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Lời Tựa 

 

 Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ 28 sau Phật Thích Ca Mâu Ni của dòng 

Thiền Ấn Ðộ và là khai tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Chúng ta biết rất 

ít chi tiết về cuộc đời của ông. Những gì sử sách ghi chép lại phần lớn 

dựa trên những huyền thọai kỳ bí. Được biết ông là người nước Quốc 

Hương ở miền Nam Ấn Ðộ, con thứ ba của vua Chí Vương, tên tục là Bồ 

Ðề Ða La (Bodhitara). Từ nhỏ, ông đã thấy cuộc đời không có gì đáng 

ham muốn nên đi tu. Nhân một buổi lễ tại vương quốc, Tổ thứ 27 sau 

Phật Thích-ca Mâu-ni của dòng Thiền Ấn Ðộ, Bát Nhã Ða La 

(Prajnâtara), gặp Bồ Ðề Ða La. Nhận thấy vị hoàng tử này có nhiều nét 

đặc biệt, Tổ mới thử và thấy Bồ Ðề Ða La đã thông hiểu nghĩa của tâm 

nên liền truyền pháp cho và đặt tên là Bồ Ðề Ðạt Ma, có nghĩa là 

“ thông đạt rộng lớn.”  

 

 Vâng theo lời thầy dậy, Bồ Ðề Ðạt Ma sang Trung Hoa truyền 

pháp vì môi trường bên đó rất thích hợp với thiền tông, Ông rời Ấn Độ, 

vượt biển Nam Hải và vào năm 520 cặp bến ở Quảng Châu, miền nam 

Trung Hoa.  Vua Lương Võ Ðế có mời ông tới gập.  Sau câu chuyện trao 

đổi, tuy thấy nhà vua là người có lòng với đạo Phật nhưng thấy không 

hợp căn cơ nên Bồ Đề Ðạt Ma vượt dòng Dương tử đi Lạc Dương, lên 

chùa Thiếu Lâm trên rặng Tung Sơn ở Bắc Trung Hoa. Nơi đây, ông 

ngồi tham thiền nhập định, chín năm quay mặt vào vách đá và cũng tại 

đây, Huệ Khả, Nhị tổ thiền Trung Hoa đã gặp Bồ Đề Ðạt Ma. Người ta 

không biết rõ ông mất tại đó hay rời chùa Thiếu Lâm sau khi truyền tâm 

ấn cho Huệ Khả. Theo một truyền thuyết thì Bồ đề Ðạt Ma về lại Ấn Ðộ 

sau chín năm ở Trung Hoa. Theo một thuyết khác thì Bồ đề Ðạt Ma sống 

đến 150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được chôn trên núi Hùng Nhĩ ở 

Hồ Nam. Ba năm sau. môt viên chức ngoại giao đi công tác ở Ấn Ðộ về 

gặp Bồ đề Ðạt Ma tay cầm một chiếc dép, cho biết mình trên đường về 

Ấn Ðộ và Trung Hoa sẽ tiếp nối dòng Thiền của mình. Về tới Trung Hoa 

viên chức này vội báo tin này. Người ta mở quan tài Bồ Đề Đạt Ma ra 

thì không thấy gì cả, chỉ còn một chiếc dép.  
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 Người ta cho rằng Bồ Đề Ðạt Ma chính là người đã đưa pháp 

thiền của Phật giáo đại thừa vào Trung Hoa. Dù trước đấy nhiều thế kỷ 

đạo Phật đã được du nhập vào nước này, nhưng người ta vẫn chưa nắm 

được cốt tủy của lời Phật dậy, chưa phân biệt được cái thiết yếu và cái 

phù phiếm, vẫn chỉ thường tụng các kinh điển đại thừa, nặng về hình 

thức. Bồ Đề Ðạt Ma đã phá tan không khí mờ mịt đó, không dựa vào văn 

tự mà đưa hành giả đi thẳng vào chỗ nhận ngay ra bản tánh thật của 

mình và giác ngộ.  Thiền tông quan tâm đến kinh nghiệm chứng ngộ, vứt 

bỏ những nghi thức tôn giáo rườm rà và mọi lý luận khó hiểu về giáo 

pháp. Thiền tông chỉ khuyên hành giả ngồi thiền, đem tâm thanh tịnh 

lặng lẽ mà suy xét đến chỗ tột cùng chân lý của sự vật.  Đó là con đường 

ngắn nhất đưa đến giác ngộ. Cho đến nay gần 15 thế kỷ sau, vì phương 

pháp giản dị và minh bạch này thiền đã lan rộng ngoài Trung Hoa và 

lớn mạnh cả ở các nước phương Tây. 

 

 Bốn câu tông chỉ của Thiền mà người ta thường gán cho Bồ Đề 

Ðạt Ma là: 

Bất lập văn tự              Không dùng ngôn ngữ 

Giáo ngoại biệt truyền  Truyền giáo pháp ngoài kinh điển 

Trực chỉ nhân tâm          Chỉ thẳng vào tâm người  

Kiến tánh thành Phật. Thấy tánh thành Phật. 

 

 Bồ Đề Đạt Ma có để lại môt số bài luận rất ngắn mà ông viết để 

giảng dạy cho vài đệ tử sốt sắng quyết tâm học đạo. Có tất cả 10 bài 

người ta gán cho ông.  Ở đây, chúng tôi trình bày 4 bài gồm có: 

  1) Đại cương về thực hành;  

  2) Luận về huyết mạch (của đạo Phật);  

  3) Luận về thấy tánh; 

  4) Luận về phá tướng.  

 

Những bài này được chuyển dịch sang tiếng Việt dựa trên bản Anh ngữ 

của Red Pine nhan đề The Zen Teaching of Bodhidharma,North Point 

Press, San Francisco, 1989.  Chúng tôi nhận thấy bản dịch này dễ hiểu 

so với những bản dịch uyên bác khác khó đọc hơn.  Trong phần đầu, 
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chúng tôi trình bầy nguyên bản bằng chữ Hán từ thế kỷ thứ bẩy tìm thấy 

vào đầu thế kỷ 20 trong động Đôn Hoàng, cùng với những tiếng phiên 

âm sang Hán-Việt để độc giả thông thạo chữ Hán dễ dàng tra cứu.  

Trong phần hai, là bản dịch sang tiếng Việt với chú thích cho những từ 

ngữ Phật học đã thông dụng trong tiếng Việt nhưng chưa được rõ nghĩa, 

hoặc ngược lại những từ ngữ mà chúng tôi đã phiên dịch bằng những 

tiếng phổ thông hơn nhưng muốn nhắc lại nguồn gốc của chúng.  Sau 

cùng là bản dịch sang tiếng Pháp cũng dựa trên bản tiếng Anh của Red 

Pine.   

 

 

Dương Gia 

06-2003 
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略     辨     大      乘     入     道  

        Lược    Biện     Đại       Thừa    Nhập    Đạo 

四      行      觀 

                              Tứ        Hành    Quán 
 
  

  夫    入    道    多    途，要    而    言    之，不    出    二 

Phù   nhập    đạo     đa     đồ,   yếu     nhi  ngôn   chi,   bất    xuất    nhị 

  種：一    是    理    入、二    是    行    入。理    入    者： 

chúng: Nhất  thị     lý    nhập,  nhị     thị    hạnh nhập.  Lý    nhập    giả :   

  謂    藉    教    悟    宗；深    信    含    生    同    一    真 

  vị       tạ     giáo    ngộ  tông; thâm   tín    hàm  sinh   đồng   nhất  chân    

  性，但    為    客    塵    妄    想    所    覆，不    能    顯 

 tánh,  đản     vi    khách trần  vọng tưởng   sở   phúc,   bất   năng  hiển  

  了。若    也    捨    妄    歸    真，凝    住    壁    觀，無 

 liễu. Nhược  dã     xả     vọng  quy  chân, ngưng trụ  bích   quán,   vô 

  自    無    他，凡    聖    等    一，堅    住    不    移，更 

   tự     vô     tha,  phàm  thánh đẳng nhất, kiên   trụ      bất     di,    cánh 

  不    隨    文    教，此    即    與    理    冥    符。無    有 

  bất     tùy     văn  giáo,  thử    tức     dữ      lý     minh  phù.  Vô    hữu 

  分    別，寂    然    無    為，名    之    理    入。行    入 

phân   biệt, tịch   nhiên    vô     vi,    danh  chi     lý     nhập. Hạnh  nhập 

  謂    四    行，其    餘    諸    行    悉    入    此    中。何 

   vị      tứ     hạnh,  kỳ     dư     chư   hạnh   tất    nhập   thử  trung.   Hà 
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  等    四    耶？一    報    冤    行，二    隨    緣    行，三 

đẳng    tứ       da ? Nhất  báo    oan   hạnh, nhị    tùy   duyện hạnh,  tam 

  無    所    求    行，四    稱    法    行。 

   vô     sở      cầu   hạnh, tứ     xứng   pháp  hạnh.   

  云    何    報    冤    行？謂    修    道    行    人，若    受 

 vân     hà      báo  oán    hạnh ? Vị     tu     đạo   hạnh  nhân, nhược thọ 

  苦    時，當    自    念    言：我    往    昔    無    數    劫 

 khổ    thời, đương  tự    niệm ngôn : Ngã vãng  tích     vô     số      kiếp 

  中，棄    本    從    末，流    浪    諸    有，多    起    冤 

trung, khí     bản    tòng  mạt,  lưu    lãng   chư    hữu,   đa    khởi   oan  

  憎，違    害    無    限，今    雖    無    犯，是    我    宿 

tăng,    vi      hại     vô    hạn,   kim   tuy     vô    phạm, thị     ngã   túc  

  殃，惡    業    果    熟，非    天    非    人    所    能    見 

ương,   ác   nghiệp quả   thục, phi    thiên  phi    nhân   sở    năng   kiến  

  與，甘    心    甘    受    都    無    冤    訴。經    云：逢 

   dữ,   cam   tâm   cam   thọ     đô     vô      oan    tổ.   Kinh   vân: Phùng  

  苦    不    憂。何    以    故？識    達    故。此    心    生 

  khổ    bất     ưu.    Hà     dĩ      cố?  Thức  đạt      cố.  Thử    tâm   sinh  

  時    與    理    相    應，體    冤    進    道，故    說    言 

Thời     dữ     lý    tương  ứng,  thể    oan    tiến    đạo,   cố   thuyết ngôn 

  報    冤    行。 

  báo    oan   hạnh. 

  二    隨    緣    行    者：眾    生    無    我，並    緣    業 

  Nhị   tùy   duyên  hạnh  giả : Chúng sinh  vô    ngã,  tịnh   duyên nghiệp 

  所    轉，苦    樂    齊    受，皆    從    緣    生。若    得 

   sở  chuyển, khổ  lạc     tề      thọ,  giai    tòng  duyên sinh. Nhược đắc 
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  勝    報    榮    譽    等    事，是    我    過    去    宿    因 

thắng   báo   vinh   dự     đẳng   sự,   thị      ngã    quá    khứ   túc   nhân  

  所    感，今    方    得    之，緣    盡    還    無，何    喜 

  sở     cảm, kim  phương đắc   chi,  duyên tận   hoàn    vô,    hà      hỷ   

  之    有？得    失    從    緣，心    無    增    減，喜    風 

  chi    hữu ? Đắc   thất  tòng duyên,  tâm   vô    tăng   giảm,  hỷ   phong 

  不    動，冥    順    於    道，是    故    說    言    隨    緣 

  bất động,   minh  thuận  ư      đạo,   thị      cố  thuyết ngôn  tùy  duyên    

  行。 

 hạnh.  

  三    無    所    求    行    者：世    人    長    迷，處    處 

  Tam   vô      sở    cầu   hạnh  giả :   thế   nhân trường  mê,    xứ     xứ 

  貪    著，名    之    為    求。智    者    悟    真，理    將 

tham   trứ,   danh  chi      vi      cầu.  Trí     giả     ngộ    chân  lý   tương 

  俗    反，安    心    無    為，形    隨    運    轉，萬    有 

  tục   phản,   an     tâm    vô      vi,   hình   tùy   vận  chuyển, vạn   hữu 

  斯    空，無    所    願    樂。功    德    黑    暗    常    相 

   tư   không, vô     sở   nguyện lạc.  Công đức     hắc   ám   thường tương 

  隨    逐，三    界    久    居，猶    如    火    宅，有    身 

   tùy  trục,   tam   giới    cứu     cư,    do     như   hỏa  trạch,  hữu  thân 

  皆    苦，誰    得    而    安？了    達    此    處，故    捨 

  giai   khổ, thùy    đắc    nhi     an ?  Liễu   đạt    thử     xứ,    cố     xả 

  諸    有，止    想    無    求。經    曰：有    求    皆    苦 

  chư   hữu,  chỉ    tưởng  vô     cầu.  Kinh viết :  Hữu  cầu   giai     khổ,  

  無    求   即    樂。判    知    無    求    真    為    道    行， 

   vô     cầu  tức     lạc.   Phán  trí      vô     cầu    chân   vi     đạo  hạnh 
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  故    言    無    所    求    行。 

   cố    ngôn   vô      sở     cầu   hạnh. 

  四    稱    法    行    者：性    淨    之    理，目    之    為 

   Tứ   xứng  pháp  hạnh  giả : tánh   tịnh   chi      lý,    mục    chi     vi 

  法。此    理    眾    相    斯    空，無    染    無    著，無 

  pháp. Thử   lý    chúng tướng  tư   không, vô   nhiễm  vô     trứ,    vô  

  此    無    彼。經    曰：法    無    眾    生，離    眾    生 

  thử     vô      bí.   Kinh  viết : Pháp  vô   chúng  sinh,  ly    chúng  sinh 

  垢    故；法    無    有    我，離    我    垢    故；智    者 

   cấu    cố;  pháp    vô    hữu    ngã,   ly      ngã    cấu    cố;     trí     giả    

  若    能    信    解    此    理，應    當    稱    法    而    行。 

nhược năng   tín     giải   thử      lý,   ứng  đương xứng pháp  nhi   hạnh 

  法    體    無    慳，身    命    財    行    檀    捨    施，心 

pháp    thể      vô   khan, thân  mạng  tài    hạnh    đàn    xả     thí,   tâm 

  無    吝    惜，脫    解    三    空，不    倚    不    著，但 

   vô     lậu    tích,  thoát  giải   tam   không, bất    ỷ      bất     trứ,   đản 

  為    法    垢，稱    化    眾    生    而    不    取    相。此 

   vi      pháp  cấu, xứng  hóa   chúng sinh    nhi    hạ     thủ  tướng. Thử 

  為    自    行，復    能    利    他，亦    能    莊    嚴    菩 

   vi      tự     hành, phục  năng  lợi     tha,  diệc   năng trang nghiêm bồ 

  提    之    道。檀    施    既    爾，餘    五    亦    然。為 

   đề     chi     đạo.  Đàn   thí      ký     nhĩ,   dư     ngũ    diệc nhiên.  Vi 

  除    妄    想，修    行    六    度，而    無    所    行，是 

  trừ    vọng  tưởng, tu   hành    lục     độ,    nhi    vô      sở  hành     thị 

  為    稱    法    行。 

   vi     xứng  pháp  hạnh. 
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達    磨    大    師    血    脈    論 

             Đạt     Ma    Đại     Sư   Huyết  Mạch  Luận  
 

  

   三    界    混    起,   同    歸    一    心,   前    佛    後 

       Tam    giới   hỗn   khởi   đồng  quy    nhất   tâm. Tiền  Phật    hậu 

 佛,    以    心    傳    心,  不    立    文    字。 

     Phật     dĩ     tâm  truyền  tâm    bất     lập     văn     tự 

 問    曰： 若    不    立    文    字， 以    何    為    心？ 

     Vấn  viết    Nhược  bất    lập     văn    tự       dĩ        hà      vi     tâm 

 答    曰:   汝    問    吾    即    是    汝    心    吾    答    汝 

  Đáp viết : Nhữ  vấn    ngô    tức     thị     nhữ   tâm,  ngô    đáp   nhữ 

 即    是    吾    心    吾    若    無    心    因    何    解    答 

tức    thị     ngô    tâm.   Ngô  nhược vô     tâm   nhân   hà    giải    đáp. 

 汝    汝    若    無    心    因    何    解    問    吾    問    吾    

Nhữ nhữ nhược   vô     tâm    nhân    hà     giải    vấn    ngô.  Vấn   ngô    

 即    是    汝    心    從    無    始    曠    大    劫    以    來     

tức    thị    nhữ   tâm.  Tòng    vô    thủy  khoáng  đại   kiếp    dĩ     lai.   

 乃    至    施    為    運    動    一    切    時    中    一    切   

nãi    chí     thí    vi     vận   động.  Nhất    thiết  thời  trung  nhất   thiết   

 處    所    皆    是    汝    本    心    皆    是    汝    本    佛    

xứ    sở.   Giai   Thị    nhữ    bản      tâm.   Giai     thị     nhữ    bản    Phật. 

 即    心    是    佛    亦    復    如    是     除    此    心    外    

Tức  tâm     thị   Phật. Diệc  phục    như    thị.     Trừ    thử    tâm  ngoại. 
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   終    無    別    佛    可    得    離    此    心    外    覓    菩     

Chung vô   biệt   Phật   khả     đắc.   Ly    thử    tâm  ngoại  mịch.   Bồ      

  提    涅    槃    無    有    是    處    自    性    真    實    非   

  Đề   Niết   Bàn    vô     hữu    thị      xứ.   Tự     tánh   chân  thật   phi    

   因    非    果    法    即    是    心    義    自    心    是    涅     

nhân  phi    quả    pháp   tức    thị     tâm    nghĩa   tự     tâm    thị   Niết    

  槃    若    言    心    外    有   佛     提    菩    提    可    得  

Bàn.Nhược ngôn tâm  ngoại  hữu  Phật     cập     Bồ     Đề    khả    đắc.    

  無    有    是    處    佛    及    菩    提    皆    在    何    處    

  Vô     hữu    thị     xứ.   Phật   cập    Bồ     Đề    giai    tại      hà      xứ  

  譬    如    有    人    以    手    提    虛    空    得    否    虛     

Thí    như     hữu  nhân    dĩ      thủ    tróc    hư   không  đắc    phủ.   Hư 

  空    但    有    名    亦    無    相    貌    取    不    得    捨 

không đản   hữu   danh.  Diệc   vô   tướng  mạo. Thủ    bất    đắc.   xả  

  不    得    是     捉    空    不    得    除    此   心    外    見 

  bất    đắc.   Thị     tróc   không bất    đắc.  Trừ    thử    tâm  ngoại  kiến 

  佛    終    不    得    也    佛    是    自    心    作    得    因 

Phật . Chung bất    đắc     dã.   Phật    thị     thự    tâm   tác     đắc.  Nhân 

  何    離    此    心    外    覓    佛    前    佛    後    佛    只 

   hà      ly     thử    tâm  ngoại  mịch  Phật. Tiền  Phật   hậu   Phật    chỉ 

  言    其    心    心    即    是    佛    佛    即    是    心    心 

ngôn    kỳ     tâm.   Tâm  tức     thị    Phật. Phật   tức     thị     tâm.  Tâm 

  外    無    佛    佛    外    無    心    若    言    心    外    有 

ngoại   vô     Phật. Phật ngoại   vô    tâm. Nhược ngôn tâm  ngoại   hữu 

 佛    佛    在    何    處    心    外    既    無    佛    何    起 

Phật. Phật    tại      hà     xứ?   Tâm  ngoại  ký     vô     Phật.  Hà   khởi  
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  佛    見    遞    相    誑    惑    不    能    了    本    心    被 

Phật    kiến.   Đệ  tương cuống hoặc. Bất   năng   liễu   bản    tâm.   Bị 

  它    無    情    物    攝    無    自    由    若    也    不    信 

  tha     vô    tình     vật   nhiếp.  Vô    tự       do.  Nhược dã     bất    tín.  

  自    誑    無    益    佛    無    過    患    眾    生    顛    倒 

  Tự   cuống  vô     ích.   Phật    vô    quá   hoạn. Chúng sinh  điên  đảo 

  不    覺    不    知    自    心    是    佛    若    知    自    心 

  bất    giác    bất     tri      tự    tâm    thị    Phật.  Nhược  tri      tự     tâm 

  是    佛    不    應    心    外    覓    佛    佛    不    度    佛 

   thị   Phật.  Bất    ưng   tâm  ngoại  mịch  Phật. Phật    bất    độ    Phật. 

  將    心    覓    佛    不    識    佛    但    是    外    覓    佛 

Tương tâm  mịch  Phật.  Bất   thức   Phật.  Đản   thị   ngoại  mịch Phật 

  者    盡    是    不    識    自    心    是    佛    亦    不    得 

  giả,   Tận    thị     bất    thức    tự     tâm    thị    Phật.  Diệc   bất    đắc   

  將    佛    禮    佛    不    得    將    心    念    佛    佛    不 

 tương Phật   lễ     Phật.   Bất    đắc   tương tâm  niệm  Phật.  Phật   bất  

  誦    經    佛    不    持    戒    佛    不    犯    戒    佛    無 

 tụng  kinh.   Phật   bất    trì     giới.  Phật    bất    phạm  giới. Phật   vô 

  持    犯    亦    不    造    善    惡    若    欲    覓    佛    須 

  trì   phạm.  Diệc   bất    tạo   thiện     ác. Nhược  dục  mịch  Phật.   Tu   

  是    見    性    見    性    即    是    佛    若    不    見    性 

  Thị    kiến   tánh. Kiến  tánh   tức    thị    Phật.  Nhược bất   kiến  tánh 

  念    佛    誦    經    持    齋    持    戒    亦    無    益    處     

Niệm  Phật   tụng  kinh   trì     trai      trì    giới    diệc   vô      ích     xứ 

  念    佛    得    因    果    誦    經    得    聰    明    持    戒 

 Niệm Phật  đắc   nhân   quả.  Tụng  kinh  đắc   thông  minh. Trì  giới    
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 得    生    天    布    施    得    福    報    覓    佛    終    不     

đắc   sinh   thiên.  Bố    thí      đắc    phúc  báo.  Mịch  Phật chung  bất 

 得    也    若    自    己    不    明    了    須    參    善    知     

đắc     dã . Nhược  tự      kỷ     bất   minh  liễu.    Tu   tham  thiện   tri   

 識    了    卻    生    死    根    本    若    不    見    性    即 

thức.  Liễu khước sinh   tử      căn   bản   nhược  bất   kiến   tánh.  Tức  

 不    名    善    知    識    若    不    如    此    縱    說    得 

bất   danh   thiện    tri   thức.  Nhược bất   như   thử   túng  thuyết  đắc 

 十    二    部    經    亦    不    免    生    死    輪    迴    三 

thập    nhị    bộ    kinh. Diệc   bất    miễn  sinh   tử     luân    hồi.    Tam     

 界    受    苦    無    出    期    時    昔    有    善    星    比    

giới    thọ    khổ.    Vô   xuất    kỳ    thời.  Tích   hữu  Thiện  Tinh  tỷ 

 丘    誦    得    十    二    部    經    猶    自    不    免    輪    

khâu. Tụng  đắc   thập   nhị     bộ    kinh.   Do     tự      bất    miễn luân  

 迴    緣    為    不    見    性    善    星    既    如    此    今 

hồi.  Duyên  vi      bất    kiến   tánh. Thiện Tinh  ký     như   thử.    Kim   

 時    人    講    得    三    五    本    經    論    以    為    佛 

thời   nhân giảng  đắc    tam   ngũ     bản   kinh  luận    dĩ       vi    Phật 

 法    者    愚    人    也    若    不    識    得    自    心    誦 

pháp   giả.  Ngu   nhân    dã.  Nhược bất   thức   đắc     tự     tâm. Tụng  

 得    閑    文    書    都    無    用    處    若    要    覓    佛     

đắc   nhàn    văn   thư.    Đô    vô     dụng   xứ. Nhược yêu   mịch Phật. 

 直    須    見    性    性    即    是    佛    佛    即    是    自    

trực     tu     kiến  tánh. Tánh   tức    thị     Phật. Phật    tức    thị      tự 
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 在    人    無    事    無    作    人    若    不    見    性    終    

 tại    nhân.  Vô     sự     vô     tác    nhân.  Nhược bất  kiến  tánh. Chung   

 日    茫    茫    向    外    馳    求    覓    佛    元    來    不 

nhật mang mang.Hướng ngoại trì     cầu. Mịch  Phật nguyên lai    bất   

 得    雖    無    一    物    可    得    若    求    會     亦   須 

đắc . Tuy    vô     nhất    vật    khả     đắc. Nhược cầu   hội    diệc    tu  

 參    善    知    識    切    須    苦    求    令    心    會    解 

tham thiện   tri      thức. Thiết   tu     khổ    cầu.  Lịnh  tâm    hội    giải.     

 生    死    事    大    不    得    空    過    自    誑    無    益 

Sinh    tử      sự     đại.    Bất    đắc  không  quá.  Tự   cuống   vô   ích.     

 縱    有    珍    饈    如    山    眷    屬    如    恆    河    沙 

Túng  hữu  trân    bảo    như    sơn. Quyến thuộc như  hằng   hà     sa. 

 開    眼    即    見    合    眼    還    見    麼    故    知    有 

Khai  nhãn  tức   kiến.   Hợp  nhãn  hoàn   kiến  ma.    Cố     tri      hữu 

 為    之    法    如    夢    幻    等    若    不    急    尋    師 

 vi     chi    pháp.  Như  mộng   ảo   đẳng. Nhược bất   cấp    tầm    sư    

 空    過    一    生    然    即    佛    性    自    有    若    不 

Không quá nhất   sinh. Nhiên  tức   Phật   tánh    tự     hữu. Nhược bất 

 因    師    終    不    明    了    不    因    師    悟    者    萬 

nhân   sư. Chung   bất    minh  liễu.  Bất   nhân   sư     ngộ    giả.   Vạn 

 中    希    有    若    自    己    以    緣    會    合    得    聖 

trung   hy    hữu. Nhược  tự     kỷ      dĩ   duyên   hội    hợp.  Đắc thánh    

 人    意    即    不    用    參    善    知    識    此    即    是 

nhân    ý      tức    bất   dụng  tham   thiện   tri   thức.   Thử   tức    thị 

 生    而    知    之    勝    學    也    若    未    悟    解    須 

sinh   nhi     trí      chi.  Thắng học    dã.  Nhược  vị     ngộ    giải.   Tu 
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 勤    苦    參    學    因    教    方    得    悟    若    未    悟 

Cần    khổ   tham  học. Nhân giáo  phương đắc  ngộ   nhược vị     ngộ  

 了    不    學    亦    得    不    同    迷    人    不    能    分 

liễu.   Bất    học   diệc    đắc.   Bất     dị     mê    nhân.  Bất   năng  phân   

 別    皂    白    妄    言    宣    佛    敕    謗    佛    忌    法 

biệt     tạo   bạch. Vọng ngôn tuyên Phật   sắc.  Báng  Phật    kỵ   pháp. 

 如    斯    等    類    說    法    如    雨    盡    是    魔    說 

như    tư    đẳng   loại. Thuyết pháp  như    vũ.   Tận    thi     ma   thuyết  

 即    非    佛    說    師    是    魔    王    弟    子    是    魔 

tức    phi    Phật  thuyết. Sư     thị     ma  vương.  Đệ     tử     thị      ma 

 民    迷    人    任    它    指    揮    不    覺    墮    生    死 

dân.    Mê   nhân  nhậm  tha    chỉ    huy.   Bất   giác   đọa    sinh    tử 

 海    但    是    不    見    性    人    妄    稱    是    佛    此 

hải.    Đản    thị     bất    kiến  tánh  nhân. Vọng xưng  thị    Phật.   Thử    

 等    眾    生    是    大    罪    人    誑    它    一    切    眾 

đẳng chúng sinh. Thị     đại     tội   nhân. Cuống tha    nhất  thiết  chúng 

 生    令    入    魔    界    若    不    見    性    說    得    十 

sinh.  Linh nhập    ma   giới. Nhược  bất   kiến  tánh. Thuyết đắc  thập   

 二    部    經    教    盡    是    魔    說    魔    家    眷    屬 

nhị     bộ    kinh   giáo.  Tận     thị     ma  thuyết. Ma    gia quyến  thuộc    

 不    是    佛    家    弟    子    既    不    辨    皂    白    憑 

Bất      thị   Phật    gia     đệ     tử.      Ký     bất   biện   tạo    bạch. Bằng 

 何    免    生    死    若    見    性    即    是    佛    不    見 

 hà     miễn  sinh    tử.  Nhược kiến  tánh   tức     thị    Phật.   Bất  kiến 

 性    即    是    眾    生    若    離    眾    生    性    別    有 

tánh   tức    thị   chúng  sinh. Nhược  ly  chúng sinh   tánh.  Biệt   hữu 
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 佛    性    可    得    者    佛    今    在    何    處    即    眾 

Phật   tánh  khả    đắc    giả.   Phật    kim   tại      hà      xứ.    Tức  chúng  

 生    性    即    是    佛    性    也    性    外    無    佛    佛 

sinh   tánh.  Tức    thị    Phật    tánh   dã.  Tánh  ngoại   vô    Phật. Phật 

 即    是    性    除    此    性    外    無    佛    可    得    佛 

 tức     thị    tánh.  Trừ    thử    tánh ngoại.  Vô   Phật   khả    đắc.   Phật  

 外    無    性    可    得. 

ngoại  vô     tánh   khả    đắc. 

 問    曰 :  若    不    見    性    念    佛    誦    經    布    施 

Vấn viết : Nhược  bất    kiến  tánh. Niệm  Phật  tụng   kinh   bố     thí 

 持    戒    精    進    廣    興    福    利    得    成    佛    否? 

  trì   giới    tinh    tiến. Quảng hưng phúc  lợi.    Đắc  thành Phật   phủ ? 

 答    曰：不    得    又    問    因    何    不    得    答    曰 

Đáp   viết :  Bất  đắc.  

 又    問  :  因    何    不    得 

Hựu   vấn : Nhân  hà    bất     đắc. 

 答    曰 ：有    少    法    可    得    是    有    為    法    是 

Đáp  viết :  Hữu  thiếu   pháp   khả   đắc.  Thị    hữu    vi     pháp   thị 

 因    果    是    受    報    是    輪    迴    法    不    免    生    

nhân  quả.   Thị   thọ     báo.  Thị    luân   hồi    pháp. Bất   miễn  sinh 

 死    何    時    得    成    佛    道    成    佛    須    是    見 

Tử.     Hà    thời   đắc   thành  Phật  đạo. Thành Phật    tu      thị    kiến  

 性    若    不    見    性    因    果    等    語    是    外    道 

tánh. Nhược bất   kiến  tánh. Nhân   quả    đẳng ngữ.   Thị ngoại   đạo 

 法    若    是    佛    不    習    外    道    法    佛    是    無 

pháp. Nhược thị    Phật  bất     tập  ngoại   đạo  pháp. Phật    thị     vô 
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 業    人    無    因    果    但    有    少    法    可    得    盡 

nghiệp nhân. Vô   nhân   quả.  Đản    hữu   thiểu  pháp   khả   đắc.  Tận  

 是    謗    佛    憑    何    得    成    但    有    住    著    一 

  Thị   báng  Phật. Bằng   hà     đắc  thành.  Đản   hữu   trụ     trứ     nhất   

 心    一    能    一    解    一    見    佛    都    不    許    佛 

 tâm   nhất   năng   nhất  giải   nhất   kiến.   Phật   đô     bất    hứa.  Phật  

 無    持    犯    心    性    本    空    亦    非    垢    淨    諸 

  vô      trì    phạm  tâm   tánh   bản  không. Diệc  phi    cấu   tịnh.  Chư 

 法    無    修    無    證    無    因    無    果    佛    不    持 

pháp    vô      tu     vô    chứng. Vô    nhân   vô    quả.  Phật    bất     trì 

 戒    佛    不    修    善    佛    不    造    惡    佛    不    精 

giới.    Phật   bất     tu     thiện. Phật   bất    tạo      ác.   Phật    bất   tinh 

 進    佛    不    懈    怠    佛    是    無    作    人    但    有 

 tiến.   Phật   bất    giải    đãi.  Phật     thị     vô      tác   nhân.  Đản  hữu  

 住    著    心    見    佛    即    不    許    也    佛    不    是 

  trụ     trứ     tâm   kiến  Phật    tức    bất    hứa    dã     Phật   bất     thị   

 佛    莫    作    佛    解    若    不    見    此    義    一    切 

Phật.   Mạc   tác    Phật  giải.  Nhược bất   kiến   thử   nghĩa. Nhất thiết 

 時    中    一    切    處    處    皆    是    不    了    本    心 

thời   trung.  Nhất  thiết   xứ      xứ.   Giai   thị     bất    liễu    bản    tâm. 

 若    不    見    性    一    切    時    中    擬    作    無    作 

Nhược bất    kiến  tánh   nhất  thiết   thời   trung nghĩ   tác     vô      tác   

 想    是    大    罪    人    是    癡    人    落    無    記    空 

tướng. Thị    đại     tội    nhân.  Thị     si     nhân. Lạc    vô      ký   không 

 中    昏    昏    如    醉    人    不    辨    好    惡    若    擬 

trung.   Hôn  hôn    như    túy   nhân. Bất    biện   hảo    ác. Nhược nghĩ  
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  修    無    作    法    先    須    見    性    然    後    息    緣 

   tu     vô      tác    pháp. Tiên    tu     kiến  tánh. Nhiên hậu    tức   duyên  

  慮    若    不    見    性    得    成    佛    道    無    有    是 

   lự.  Nhược bất    kiến   tánh   đắc  thành Phật   đạo.    Vô    hữu    thị   

  處    有    人    撥    無    因    果    熾    然    作    惡    業 

   xứ.    Hữu  nhân  bát     vô    nhân  quả.    Xí   nhiên   tác     ác  nghiệp. 

  妄    言    本    空    作    惡    無    過    如    此    之    人 

Vọng ngôn   bản  không. Tác    ác      vô     quá    như   thử    chi   nhân. 

  墮    無    間    黑    暗    地    獄    永    無    出    期    若 

 Đọa    vô     gián   hắc    ám    địa    ngục. Vĩnh    vô   xuất    kỳ.  Nhược  

  是    智    人    不    應    作    如    是    見    解。 

  thị      trí    nhân.   Bất   ưng   tác      như   thị     kiến  giải. 

  問    曰 :  既    若    施    為    運    動    一    切    時    中 

  Vấn  viết    Ký   nhược  thí      vi     vận   động. Nhất  thiết  thời  trung   

  皆    是    本    心    色    身    無    常    之    時    云    何 

  giai    thị     bản   tâm     sắc   thân    vô  thường chi    thời.   Vân    hà 

  不    見    本    心 

  bất    kiến   bản    tâm. 

  答    曰： 本    心    常    現    前    汝    自    不    見？ 

  Đáp   viết :   Bản tâm  thường hiện  tiền.   Nhữ    tự     bất    kiến? 

  問    曰： 心    既    見    在    何    故    不    見？ 

 Vấn   viết  :  Tâm   ký    kiến    tại.     Hà    cố     bất     kiến ? 

  師    曰： 汝    曾    作    夢    否 

   Sư   viết  :   Nhữ  hội    tác   mộng  phủ. 

  答：曾     作    夢。 

  Đáp :Hội     tác    mộng. 



19 

 

問   曰：   汝    作    夢    之    時    是    汝    本    身    否？ 

Vấn  viết :    Nhữ   tác   mộng  chi    thời    thị    nhữ    bản    thân  phủ? 

答：  是    本    身。 

Đáp :  Thị    bản    thân.   

  又    問： 汝    言    語    施    為    運    動    與    汝    別 

  Hựu   vấn :  Nhữ  ngôn  ngữ    thí      vi     vận    động. Dữ   nhữ    biệt 

  不    別？ 

  bất   biệt ? 

答    曰： 不    別。 

Đáp  viết :   Bất   biệt. 

  師    曰：既    若    不    別    即    此    身    是    汝    本 

   Sư    viết:   Ký   nhược bất    biệt.   Tức   thử    thân   thị     nhữ   bản 

  法    身    即    此    法    身    是    汝    本    心    此    心 

pháp   thân.  Tức   thử   pháp   thân    thị    nhữ    bản    tâm.  Thử   tâm   

  從    無    始    曠    大    劫    來    與    如    今    不    別 

 tòng    vô   thủy  khoáng đại   kiếp    lai     dữ     như    kim   bất    biệt.  

  未    曾    有    生    死    不    生    不    滅    不    增    不 

   Vị    hội     hữu   sinh    tử.     Bất   sinh   bất    diệt.    Bất   tăng   bất 

  減    不    垢    不    淨    不    好    不    惡    不    來    不 

giảm.   Bất    cấu   bất     tịnh.   Bất   hảo    bất     ác.     Bất     lai     bất 

  去    亦    無    是    非    亦    無    男    女    相    亦    無 

  khứ.  Diệc   vô      thị    phi.   Diệc   vô     nam    nữ   tướng. Diệc  vô 

  僧    俗    老    少    無    聖    無    凡    亦    無    佛    亦 

tăng     tục    lão   thiếu.   Vô   thánh   vô   phàm. Diệc   vô    Phật. Diệc   

  無    眾    生    亦    無    修    證    亦    無    因    果    亦 

  vô  chúng  sinh. Diệc     vô     tu   chứng. Diệc    vô   nhân  quả. Diệc  
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  無    筋    力    亦    無    相    貌    猶    如    虛    空    取 

   vô    cân     lực.  Diệc   vô     tướng mạo.  Do    như    hư  không . Thủ 

  不    得    捨    不    得    山    河    石    壁    不    能    為 

  bất     đắc.   Xả     bất    đắc.   Sơn    hà    thạch  bích    bất   năng   vi 

  礙    出    沒    往    來    自    在    神    通    透    五    蘊 

ngại.   Xuất   một  vãng   lai.     Tự    tại   thần  thông.   Tú    ngũ   uẩn  

  山    渡    生    死    河    一    切    業    拘    此    法    身 

 sơn .    Độ   sinh    tử      hà.   Nhất thiết  nghiệp  bão   thử   pháp   thân 

  不    得    此    心    微    妙    難    見    此    心    不    同 

   bất    đắc.  Thử    tâm     vi    diệu    nan   kiến.  Thử   tâm   bất    đồng 

  色    心    此    心    是    人    皆    欲    得    見    於    此 

  sắc     tâm. Thử    tâm    thị    nhân  giai    dục    đắc    kiến.  Ư     thử 

  光    明    中    運    手    動    足    者    如    恆    河    沙 

quang minh trung  vận    thủ   động   túc    giả.    Như  hằng   hà      sa. 

  及    乎    問    著    總    道    不    得    猶    如    木    人 

  cập     hồ     vấn  trước  tổng   đạo    bất    đắc.   Do    như    mộc  nhân 

  相    似    總    是    自    己    受    用    因    何    不    識？ 

 tương  tự.   Tổng   thị      tự     kỷ      thọ   dụng. Nhân  hà     bất    thức ?   

  佛    言    一    切    眾    生    盡    是    迷    人    因    此 

 Phật  ngôn.  Nhất thiết  chúng sinh.  Tận   thị      mê   nhân. Nhân  thử  

  作    業    墮    生    死    河    欲    出    還    沒    只    為 

  tác nghiệp.  Đọa  sinh    tử      hà.     Dục  xuất   hoàn  một. Chỉ     vi 

  不    見    性    眾    生    若    不    迷    因    何    問    著 

  bất    kiến   tánh. Chúng sinh nhược bất    mê . Nhân   hà     vấn  trước 

  其    中    事    無    有    一    人    得    會    者    自    家 

   kỳ   trung    sự.    Vô     hữu   nhất  nhân  đắc    hội    giả.    Tự     gia   
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  運    手    動    足    因    何    不    識    故    知    聖    人 

  liên    thủ   động   túc.  Nhân   hà     bất    thức.  Cố     tri   thánh  nhân 

  語    不    錯    迷    人    自    不    會    曉    故    知    此 

 ngữ    bất    thác.   Mê    nhân   tự     bất     hội    hiểu.  Cố     tri     thử 

  難    明    惟    佛    一    人    能    會    此    法    餘    人 

  nan  minh. Duy   Phật   nhất  nhân năng   hội    thử    pháp.  Dư  nhân 

  天    及    眾    生    等    盡    不    明    了    若    智    慧 

thiên    cập  chúng sinh  đẳng.  Tân   bất   minh  liễu. Nhược  trí     tuệ 

  明    了    此    心    號    名    法    性    亦    名    解    脫 

minh  liễu.    Thử   tâm   hiệu  danh  pháp  tánh. Diệc  danh  giải  thoát 

  生    死    不    拘    一    切    法    拘    它    不    得    是 

Sinh     tử     bất     bão.  Nhất thiết   pháp  bão     tha    bất    đắc.   Thị 

  名    大    自    在    王    如    來    亦    名    不    思    議 

 danh   đại     tự      tại    vương Như  Lai.  Diệc  danh   bất     tư    nghị 

  亦    名    聖    體    亦    名    長    生    不    死    亦    名 

 Diệc   danh Thánh thể. Diệc danh Trường sinh   bất     tử.   Diệc  danh 

  大    仙    名    雖    不    同    體    即    是    一    聖    人 

  Đại   tiên.  Danh  tuy     bất   đồng.  Thể    tức    thị    nhất. Thánh nhân 

  種    種    分    別    皆    不    離    自    心    心    量    廣 

chủng chủng phân biệt. Giai     bất     ly      tự     tâm. Tâm  lượng quảng 

  大    應    用    無    窮    應    眼    見    色    應    耳    聞 

  đại.   Ứng  dụng   vô    cùng.  Ứng nhãn   kiến   sắc.   Ứng   nhĩ    văn   

  聲    應    鼻    嗅    香    應    舌    知    味    乃    至    施 

thanh.  Ứng   tỵ   khứu  hương. Ứng thiệt   tri       vị.    Nãi    chí    thí 

  為    運    動    皆    是    自    心    一    切    時    中    但 

   vi     vận  động.  Giai    thị      tự     tâm.  Nhất  thiết  thời   trung  đản  
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  有    語    言    道    斷    即    是    自    心    故    云    如 

   hữu  ngữ  ngôn    đạo  đoạn. Tức    thị      tự      tâm.   Cố     vân   Như  

  來    色    無    盡    智    慧    亦    復    然    色    無    盡 

  Lai     sắc    vô     tận.    Trí     tuệ    diệc  phục nhiên.  Sắc    vô     tận  

  是    自    心    心    識    善    能    分    別    一    切    乃 

  thị      tự     tâm.  Tâm  thức  thiện  năng  phân  biệt    nhất  thiết.   Nãi 

  至    施    為    運    用    皆    是    智    慧    心    無    形 

  chí     thí      vi     vận   dụng. Giai    thị     trí     tuệ.     Tâm  vô    hình 

  相    智    慧    亦    無    盡    故    云    如    來    色    無 

tướng. Trí     tuệ    diệc    vô     tận.    Cố     vân    Như  Lai    sắc     vô 

  盡    智    慧    亦    復    然    四    大    色    身    即    是 

  tận.   Trí     tuệ    diệc   phục nhiên.  Tứ    đại     sắc    thân.   Tức   thị  

  煩    惱    色    身    即    有    生    滅    法    身    常    住 

phiền   não.   Sắc   thân   tức    hữu   sinh    diệt. Pháp thân  thường trụ   

  無    所    住    如    來    法    身    常    不    變    異    故 

   vô     sở     trụ.    Như   Lai    pháp  thân thường bất    biến   dị     cố. 

  經   云： 眾    生    應    知    佛    性     本    自    有    之 

Kinh   vân : Chúng sinh ứng    tri.    Phật   tánh   bản     tự     hữu   chi. 

  迦    葉    只    是    悟    得    本    性    本    性    即    是 

   Ca   Diếp   chỉ     thị    ngộ    đắc     bản   tánh.  Bản  tánh   tức     thị 

  心    心    即    是    性    性    即    此    同    諸    佛    心 

  tâm.   Tâm  tức    thị     tánh. Tánh   tức    thử    đồng  chư   Phật   tâm.  

  前    佛    後    佛    只    傳    此    心    除    此    心    外 

Tiền   Phật    hậu   Phật  chỉ   truyền thử     tâm.  Trừ    thử    tâm  ngoại.   

  無    佛    可    得    顛    倒    眾    生    不    知    自    心 

    Vô   Phật   khả   đắc.   Điên  đảo  chúng  sinh  bất     tri      tự      tâm 
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  是    佛    向    外    馳    求    終    日    忙    忙    念    佛 

  thị   Phật. Hướng ngoại trì     cầu.  Chung nhật mang mang. Niệm Phật  

  禮    佛    佛    在    何    處    不    應    作    如    是    等 

   lễ    Phật.  Phật    tại      hà     xứ ?   Bất   ưng    tác     như    thị   đẳng 

  見    但    知    自    心    心    外    更    無    別    佛    經 

  kến.   Đản    tri      tự     tâm.  Tâm ngoại cánh    vô    biệt   Phật.  Kinh   

  云：凡    所    有    相    皆    是    虛    妄    又    云： 所 

  vân : Phàm  sở    hữu   tướng. Giai  thị     hư     vọng. Hựu   vân:   Sở 

  在    之    處    即    為    有    佛    自    心    是    佛    不 

  tại     chi      xứ     tức     vi      hữu  Phật.   Tự    tâm    thị    Phật.   Bất   

  應    將    佛    禮    佛    但    是    有    佛    及    菩    薩 

  ưng  tương  Phật   lễ     Phật.  Đản   thị     hữu   Phật   cập    Bồ    Tát  

  相    貌    忽    爾    見    前    切    不    用    禮    敬    我 

 tướng mạo   hốt     nhĩ   kiến   tiền.  Thiết  bất    dụng   lễ     kính.  Ngã 

  心    空    寂    本    無    如    是    相    貌    若    取    相 

  tâm  không  tịch.  Bản    vô     như   thị   tướng  nhi. Nhược thủ  tướng   

  即    是    魔    盡    落    邪    道    若    是    幻    從    心 

  tức     thị     ma.   Tận    lạc      tà     đạo.  Nhược thị    ảo     tòng   tâm 

  起    即    不    用    禮    禮    者    不    知    知    者    不 

 khởi    tức    bất    dụng   lễ.    Lễ      giả     bất     tri.    Tri     giả     bất 

  禮    禮    被    魔    攝    恐    學    人    不    知    故    作 

   lễ.     Lễ      bị     ma   nhiếp khủng  học   nhân  bất     tri.    Cố     tác 

  是    辨    諸    佛    如    來    本    性    體    上    都    無 

  thị     biện.  Chư  Phật   Như   Lai    bổn   tánh   thể  thượng. Đô    vô      

  如    是    相    貌    切    須    在    意    但    有    異    境 

  như    thị    tướng nhi.  Thiết   tu      tại      ý.      Đản   hữu   dị     cảnh  
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  界    切    不    用    採    括    亦    莫    生    怕    怖    不 

  giới   thiết    bất  dụng  thái    quát.  Diệc  mạc  sinh    phạ    bố.     Bất  

  要    疑    惑    我    心    本    來    清    淨    何    處    有 

  yêu  nghi    hoặc. Ngã   tâm    bản    lai   thanh  tịnh.    Hà    xứ     hữu    

  如    許    相    貌    乃    至    天    龍    夜    叉    鬼    神 

  như   hứa   tướng nhi.    Nãi    chí   thiên  long    dạ    xoa     quỷ   thần 

  帝    釋    梵    王    等    相    亦    不    用    心    生    敬 

  đế   thích  phạm vương đẳng tướng. Diệc bất    dung  tâm   sinh   kính   

  重    亦    莫    怕    懼    我    心    本    來    空    寂    一 

trọng. Diệc   mạc   phạ    cụ.    Ngã    tâm   bản    lai  không  tịch.  Nhất 

  切    相    貌    皆    是    妄    見    但    莫    取    相    若 

 thiết  tướng  nhi   giai     thị    vọng   kiến. Đản   mạc  thủ  tướng. Nhược 

  起    佛    見    法    見    及    佛    菩    薩    等    相    貌 

khởi    Phật   kiến  pháp  kiến. Cập   Phật   Bồ     Tát    đẳng tướng  nhi. 

  而    生    敬    重    自    墮    眾    生    位    中    若    欲 

 nhi     sinh   kính  trọng.  Tự    đọa  chúng sinh    vị   trung. Nhược dục 

  直    會    但    莫    取    一    切    相    即    得    更    無 

 trực    hội.   Đản    mạc   thủ   nhất   thiết  tướng tức     đắc. Cánh   vô  

  別    語    故    經    云    凡    所    有    相    皆    是    虛 

  biệt   ngữ.   Cố    kinh   vân : Phàm  sở    hữu   tướng. Giai   thị     hư  

  妄    都    無    定    實    幻    無    定    相    是    無    常 

 vọng.  Đô    vô     định   thật.   Ảo     vô    định  tướng. Thị    vô  thường   

  法    但    不    取    相    合    它    聖    意    故    經    云 

  pháp. Đản   bất    thủ   tướng. Hợp   tha   thánh   ý.      Cổ    kinh   vân :  

 離    一    切    相    即    名    諸    佛。 

 Ly    nhất  thiết   tướng. Tức  danh  chư   Phật. 
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  問    曰：  因    何    不    得    禮    佛    菩    薩    等？ 

  Vấn   viết :  Nhân  hà      bất    đắc     lễ      Phật,  Bồ     tát    đẳng ?    

  答    曰:   天    魔    波    旬    阿    修    羅    示    見    神 

  Đáp   viết :  Thiên  ma     ba     tuần   A        tu      la      thị    kiến  thần   

  通    皆    作    得    菩    薩    相    貌    種    種    變    化 

thông . Giai   tác    đắc    Bồ     tát   tướng  nhi. Chủng chủng biến   hóa. 

  是    外    道    總    不    是    佛    佛    是    自    心    莫 

Thị   ngoại    đạo.  Tổng  bất     thị    Phật. Phật   thị      tự      tâm.  Mạc   

  錯    禮    拜    佛    是    西    國    語    此    土    云    覺 

  thác    lễ     bái.  Phật    thị      Tây   quốc  ngữ.   Thử  thổ     vân   giác    

  性    覺    者    靈    覺    應    機    接    物    揚    眉    瞬 

 tánh.  Giác   giả   linh    giác.  Ứng    cơ    tiếp    vật.  Dương mi  thuấn  

  目    運    手    動    足    皆    是    自    己    靈    覺    之 

 mục.   Vận   thủ    động  túc.  Giai    thị      tự      kỷ    linh    giác   chi 

  性    性    即    是    心    心    即    是    佛    佛    即    是 

  tánh. Tánh  tức    thị      tâm.  Tâm   tức    thị    Phật.  Phật   tức     thị   

  道    道    即    是    禪    禪    之    一    字    非    凡    聖 

  đạo.   Đạo   tức    thị   thiền. Thiền chi      nhất   tự.    Phi    phàm  thánh 

  所    測    又    云：見    本    性    為    禪    若    不    見 

   sở    trắc.   Hựu    vân : Kiến  bản   tánh   vi    thiền. Nhược bấy  kiến   

  本    性    即    非    禪    也    假    使    說    得    千    經 

   bản  tánh.  Tức    phi   thiền    dã.   Giả    sử    thuyết Đắc   thiên  kinh  

  萬    論    若    不    見    本    性    只    是    凡    夫    非 

  vạn   luận. Nhược bất   kiến   bản   tánh.  Chỉ    thị    phàm  phu.  Phi  

  是    佛    法    至    道    幽    深    不    可    話    會    典 

  thị    Phật   pháp.  Chí    đạo    u    thâm.   Bất    khả   thoại   hội.  Điển  
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  教    憑    何    所    及    但    見    本    性    一    字    不 

 giáo   bắng   hà      sở     cập.   Đản   kiến   bản   tánh.  Nhất  tự      bất  

  識    亦    得    見    性    即    是    佛    聖    體    本    來 

thức    diệc    đắc.  Kiến  tánh   tức    thị    Phật. Thánh  thể    bản   lai  

  清    淨    無    有    雜    穢    所    有    言    說    皆    是 

thanh  tịnh.   Vô     hữu   tạp      uế.    Sở    hửu  ngôn thuyết. Giai   thị  

  聖    人    從    心    起    用    用    體    本    來    空    名 

thánh  nhân  tòng   tâm   khởi  dụng. Dụng thể    bản     lai   không. Danh  

  言    猶    不    及    十    二    部    經    憑    何    得    及 

ngôn    do     bất    cập.   Thập   nhị     bộ   kinh   bằng   hà     đắc    cập.  

  道    本    圓    成    不    用    修    證    道    非    聲    色 

  Đạo   bản   viên thành.  Bất   dụng   tu   chứng.  Đạo   phi   thanh  sắc.   

  微    妙    難    見    如    人    飲    水    冷    暖    自    知 

   Vi    diệu    nan   kiến.  Như  nhân  ẩm   thủy.  Lãnh  noãn   tự      tri  

  不    可    向    人    說    也    唯    有    如    來    能    知 

  Bất   khả  hướng nhân thuyết  dã.    Duy   hữu   Như    Lai   năng   tri 

  餘    人    天    等    類    都    不    覺    知    凡    夫    智 

   Dư   nhân  thiên  đẳng  loại.  Đô     bất     giác    tri.   Phàm  phu   trí 

  不    及    所    以    有    執    相    不    了    自    心    本 

   bất    cập.   Sở      dĩ     hữu   chấp  tướng. Bất  liễu     tự     tâm    bản 

  來    空    寂    妄    執    相    及    一    切    法    即    墮 

  lai    không tịch.  Vọng chấp tướng  cập  nhất  thiết    pháp.  Tức   đọa  

  外    道    若    知    諸    法    從    心    生    不    應    有 

ngoại  đạo. Nhược  tri     chư  pháp   tòng   tâm  sinh.   Bất    ưng   hữu    

  執    執    即    不    知    若    見    本    性    十    二    部 

chấp.   Chấp  tức    bất    tri.  Nhược  kiến   bản   tánh.  Thập  nhị    bộ 
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  經    總    是    閑    文    字    千    經    萬    論    只    是 

  kinh  tổng    thị    nhàn   văn   tự.    Thiên kinh   vạn   luận    chỉ    thị   

  明    心    言    下    契    會    教    將    何    用    至    理 

 minh  tâm.  Ngôn  hạ    khế     hội.  Giáo tương   hà    dụng.  Chí    lý 

  絕    言    教    是    語    詞    實    不    是    道    道    本 

tuyệt  ngôn.  Giáo  thị     ngữ    từ.   Thật    bất     thị     đạo.  Đạo   bản 

  無    言    言    說    是    妄    若    夜    夢    見    樓    閣 

   vô   ngôn. Ngôn thuyết thị   vọng. Nhược dạ   mộng  kiến   lâu    các  

  宮    殿    象    馬    之    屬    及    樹    木    叢    林    池 

cung   điện  tượng  mã    chi   thuộc. Cập   thụ     mộc nghiệp lâm   trì 

  亭    如    是    等    相    不    得    起    一    念    樂    著 

 đình    như   thị    đẳng tướng.  Bất   đắc   khởi   nhất  niệm   lạc    trứ. 

  盡    是    托    生    之    處    切    須    在    意    臨    終 

  Tận    thị    thác   sinh   chi      xứ. Thiết    tu       tại      ý.   Lâm   chung 

  之    時    不    得    取    相    即    得    除    障    疑    心 

  chi    thời.   Bất    đắc    thủ  tướng.  Tức   đắc   trừ  chướng. Nghi  tâm 

  瞥    起    即    魔    攝    法    身    本    來    清    淨    無 

 miết   khởi.  Tức   ma   nhiếp. Pháp  thân   bản   lai   thanh  tịnh      vô 

  受    只    緣    迷    故    不    覺    不    知    因    茲    故 

 thọ.    Chỉ  duyên  mê     cố.     Bất  giác    bất     tri.    Nhân   tư     cố  

  妄    受    報    所    以    有    樂    著    不    得    自    在 

vọng    thọ    báp.   Sở      dĩ     hữu    lạc     trứ.    Bất    đắc    tự     tại. 

  只    今    若    悟    得    本    來    身    心    即    不    染 

  Chỉ  kim  nhược  ngộ    đắc     bản   lai     thân   tâm.   Tức   bất   nhiễm 

  習    若    從    聖    入    凡    示    見    種    種    雜    類 

 tập.  Nhược tòng thánh nhập  phàm. Thị   kiến chủng chủng tạp     loại  



28 

 

  自    為    眾    生    故    聖    人    逆    順    皆    得    自 

   Tự     vi   chúng  sinh.  Cố  thánh  nhân nghịch thuận giai   đắc     tự 

  在    一    切    業    拘    它    不    得    聖    成    久    有 

  tại.   Nhất thiết  nghiệp  bão    tha    bất    đắc. Thánh  thành cửu   hữu 

  大    威    德    一    切    品    類    業    被    它    聖    人 

  đại     uy     đức.  Nhất  thiết phẩm  loại nghiệp.  Bị    tha   thánh  nhân  

  轉    天    堂    地    獄    無    奈    何    它    凡    夫    神 

chuyển.Thiênđườngđịa ngục    vô      nại     hà     tha.  Phàm  phu   thần  

  識    昏    昧    不    同    聖    人    內    外    明    徹    若 

 thức    hôn  muội. Bất   đồng thánh  nhân. Nội ngoại   minh  triệt. Nhược 

  有    疑    即    不    作    作    即    流    浪    生    死    後 

 hữu   nghi    tức    bất     tác.    Tác    tức   lưu   lãng   sinh     tử.    Hậu 

  悔    無    相    救    處    貧    窮    困    苦    皆    從    妄 

  hối     vô    tướng cứu     xứ.   Bần  cùng   khốn  khổ  giai    tòng   vọng 

  想    生    若    了    是    心    遞    相    勸    勉    但    無 

 tưởng  sinh. Nhược liễu  thị    tâm.  Đệ  tướng khuyến miễn. Đản  vô   

  作    而    作    即    入    如    來    知    見    初    發    心 

  tác     nhi     tác.   Tức   nhập  Như   Lai    tri      kiến.  Sơ    phát   tâm 

  人    神    識    總    不    定    若    夢    中    頻    見    異 

 Nhân. Thần thức  tổng    bất  định. Nhược mộng trung tần    kiến    dị 

  境    輒    不    用    疑    皆    是    自    心    起    故    不 

 cảnh. Triếp  bất    dụng  nghi. Giai   thị     tự      tâm    khỡi   cố.    Bất  

  從    外    來    夢    若    見    光    明    出    現    過    於 

 Tòng  ngoại  lai. Mộng nhược kiến  quang minh xuất hiện. Quá     ư 

  日    輪    即    餘    習    頓    盡    法    界    性    見    若 

 nhật  luân.  Tức   dư     tập    đốn   tận.   Pháp   giới   tánh   kiến. Nhược 
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  有    此    事    即    是    成    道    之    因    唯    自    知 

  hữu   thử     sự.    Tức    thị   thành  đạo    chi    nhân.  Duy   tự      tri 

  不    可    向    人    說    或    靜    園    林    中    行    住 

  Bất    khả  hướng nhân thuyết.Hoặc tĩnh   viên   lâm trung   hành  trụ 

  坐    臥    眼    見    光    明    或    大    或    小    莫    與 

  tọa  ngọa.  Nhãn  kiến  quang minh. Hoặc đại   hoặc  tiểu.   Mạc   dữ   

  人    說    亦    不    得    取    亦    是    自    性    光    明 

 nhân thuyết. Diệc  bất    đắc    thủ.   Diệc   thị      tự     tánh quang minh.   

  或    夜    靜    暗    中    行    住    坐    臥    眼    睹    光 

 Hoặc   dạ    tĩnh     ám   trung hành   trú    tọa   ngọa.  Nhãn  đổ   quang 

  明    與    晝    無    異    不    得    怪    並    是    自    心 

 minh.  Dữ    trú      vô      dị.    Bất    đắc    quái. Tịnh   thị     tự     tâm.  

  欲    明    顯    或    夜    夢    中    見    星    月    分    明 

  dục  minh   hiển.  Hoặc  dạ    mông trung kiến  tinh nguyệt phân minh.  

  亦    自    心    諸    緣    欲    息    亦    不    得    向    人 

 Diệc   tự      tâm   chư  duyên   dục   tức.  Diệc    bất    đắc  hướng nhân 

  說    夢    若    昏    昏    猶    如    陰    暗    中    行    亦 

thuyết. Mộng nhược hôn hôn.   Do    như   âm     ám  trung  hành. Diệc 

  是    自    心    煩    惱    障    重    亦    自    知    若    見 

  thị      tự     tâm  phiền  não  chướng trọng. Diệc tự      tri. Nhược  kiến 

  本    性    不    用    讀    經    念    佛    廣    學    多    知 

  bản    tánh.   Bất dụng   độc   kinh   niệm Phật. Quảng học   đa     tri   

  無    益    神    識    轉    昏    設    教    只    為    標    心 

   vô     ích.  Thần thức chuyển hôn.  Thiết giáo   chỉ      vi     tiêu   tâm. 

  若    識    心    何    用    看    教    若    從    凡    入    聖 

 Nhược thức tâm.   Hà    dụng khán  giáo. Nhược tòng phàm nhập thánh 
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  即    須    息    業    養    神    隨    分    過    日    若    多 

  Tức    tu     tức  nghiệp dưỡng thần. Tùy   phận quá   nhật. Nhược  đa 

  瞋    恚    令    性    轉    與    道    相    違    自    賺    無 

   sân   khuể. Linh tánh chuyển  dữ    đạo   tương  vi.     Tự    trám   vô 

  益    聖    人    於    生    死    中    自    在    出    沒    隱 

  ích.  Thánh nhân   ư     sinh     tử   trung.    Tự    tại    xuất   một.    Ẩn   

  顯    不    定    一    切    業    拘    它    不    得    聖    人 

 hiện     bất  định. Nhất  thiết  nghiệp bão   tha     bất     đắc. Thánh nhân 

  破    邪    魔    一    切    眾    生    但    見    本    性    餘 

  phá     tà     ma.   Nhất thiết chúng  sinh    đản    kiến  bản   tánh.   Dư  

  習    頓    滅    神    識    不    昧    須    是    直    下    便 

  tập     đốn   diệt.  Thần thức    bất   muội.  Tu     thị    trực     hạ    tiện  

  會    只    在    如    今    欲    真    會    道    莫    執    一 

  hội.   Chỉ     tại     như   kim.  Dục   chân   hội    đạo.  Mạc  chấp  nhất 

  切    法    息    業    養    神    餘    習    亦    盡    自    然 

 thiết  pháp. Tức nghiệp dưỡng thần.  Dư    tập    diệc   tận.    Tự  nhiên     

  明    白    不    假    用    功    外    道    不    會    佛    意 

 minh  bạch. Bất    giả    dụng  công ngoại  đạo    bất    hội    Phật     ý. 

  用    功    最    多    違    背    聖    意    終    日    驅    驅 

 Dụng công  tối      đa.    Vi      bối   thánh   ý.   Chung nhật   khu   khu   

  念    佛    轉    經    昏    於    神    性    不    免    輪    迴 

 niệm  Phật chuyển kinh. Hôn   ư      thần  tánh.   Bất   miễn  luân   hồi.  

  佛    是    閑    人    何    用    驅    驅    廣    求    名    利 

 Phật    thị    nhàn  nhân.  Hà    dụng  khu   khu quảng   cầu   danh  lợi 

  後    時    何    用    但    不    見    性    人    讀    經    念 

  Hậu   thời     hà   dụng. Đản   bất    kiến  tánh   nhân.  Độc  kinh   niệm   
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  佛    長    學    精    進    六    時    行    道    長    坐    不 

Phật. Trường học  tinh    tiến.   Lục   thời   hành  đạo. Trường tọa   bất 

  臥    廣    學    多    聞    以    為    佛    法    此    等    眾 

ngọa. Quảng học    đa      văn.  Dĩ      vi     Phật    pháp. Thử đẳng chúng  

  生    盡    是    謗    佛    法    人    前    佛    後    佛    只 

sinh.   Tận    thị    báng   Phật  pháp  nhân. Tiền  Phật   hậu   Phật.  Chỉ   

  言    見    性    諸    行    無    常    若    不    見    性    妄 

 ngôn  kiến   tánh. Chư   hành   vô thường. Nhược bất  kiến  tánh. Vọng 

  言    我    得    阿    耨    菩    提    此    是    大    罪    人 

 ngôn   ngã   đắc      a       nậu    bồ     đề.    Thử   thị      đại    tội    nhân.  

  十    大    弟    子    阿    難    多    聞    中    得    第    一 

  Thập  đại     đệ     tử       A      nan     đa    văn   trung  đắc    đệ     nhất 

  於    佛    無    識    只    學    多    聞    二    乘    外    道 

   Ư     Phật    vô    thức. Chỉ     học    đa     văn.   Nhị   thừa  ngoại  đạo    

  皆    無    識    佛    識    數    修    證    墮    在    因    果 

 giai      vô    thức  Phật. Thức   số     tu     chứng. Đọa  tại    nhân   quả  

  中    是    眾    生    業    報    不    免    生    死    遠    背 

 trung . Thị chúng sinh  nghiệp báo.  Bất    miễn sinh    tử.    Viễn   bối  

  佛    意    即    是    謗    佛    眾    生    殺    卻    無    罪 

  Phật    ý.     Tức   thị    báng   Phật chúng sinh.  Sát  khước   vô    tội 

  過    經    云：闡    提    人    不    生    信    心    殺    卻 

  quá.  Kinh   vân : Xiển  đề   nhân    bất    sinh    tín     tâm.  Sát  khước  

  無    罪    過    若    有    信    心    此    人    是    佛    位 

   vô     tội     quá. Nhược hữu   tín     tâm.  Thử  nhân   thị    Phật     vị  

  人    若    不    見    性    即    不    用    取    次    謗    它 

 nhân. Nhược bất   kiến tánh .  Tức    bất   dụng   thủ    thứ   báng   tha   
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  良    善    自    賺    無    益    善    惡    歷    然    因    果 

lương  thiện.  Tự   trám    vô     ích.  Thiện  ác     lịch   nhiên nhân   quả 

  分    明    天    堂    地    獄    只    在    眼    前    愚    人 

 phân  minh. Thiên đường địa ngục   chỉ    tại     nhãn  tiền.   Ngu   nhân 

  不    信    現    墮    黑    暗    地    獄    中    亦    不    覺 

  bất     tín.    Hiện đọa    hắc    ám     địa    ngục  trung. Diệc  bất    giác  

  不    知    只    緣    業    重    故    所    以    不    信    譬 

   bất    tri.     Chỉ duyên nghiệp trọng cố.    Sở     dĩ      bất     tín.    Thí 

  如    無    目    人    不    信    道    有    光    明    縱    向 

   như   vô    mục   nhân.  Bất   tín     đạo   hữu  quang minh. Túng hướng 

  伊    說    亦    不    信    只    緣    盲    故    憑    何    辨 

    y   thuyết diệc    bất    tín.    Chỉ   duyên  manh cố.    Ngu   hà    biện   

  得    日    光    愚    人    亦    復    如    是    現    今    墮 

  đắc   nhất  quang. Ngu  nhân diệc  phục   như    thị.   Hiện   kim   đọa  

  畜    生    雜    類    誕    在    貧    窮    下    賤    求    生 

  súc    sinh   tạp    loại.   Đản    tại     bần   cùng   hạ    tiện.    Cầu  sinh     

  不    得    求    死    不    得    雖    受    是    苦    直    問 

   bất    đắc.   Cầu   tử      bất     đắc.   Tuy   thọ    thị     khổ.  Trực   vấn 

  著    亦    言    我    今    快    樂    不    異    天    堂    故 

  trứ    diệc   ngôn. Ngã    kim  khoái  lạc.    Bất    dị    thiên đường.  Cố   

  知    一    切    眾    生    生    處    為    樂    亦    不    覺 

  tri     nhất  thiết  chúng  sinh. Sinh    xứ     vi      lạc.   Diệc   bất   giác 

  不    知    如    斯    惡    人    只    緣    業    障    重    故 

   bất    tri.    Như   tư       ác   nhân. Chỉ duyên nghiệp chướng trọng cố.  

   所    以    不    能    發    信    心    者    不    自    由    它 

   Sở     dĩ      bất    năng  phát   tín     tâm    giả.    Bất    tự      do      tha 
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  也    若    見    自    心    是    佛    不    在    剃    除    鬚 

  Dã.  Nhược kiến   tự     tâm    thị     Phật.  Bất    tại     thế    trừ      tu   

  髮    白    衣    亦    是    佛    若    不    見    性    剃    除 

 Phát.  Bạch   y     diệc     thị    Phật. Nhược bất   kiến  tánh.  Thế   trừ  

  鬚    髮    亦    是    外    道。 

   tu    phát.  Diệc   thị   ngoại   đạo.  

  問    曰：白    衣    有    妻    子， 婬    欲    不    除，憑 

   Vấn viết : Bạch   y      hữu    thê     tử,      dâm   dục   bất     trừ,  bằng  

  何    得    成    佛？ 

   hà     đắc   thành  Phật ? 

  答    曰：只    言    見    性    不    言    婬    欲。 只    為 

  Đáp  viết : Chỉ   ngôn   kiến  tánh    bất   ngôn  dâm   dục.    Chỉ    vi 

  不    見    性；但    得    見    性，婬    欲    本    來    空 

   bất   kiến  tánh;   đản   đắc    kiến  tánh,  dâm   dục    bản   lai    không 

  寂，自    爾    斷    除，亦    不    樂    著，縱    有    餘 

  tịch ,  tự     nhĩ    đoạn   trừ,   diệc   bất     lạc    trứ,    túng  hữu    dư 

  習，不    能    為    害。何    以    故？ 性   本    清    淨 

  tập,    bất   năng    vi     hại.    Hà     dĩ      cố?   Tánh  bản thanh  tịnh   

  故。雖    處    在    五    蘊    色    身    中，其    性    本 

   cố.    Tuy    xứ    tại     ngũ    uẩn    sắc   thân trung,  kỳ    tánh     bản  

  來    清    淨，染    污    不    得。法    身    本    來    無 

  lai    thanh tịnh,  nhiễm  ô      bất     đắc.  Pháp thân    bản    lai     vô 

  受，無    飢    無    渴，無    寒    熱，無    病， 無    恩 

  thọ,    vô     cơ      vô    khát,   vô     hàn nhiệt,    vô  bệnh,    vô      ân 
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  愛，無    眷    屬，無    苦    樂，無    好    惡， 無    短 

  ái,     vô  quyến thuộc,  vô    khổ    lạc,    vô     hảo    ác,      vô   đoản 

  長，無    強    弱，本    來    無    有   一    物     可    得； 

trường, vô cường nhược, bản   lai      vô     hữu  nhất   vật     khả    đắc;  

  只    緣    執    有    此    色    身，因    即    有    飢    渴 

  chỉ   duyên chấp  hữu   thử     sắc    thân, nhân   tức    hữu    cơ    khát  

  寒    熱    瘴    病    等    相，若    不    執，即    一    任 

 hàn  nhiệt chướng bệnh đẳng tướng,nhược bất  chấp,  tức    nhất nhậm   

  作。若    於    生    死    中    得    自    在，轉    一    切 

 tác.  Nhược  ư     sinh     tử    trung   đắc    tự      tại, chuyển nhất  thiết  

  法，與    聖    人    神    通    自    在    無    礙，無    處 

 pháp,  dữ   thánh nhân  thần thông    tự      tại      vô   ngại,    vô     xứ  

  不    安。若    心    有    疑，決    定    透    一    切    境 

  bất      an. Nhược tâm   hữu   nghi, quyết định  thấu  nhất  thiết   cảnh  

  界    不    過。不    作    最    好，作    了    不    免    輪 

  giới    bất    quá.   Bất   tác     tối     hảo,   tác    liễu    bất    miễn  luân 

  迴    生    死。若    見    性，旃    陀    羅    亦    得    成 

   hồi    sinh   tử.  Nhược kiến  tánh, chiên  đà      la     diệc    đắc  thành  

  佛。 

  Phật.  

  問    曰：旃    陀    羅    殺    生    作    業，如    何    得 

  Vấn   viết : Chiên đà     la      sát     sinh    tác  nghiệp, như  hà     đắc  

  成    佛 

thành  Phật ? 

  答    曰：只    言    見    性    不    言    作    業。縱    作 

  Đáp  viết :  Chỉ   ngôn  kiến  tánh    bất  ngôn   tác  nghiệp. Túng tác 
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  業    不    同，一    切    業    拘    不    得.   從    無    始 

 nghiệp bất  đồng, nhất  thiết nghiệp bão    bất     đắc.  Tòng  vô     thủy  

  曠    大    劫    來，只    為    不    見    性，墮    地    獄 

khoáng đại   kiếp    lai,    chỉ     vi      bất    kiến tánh,  đọa    địa    ngục 

  中，所    以    作    業    輪    迴    生    死。從    悟    得 

trung,  sở       dĩ     tác  nghiệp luân   hồi    sinh    tử.   Tòng  ngộ    đắc 

  本    性，終    不    作    業。若    不    見    性，念    佛 

  bản   tánh, chung  bất   tác  nghiệp. Nhược bất kiến  tánh,  niệm Phật  

  免    報    不    得，非    論    殺    生    命。若    見    性 

 miễn   báo    bất   đắc,   phi   luận    sát    sinh   mạng. Nhược kiến tánh 

  疑    心    頓    除，殺    生    命    亦    不    奈    它    何。 

nghi     tâm    đốn  trừ,    sát     sinh  mạng diệc    bất    nại     tha     hà.    

  自    西    天    二    十    七   祖， 只    是    遞    傳    心 

   tự     Tây  thiên  nhị     thập   thất     tổ,   chỉ     thị      đệ  truyền  tâm    

  印。吾    今    來    此    土，唯    傳    頓    教    大    乘， 

   ấn.   Ngô   kim    lai     thử    thổ,   duy  truyền đốn  giáo   đại     thừa      

  即    心    是    佛，不    言    持    戒    精    進    苦    行。 

  tức   tâm    thị   Phật,   bất   ngôn   trì     giới   tinh    tiến   khổ    hạnh   

  乃    至    入    水    火，登    於    劍    輪，一    食    長 

 Nãi    chí    nhập  thủy   hỏa,  đăng    ư      kiếm luận,  nhất  thực trường  

  坐    不    臥，盡    是    外    道    有    為    法。若    識 

  tọa     bất   ngọa, tận     thị    ngoại   đạo   hữu    vi    pháp. Nhược thức 

  得    施    為    運    動    靈    覺    之    性，汝    即    諸 

  đắc     thí      vi     vận  động   linh   giác   chi    tánh   nhữ   tức    chư 

  佛    心。前    佛    後    佛    只    言    傳    心，更    無 

 Phật    tâm. Tiền  Phật   hậu    Phật  chỉ    ngôn truyền tâm, cánh   vô 
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  別    法。若    識    此    法，凡    夫    一    字    不    識 

 biệt   pháp. Nhược thức thử   pháp, phàm phu   nhất    tự     bất    thức 

  亦    是    佛。若    不    識    自    己    靈    覺    之    性， 

  diệc   thị    Phật. Nhược bất  thức    tự       kỷ    linh   giác   chi    tánh, 

  假    使    身    破    如    微    塵，覓    佛    終    不    得 

  giả     thử    thân  phá    như     vi    trần,  mịch  Phật chung  bất    đắc 

  也。佛    者    亦    名    法    身，亦    名    本    心， 此 

   dã.   Phật   giả    diệc   danh  pháp thân, diệc   danh   bản   tâm,   thử  

  心    無    形    相    無    因    果，無    筋    骨， 猶    如 

  tâm   vô   hình   tướng  vô   nhân    quả,   vô     cân    cốt,     do     như 

  虛    空，取    不    得。 不    同    質    礙，不    同    外 

   hư   không, thủ   bất     đắc.    Bất   đồng  chất  ngại,  bất    đồng ngoại  

  道。此    心    除    如    來    一    人    能    會，其    餘 

  đạo.  Thử    tâm    trừ    Như   Lai   nhất  nhân  năng  hội,   kỳ      dư    

  眾    生    迷    人    不    明    了。此    心    不    離    四 

chúng  sinh   mê    nhân   bất    minh liễu.  Thử   tâm    bất     ly      tứ 

  大    色    身    中，若    離    是    心，即    無    能    運 

  đại     sắc    thân trung, nhược ly      thị     tâm,  tức     vô   năng   vận 

  動。是    身    無    知，如    草    木    瓦    礫。身    是 

 động. Thị    thân    vô     trí,   như    thảo   mộc  ngõa lịch.   Thân  thị 

  無    性，因    何    運    動。若    自    心    動，乃    至 

   vô    tánh, nhân    hà    vận   động. Nhược tự    tâm   động, nãi   chí 

  語    言    施    為    運    動，見    聞    覺   知，皆    是 

 ngữ    ngôn  thí      vi      vận  động, kiến   văn  giác    tri,   giai     thị  

  動    心    動    用。動    是    心    動，動   即    其    用。 

động    tâm  động dụng. Động  thị     tâm   động, động tức    kỳ    dụng. 
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  動    用    外    無    心，心    外    無    動。動    不    是 

Động dụng ngoại   vô      tâm,  tâm ngoại    vô   động. Động bất    thị  

  心，心    不    是    動。動    本    無    心，心    本    無 

  tâm,   tâm   bất     thị  động.  Động bản     vô     tâm,  tâm    bản    vô  

  動。動    不    離    心，心    不    離    動。動    無    心 

 động. Động  bất     ly      tâm, tâm    bất     ly    động. Động  vô     tâm  

  離，心    無    動    離，動    是    心    用，用    是    心 

   ly,    tâm    vô    động   ly,   động   thị    tâm   dụng, dụng  thị     tâm  

  動。動    即    心    用，用    即    心    動。不    動    不 

 động. Động tức    tâm   dụng, dụng  tức    tâm  động.  Bất   động  bất    

  用，用    體    本    空。空    本    無    動，動    用    同 

dụng,  dụng  thể     bản không. Không bản vô   động, động  dụng đồng   

  心，心    本    無    動。故    經    云：動    而    無    所 

  tâm,  tâm    bản    vô   động.  Cố    kinh   vân : Động  nhi    vô      sở   

  動，終    日    去    來    而    未    曾    去，終    日    見 

động, chung nhật   khứ    lai     nhi     vị      hội    khứ, chung nhật  kiến   

  而    未    曾    見，終    日    笑    而    未    曾    笑，終 

  nhi     vị      hội   kiến, chung nhật  tiếu     nhi     vị     hội    tiếu, chung  

  日    聞    而    未    曾    聞，終    日    知    而    未    曾 

 nhật    văn    nhi     vị     hội     văn, chung nhật   tri      nhi     vị     hội 

  知，終    日    喜    而    未    曾    喜，終    日    行    而 

  tri,   chung nhật    hỷ     nhi     vị      hội    hỷ, chung  nhật  hành   nhi  

  未    曾    行，終    日    住    而    未    曾    住。故    經 

   vị      hội   hành, chung nhật  trụ      nhi     vị     hội    trụ.    Cố    kinh  

  云：言    語    道    斷，心    行    處    滅，見    聞    覺 

   vân: Ngôn ngữ    đạo  đoạn, tâm   hành   xứ    diệt   kiến   văn    giác  
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  知，本    自    圓    寂。乃    至    瞋    喜    痛    癢    何 

   tri,    bản    tự     viên   tịch.  Nãi    chí     sân     hỷ   thống dưỡng hà   

  異    木    人，只    緣    推    尋    痛    癢    不    可    得。 

   dị     mộc nhân, chỉ   duyên thôi    tầm  thống dưỡng bất    khả   đắc.  

  故    經    云：惡    業    即    得    苦    報，善    業    即 

   Cố   kinh  vân :  Ác  nghiệp tức    đắc    khổ    báo, thiện nghiệp tức 

  有    善    報，不    但    瞋    墮    地    獄，喜    即    生 

  hữu  thiện   báo,  bất    đản     sân    đọa    địa   ngục,  hỷ     tức   sinh 

  天。若    知    瞋    喜    性    空，但    不    執    即    業 

thiên. Nhược tri     sân     hỷ    tánh  không, đản   bất   chấp  tức  nghiệp   

  脫。若    不    見    性，講    經    決    無    憑，說    亦 

thoát. Nhược bất  kiến   tánh, giảng kinh  quyết   vô   bằng, thuyết diệc 

  無    盡。略    標    邪    正    如    是，不    及    一    二 

  vô      tận.   Lược  tiêu   tà    chính  như     thị,   bất    cập    nhất   nhị 

  也。  

   dã.  
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達     磨     大     師     悟     性     論 

      Đạt         Ma       Đại          Sư       Ngộ      Tánh     Luận 

 

  夫    道    者；以    寂    滅    為    體。修    者；以    離 

Thiên  đạo     giả,   dĩ      tịch   diệt    vi      thể.    Tu    giả     dĩ      ly 

  相    為    宗。故    經    云：寂    滅    是    菩    提，滅 

tướng   vi     tông.  Cố    kinh  vân : Tịch   diệt    thị      Bồ    đề,    diệt 

  諸    相    故。佛    者    覺    也；人    有    覺    心，得 

 chư   tướng   cố.  Phật    giả    giác   dã,   nhân   hữu  giác    tâm,  đắc 

  菩    提    道，故    名    為    佛。經    云：離    一    切 

  Bồ     đề      đạo,  cố    danh    vi     Phật. Kinh  vân :   Ly   nhất  thiết 

  諸    相，即    名    諸    佛。是    知    有    相，是    無 

  chư tướng, tức    danh  chư   Phật. Thị     tri      hữu tướng, thị      vô  

   相    之    相。不    可    以    眼    見， 唯   可    以    智 

tướng   chi   tướng. Bất  khả    dĩ    nhãn  kiến,    duy   khả    dĩ      trí 

  知。 若    聞    此    法    者，生    一    念    信    心，此 

  Tri. Nhược văn    thử   pháp   giả,  sinh   nhất  niệm   tín     tâm,  thử      

  人    以    發    大    乘    超    三    界。三    界    者：貪 

nhân    dĩ     phát    đại    thừa  siêu    tam   giới. Tam  giới    giả :  Tham 

  瞋    癡    是。返    貪    瞋    癡    為    戒    定    慧，即 

  sân      si     thị.  Phản  tham   sân     si       vi    giới    định  huệ,   tức 

  名    超    三    界。然    貪    瞋    癡    亦    無    實    性， 

 danh   siêu  tam  giới. Nhiên  tham   sân    si     diệc    vô    thật    tánh, 
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  但    據    眾    生    而    言    矣。若    能    返    照，了 

  đản    cứ  chúng sinh    nhi   ngôn    hĩ.  Nhược năng phản chiếu, liễu 

 

  了    見    貪    瞋    癡    性    即    是    佛    性，貪    瞋 

 liễu    kiến   tham   sân    si    tánh     tức    thị     Phật   tánh, tham  sân 

  癡    外    更    無    別    有    佛    性，經    云：諸    佛 

   si   ngoại   cánh   vô     biệt   hữu   Phật   tánh, kinh   vân : Chư Phật   

  從    本    來，常    處    於    三    毒，長    養    於    白 

 tòng   bản     lai,  thường xứ     ư      tam   độc, trường dưỡng ư  bạch 

  法，而    成    於    世    尊。三    毒    者：貪    瞋    癡 

 Pháp   nhi  thành   ư       thế    tôn.   Tam  độc    giả : tham   sân     si 

  也。言    大    乘    最    上    乘    者，皆    是    菩    薩 

   dã . Ngôn  Đại    thừa  tối  thượng  thừa   giả,  giai    thị      Bồ    tát 

  所    行    之    處，無    所    不    乘，亦    無    所    乘， 

  sở    hạnh   chi     xứ,     vô      sở     bất   thừa, diệc   vô       sở    thừa, 

  終    日    乘    未    嘗    乘，此    為    佛    乘。經    云： 

chung nhật  thừa    vị    thường thừa, thử     vi    Phật  thừa. Kinh    vân  

  無    乘    為    佛    乘    也。若    人    知    六    根    不 

  Vô   thừa     vi     Phật   thừa   dã.  Nhược nhân   tri     lục    căn    bất 

  實，五    蘊    假     名，遍    體    求    之，必    無    定 

thật ,  ngũ    uẩn    giả    danh,  biến   thể     cầu   chi,    tất      vô   định  

  處，當    知    此     人    解    佛    語。經    云：五    蘊 

  xứ , đương  tri    thử    nhân   giải    Phật   ngữ. Kinh   vân : Ngũ  uẩn 

  窟    宅    名    禪    院。 內    照    開    解    即    大    乘 

quật   trạch  danh  thiền viện.   Nội   chiếu  khai  giải    tức    Đại    thừa  
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  門，可    不    明    哉。  不    憶    一    切    法，乃    名 

môn,  khả    bất     minh   tai.     Bất     ức    nhất   thiết  pháp, nãi  danh    

  為    禪    定。若    了    此    言    者，行    住    坐    臥 

   vi    thiền   định. Nhược liễu thử   ngôn   giả,  hành   trú    tọa   ngọa 

  皆    禪    定。知    心    是    空，名    為    見    佛。何 

 giai  thiền  định.   Tri    tâm    thị  không, danh    vi    kiến   Phật. Hà 

  以    故？十    方    諸    佛    皆    以    無    心，不    見 

   dĩ     cố ? Thập phương chư  Phật  giai     dĩ      vô     tâm,  bất    kiến 

  於    心，名    為    見    佛。捨    身    不    吝，名    大 

    ư     tâm,  danh   vi     kiến  Phật.  Xả    thân    bất    lận,  danh   đại  

  布    施。 離    諸    動    定，名    大    坐    禪。何    以 

   bố     thí.     Ly     chư  động  định, danh   đại    tọa    thiền. Hà     dĩ   

  故？凡    夫    一     向    動，小    乘    一    向    定，謂 

  cố ? Phàm  phu   nhất   hướng động, tiểu  thừa  nhất  hướng định,  vị 

  出    過    凡    夫    小    乘    之    坐    禪，名    大    坐 

 xuất   quá    phàm  phu  tiểu   thừa   chi     tọa   thiền, danh  đại     tọa 

  禪。若    作    此    會    者，一    切    諸    相    不    求 

 thiền. Nhược tác  thử     hội    giả,   nhất thiết   chư   tướng  bất     trị  

  自    解，一    切    諸    病    不    治    自    差，此    皆 

   tự     sai,   nhất   thiết  chư    bệnh   bất    trị       tự      sai,  thử    giai  

  大    禪    定    力。凡    將    心    求    法    者    為    迷， 

  Đại    thừa định    lực. Phàm tướng  tâm   cầu    pháp  giả     vi      mê, 

  不    將    心    求    法    者    為    悟。不    著    文    字 

  bất   tương  tâm   cầu   pháp   giả      vi      ngộ. Bất    trứ     văn    tự     

  名    解    脫；不    染    六    塵    名    護    法；出    離 

  danh  giải thoát;   bất  nhiễm  lục   trần   danh    hộ    pháp; xuất   ly 
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  生    死    名    出    家；不    受    後    有    名    得    道； 

  sinh    tử    danh  xuất   gia;   bất     thọ    hậu    hữu   danh  đắc    đạo; 

  不    生    妄    想    名    涅    槃；不    處    無    明    為 

  bất    sinh  vọng  tưởng danh  niết   bàn;  bất      xứ      vô    minh   vi 

  大    智    慧；無    煩    惱    處    名    般    涅    槃；無 

   đại    trí      tuệ;   vô  phiền   não     xứ    danh   bát     Niết  Bàn;  vô  

  心    相    處    名    為    彼    岸。迷    時    有    此    岸， 

  tâm  tướng   xứ   danh    vi       bỉ   ngạn.  Mê    thời   hữu    thử   ngạn, 

  若    悟    時    無    此    岸。何    以    故？為    凡    夫 

nhược  ngộ   thời    vô    thử    ngạn.  Hà     dĩ      cố ?   Vi    phàm  phu 

  一    向    住    此。若    覺    最    上    乘    者，心    不 

nhất    hướng trú   thử.  Nhược giác   tối thượng thừa   giả,   tâm    bất 

  住    此，亦    不    住    彼，故    能    離    於    此    彼 

  trụ     thử,  diệc    bất    trụ      bỉ,     cố   năng     ly      ư       thử     bỉ 

  岸    也。若    見    彼    岸    異    於    此    岸，此    人 

  ngạn   dã. Nhược kiến   bỉ     ngạn   dị       ư      thử   ngạn,  thử   nhân 

  之    心，已    得    無    禪    定。煩    惱    名    眾    生， 

 chi     tâm,    dĩ     đắc    vô     thiền  định. Phiền não  danh  chúng sinh 

  悟    解    名    菩    提， 亦    不    一    不    異，只    隔 

  ngộ   giải   danh    bồ     đề,    diệc    bất    nhất   bất      dị,    chỉ  cách   

  具    迷    悟    耳。 迷    時    有    世    間    可    出，悟 

   cụ     mê    ngộ    nhĩ.    Mê    thời    hữu   thế    gian   khả   xuất, ngộ 

  時    無    世    間    可    出。 平    等    法    中，不    見 

 thời     vô     thế   gian    khả   xuất.  Bình  đẳng  pháp trung, bất   kiến  

  凡    夫    異    於    聖    人。 經    云：平    等    法    者 

 phàm  phu    dị       ư    thánh nhân.  Kinh   vân : Bình đẳng  pháp giả, 
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  凡    夫    不    能    入， 聖    人    不    能    行。平    等 

 phàm  phu   bất   năng  nhập, thánh  nhân  bất   năng   hành. Bình đẳng 

  法    者，唯    有    大    菩    薩    與    諸    佛    如    來 

 pháp   giả,   duy    hữu   đại     bồ     tát      dữ     chư   Phật   như    lai 

  行    也。若    見    生    異    於    死，動    異    於    靜 

hành    dã.  Nhược kiến  sinh    dị       ư       tử,   động    dị      ư     tĩnh  

  皆    名    不    平    等。不    見    煩    惱    異    於    涅 

giai   danh    bất    bình  đẳng. Bất    kiến  phiền  não     dị      ư     niết 

  槃，是    名    平    等。何    以    故？ 煩    惱    與    涅 

  bàn ,  thị    danh  bình đẳng.   Hà     dĩ      cố ?  Phiền  não   dữ     niết   

  槃，同    是    一    性    空    故。是    以     小    乘    人     

  bàn , đồng  thị     nhất  tánh  không cố.   Thị      dĩ      tiểu   thừa  nhân 

  妄    斷    煩    惱，妄    入    涅    槃    為    涅    槃    所 

vọng  đoạn  phiền não,  vọng nhập  niết     bàn    vi     niết    bàn    sở                      

  滯。菩    薩    知    煩    惱    性    空    即    不    離    空 

   trệ.    Bồ    tát      tri   phiền   não  tánh  không  tức    bất      ly  không 

  故    常    在    涅    槃    涅    槃    者：涅    而    不    生 

   cố  thường  tại    niết    bàn    niết   bàn    giả :  niết   nhi     bất    sinh 

  槃    而    不    死   ,出    離    生    死  , 出    般    涅    槃 

  bàn   nhi     bất     tử,    xuất    ly     sinh    tử,    xuất   bát    niết    bàn  

  心    無    去    來， 即    入   涅    槃。 是    知    涅    槃 

  tâm    vô     khứ    lai,    tức   nhập  niết    bàn.   Thị     tri      niết   bàn 

  即    是    空    心。 諸    佛   入    涅     槃    者， 為    在  

  tức     thị  không  tâm.  Chư   Phật  nhập  niết     bàn   giả,     vi      tại 

  無    妄    想    處。 菩    薩    入    道    場    者， 即    是 

   vô   vọng  tưởng  xứ.    Bồ     tát     nhập  đạo   trưởng giả,    tức    thị 
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  無    煩    惱    處。 空    閑    處    者， 即    是    無    貪 

  vô   phiền   não   xứ.  Không  nhàn   xứ    giả,    tức     thị      vô     tham   

 

 瞋    癡    也。貪     為    欲    界、 瞋    為    色    界、 癡 

 sân     si       dã.   Tham  vi      dục    giới,   sân    vi       sắc   giới,    si 

 為     無    色   界，  若    一    念     心    生，即    入    三   

vi       vô    sắc  giới,   nhược  nhất  niệm   tâm   sinh,  tức    nhập   tam 

 界    一    念    心     滅， 即    出    三     界。是    知    三  

giới   nhất  niệm  tâm     diệt,   tức   xuất   tam     giới.   Thị    tri     tam 

 界    生    滅，萬     法     有    無， 皆    由    一    心。凡 

giới   sinh   diệt,  vạn    pháp    hữu     vô,   giai     do     nhất   tâm. Phàm 

 言    一    法   者：  似     破    瓦    石    竹    木    無    情  

ngôn  nhất  pháp giả :     tự      phá    ngõa  thạch trúc    mộc   vô   tình 

 之    物。若    知     心     是    假    名，無    有    實    體， 

chi      vật. Nhược tri     tâm      thị      giả   danh,  vô    hữu    thực   thể 

 即    知    自    家     之     心    亦    是    非    有，亦    是   

tức      tri      tự     gia       chi    tâm    diệc   thị      phi    hữu,  diệc   thị 

 非   無。 何    以     故？  凡    夫    一    向    生    心，名 

phi     vô.    Hà     dĩ        cố ?   Phàm  phu   nhất hướng sinh   tâm , danh 

 為   有； 小    乘     一      向    滅    心，名    為    無；菩  

  vi    hữu,  tiểu   thừa    nhất    hướng diệt    tâm, danh    vi      vô,   Bồ 

 薩   與    佛    未      曾     生     心，未    曾    滅    心 , 名 

 tát     dữ  Phật     vị        hội     sinh     tâm,   vị     hội    diệt    tâm, danh 

 為   非    有    非      無     心； 非    有    非    無    心，此  

 vi    phi     hữu   phi       vô       tâm,   phi    hữu    phi     vô    tâm,  thử 
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 名   為   中     道。  是     知     持    心    學    法，則    心   

 danh vi  trung    đạo.    Thị       tri       trì     tâm   học    pháp, tắc    tâm  

 法   俱   迷； 不      持     心     學    法，則    心    法    俱     

pháp câu    mê;   bất      trì        tâm     học   pháp, tắc     tâm   pháp  câu 

 悟   凡   迷    者      迷     於     悟,   悟    者：悟    於    迷。 

ngộ. Phàm mê    giả       mê       ư       ngộ,   ngộ    giả :  ngộ    ư      mê 

 正   見   之    人，  知     心     空     無，即    超   迷    悟。 

chính kiến chi   nhân,    tri       tâm  không   vô,    tức    siêu    mê   ngộ 

  無   有   迷    悟，  始     名     正     解、正    見。色   不 

 vô    hữu   mê    ngộ,  thủy    danh    chính   giải, chính kiến. Sắc   bất 

  自   色，由    心     故     色；  心    不    自    心，由   色 

  tự    sắc,   do    tâm       cố       sắc;   tâm    bất      tự     tâm,   do    sắc 

  故   心，是    知     心     色     兩    相     俱   生    滅。有 

 cố    tâm,  thị     tri        tâm    sắc    lưỡng tướng  câu   sinh  diệt.   Hữu 

 者   有    於     無， 無    者      無    於     有，是   名    真 

giả    hữu    ư         vô,     vô     giả       vô      ư        hữu,  thị   danh  chân 

 見   夫    真     見     者，無      所    不     見，亦   無    所 

kiến  phù   chân   kiến     giả,   vô        sở      bất     kiến, diệc  vô      sở   

 見   見   滿     十     方，未      曾    有     見。何   以    故？ 

kiến  kiến  mãn  thập  phương, vị      hội     hữu     kiến. Hà    dĩ      cố ? 

 無   所   見     故， 見    無      見    故， 見    非   見    故。 

 vô     sở    kiến    cố,    kiến    vô       kiến    cố,    kiến   phi   kiến    cố 

 凡   夫   所     見， 皆    名      妄    想。 若    寂   滅    無 

phàm phu  sở     kiến,   giai   danh   vọng  tưởng. Nhược tịch diệt    vô  

 見，始   名     真     見。 心     境    相     對，見    生   於 

kiến, thủy  danh   chân  kiến.  Tâm    cảnh  tương  đối,  kiến   sinh   tử 
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 中，若   內     不     起    心，  則    外     不    生   境，境 

trung nhược nội   bất     khởi   tâm,     tắc   ngoại    bất   sinh  cảnh, cảnh 

 心    俱   淨， 乃    名     為    真    見。 作    此    解    時， 

tâm    câu   tịnh,   nãi     danh   vi     chân   kiến.  Tác   thử    giải    thời 

 乃    名   正    見。 不     見    一    切    法， 乃    名    得 

nãi    danh chính kiến.   Bất     kiến  nhất   thiết  pháp,  nãi    danh  đắc 

 道；不   解    一     切     法， 乃    名   解     法。何    以 

đạo;   bất   giải   nhất   thiết    pháp,   nãi   danh  giải   pháp.   Hà    dĩ   

 故？見   與    不     見， 俱     不    見   故； 解    與    不 

cố ?  Kiến   dữ    bất     kiến,    câu     bất    kiến  cố ;   giải     dữ     bất 

 解，俱   不    解     故。 無     見    之   見， 乃    名    真 

giải , câu   bất     giải      cố.     Vô     kiến   chi   kiến,  nãi    danh  chân 

 見；無   解    之     解， 乃     名    大   解。 夫    正    見 

kiến;  vô    giải   chi      giải,    nãi     danh  đại   giải.    Phù   chính kiến  

 者：非   直    見     於     見， 亦    乃   見     於   不    見。 

giả :   phi  trực    kiến     ư      kiến,    diệc   nãi   kiến     ư     bất    kiến. 

 真    解   者：非     直     解     於    解   亦    乃    解    於 

Chân giải  giả :  phi      trực     giải      ư     giải   diệc   nãi    giải     ư 

 無    解。凡   有     所     解， 皆    名   不    解； 無    所 

 vô     giải. Phàm hữu    sở     giải,   giai     danh  bất   giải,    vô      sở 

 解   者， 始   名     正     解； 解    與   不    解， 俱    非 

giải   giả,   thủy   danh chính giải;    giải      dữ    bất   giải,    câu    phi  

 解   也。 經   云： 不     捨     智    慧   名    愚     癡。以 

giải    dã.   Kinh  vân :  bất      xả        trí     tuệ   danh  ngu      si.     Dĩ 
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 心   為    空，解     與     不     解    俱   是    真； 以    心 

tâm    vi  không , giải     dữ      bất     giải    câu   thị     chân,   dĩ    tâm 

 為   有， 解   與     不     解     俱    是   妄。若     解    時 

  vi    hữu , giải    dữ     bất     giải      câu     thị  vọng. Nhược giải   thời 

 法   逐    人，若     不     解     時    人   逐    法。 若    法 

pháp trục  nhân, nhược  bất     giải    thời   nhân  trục  pháp. Nhược pháp 

 逐   於    人，則     非     法     成    法   若    人     逐    於 

trục    ư     nhân , tắc      phi     pháp  thành pháp, nhược nhân trục    ư 

 法   則    法    成     非     法。 若    人   逐    於     法，則 

pháp  tắc  pháp  thành    phi   pháp. Nhược nhân trục    ư       pháp,  tắc   

 法   皆    妄； 若     法     逐    於    人，則    法    皆    真。 

Pháp  giai  vọng, nhược pháp   trục     ư    nhân,  tắc    pháp   giai   chân.  

 是   以    聖     人    亦     不     將    心   求    法， 亦    不 

Thị     dĩ    thánh   nhân diệc     bất   tương   tâm  cầu   pháp,  diệc   bất 

 將   法    求     心， 亦    不     將    心    求    心， 亦    不 

tương pháp cầu    tâm,   diệc    bất   tương  tâm    cầu    tâm,  diệc    bất 

 將   法    求     法。 所    以     心    不    生    法， 法    不 

tương pháp cầu   pháp.   Sở      dĩ       tâm    bất   sinh    pháp, pháp   bất 

 生   心， 心    法     兩    寂， 故    常    為    在     定。眾 

sinh   tâm,   tâm   pháp  lưỡng tịch,    cố  thường   vi     tại     định. Chúng 

 生   心     生，則     佛    法     滅；眾    生    心     滅，則 

sinh  tâm    sinh,   tắc     Phật  pháp   diệt, chúng  sinh  tâm     diệt,   tắc 

 佛   法     生。心     生    則     真    法    滅，心     滅    則 

Phật  pháp   sinh. Tâm   sinh    tắc    chân   pháp   diệt,  tâm    diệt    tắc 

 真   法     生。已     知    一     切    法    各,  各     不    相 

chân pháp sinh.    Dĩ       tri     nhất    thiết  pháp   các,  các     bất   tương  
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 屬， 是     名    得     道    人。 知    心    不    屬    一    切 

thuộc, thị    danh   đắc     đạo   nhân.  Tri     tâm    bất  thuộc   nhất  thiết 

 法， 此     人    常     在    道    場。 迷    時    有    罪， 解 

pháp,  thử     nhân thường  tại    đạo  trường. Mê   thời    hữu   tội,     giải  

 時    無     罪。 何     以    故？ 罪    性    空    故。 若    迷 

thời     vô      tội.     Hà      dĩ      cố ?    Tội   tánh  không  cố.   Nhược  mê    

 時    無     罪    見     罪， 若     解    時     即    罪    非    罪 

thời     vô      tội    kiến    tội,   nhược giải    thời     tức     tội     phi     tội  

 何    以     故？ 罪     無    處      所    故。  經   云： 諸   法 

 Hà      dĩ       cố ?  Tội    vô       xứ       sở      cố.    Kinh  vân :  Chư  pháp 

 無    性， 真     用     莫    疑，  疑     即     成   罪。何    以 

 vô    tánh,  trực      dụng   mạc  nghi,  nghi     tức     thành  tội.   Hà      dĩ  

 故？罪     因     疑     惑    而     生。  若     作   此    解    者 

cố ?  Tội     nhân   nghi    hoặc   nhi     sinh.   Nhược  tác   thử   giải    giả 

 前    世    罪     業      即    為    消     滅。 迷    時    六    識 

tiền   thế      tội     nghiệp  tức      vi    tiêu     diệt.    Mê    thời   lục    thức   

 五    陰     皆     是      煩    惱    生     死     法，悟    時   六 

ngũ    ấm    giai      thị     phiền   não   sinh      tử     pháp,  ngộ   thời   lục     

 識    五     陰     皆      是    涅    槃     無     生    死   法。修 

thức  ngũ      ấm    giai      thị     Niết    bàn     vô      sinh    tử    pháp. Tu 

 道    人     不     外      求    道。何     以     故？ 知   心   是 

đạo  nhân    bất    ngoại     cầu    đạo.   Hà      dĩ        cố ?    Tri   tâm   thị 

 道； 若     得    心      時， 無    心    可     得； 若   得   道 

đạo, nhược    đắc    tâm     thời,     vô    tâm    khả    đắc;  nhược  đắc  đạo  
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 時， 無     道    可    得。 若    言    將     心     求   道    得 

thời,     vô     đạo    khả      đắc.  Nhược ngôn tương tâm    cầu   đạo    đắc  

者， 皆     名    邪     見。 迷    時    有     佛     有   法，悟 

giả ,   giai     danh   tà       kiến.   Mê    thời   hữu     Phật   hữu  pháp, ngộ 

 無    佛     無    法。 何     以   故？ 悟     即     是   佛    法 

vô     Phật     vô    pháp.    Hà     dĩ     cố ?   Ngộ     tức    thời  Phật  pháp. 

 夫    修     道    者： 身     滅   道    成。  亦     如   甲    折 

Phù     tu      đạo     giả :   thân   diệt   đại   thành.  Diệc    như   giáp chiết 

 樹。生     此    業     報     身，念    念     無     常，無    一 

thụ.  Sinh     thử   nghiệp báo    thân,  niệm  niệm   vô    thường, vô  nhất 

 定    法， 但    隨     念     修   之； 亦     不     得   厭    生 

định   pháp,  đản    tùy    niệm     tu    chi;    diệc     bất     đắc    yểm  sinh 

 死，亦     不    得     愛     生   死； 但     念     念   之    中 

 tử,   diệc      bất    đắc      ái       sinh   tử;     đản    niệm   niệm chi  trung  

 不    得    妄     想； 則     生   證     有     餘    涅    槃，死 

bất     đắc    vọng  tưởng; tắc    sinh  chứng   hữu    dư    Niết    bàn,   tử  

 入    無    生     法     忍。 眼   見     色     時， 不   染    於 

nhập   vô    sinh     pháp  nhẫn. Nhãn  kiến   sắc     thời,    bất  nhiễm  ư    

 色；耳    聞     聲      時，不    染     於    聲； 皆    解   脫 

 sắc;  nhĩ    văn    thanh   thời,   bất    nhiễm   ư    thanh;  giai   giải  thoát 

 也。眼    不     著      色，眼    為     禪    門； 耳    不   著 

 dã.   Nhãn  bất      trứ        sắc,  nhãn   vi     thiền    môn; nhĩ    bất    trứ  

 聲，耳    為     禪      門。總    而     言， 見    色    有   見 

thanh,  nhĩ   vi     thiền     môn. Tổng  nhi     ngôn,  kiến  sắc     hữu  kiến 
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 色    性，不     著      常    解    脫； 見    色    相    者    常 

 sắc   tánh,  bất      trứ   thường giải   thoát;  kiến  sắc  tướng   giả thường      

 繫    縛。不     為      煩    惱    所     繫    縛    者， 即   名 

hệ    phọc.   Bất      vi      phiền  não     sở       hệ   phọc    giả,    tức  danh        

 解    脫，更     無      別    解    脫。 善    觀     色   者，色 

giải  thoát,  cánh    vô       biệt   giải  thoát.  Thiện quán    sắc   giả,   sắc   

 不    生    心， 心      不    生    色， 即    色     與    心   俱 

bất    sinh    tâm,   tâm      bất    sinh    sắc,    tức    sắc       dữ     tâm  câu  

 清    淨。無     妄      想    時， 一    心    是     一   佛    國 

thanh  tịnh.  Vọ    vọng    tưởng khởi, nhất    tâm    thị     nhất Phật  quốc     

 有    妄    想     時，  一    心     是    一    地    獄。眾    生 

hữu  vọng   tưởng thời,    nhất    tâm     thị    nhất   địa   ngục. Chúng sinh 

 造    作    妄     想，  以    心     生    心，故    常    在    地 

tạo     tác    vọng   tưởng,   dĩ     tâm    sinh    tâm,  cố   thường  tại     địa 

 獄。菩    薩     觀      察    妄     想，不    以    心    生    心 

ngục.  Bồ    tát     quán      sát    vọng   tưởng, bất    dĩ     tâm   sinh    tâm    

 常    在    佛     國。  若    不     以    心    生    心，則    心 

thường tại   Phật   quốc. Nhược bất       dĩ      tâm   sinh    tâm, tắc     tâm  

 心    入    空，  念     念    歸     靜， 從   一    佛    國    至 

tâm   nhập  không, niệm  niệm  quy    tĩnh,    tòng  nhất  Phật  quốc   chí 

 一    佛    國。  若     以    心     生     心，則   心    心    不 

nhất   Phật  quốc.  Nhược  dĩ      tâm   sinh     tâm,  tắc    tâm    tâm   bất 

 靜，念     念     歸     動，從     一     地    獄   歷    一    地 

tĩnh,  niệm   niệm  quy     động, tòng    nhất    địa   ngục lịch   nhất    địa 
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 獄。若     一     念    心    起， 則    有    善   惡    二    業 

ngục. Nhược nhất   niệm   tâm   khởi,  tắc     hữu   thiện  ác   nhị  nghiệp   

 有    天     堂     地    獄；若    一     念    心   不    起，即 

hữu   thiên   đường  địa ngục, nhược nhất    niệm  tâm   bất   khởi, tức  

 無    善     惡     二    業，亦    無     天    堂   地    獄。為 

vô    thiện     ác      nhị  nghiệp, diệc   vô     thiên đường địa ngục.    Vi 

 體    非     有     非    無，在    凡     即    有，在    聖   即 

thể    phi      hữu     phi      vô,   tại    phàm   tức     hữu,  tại thánh   tức 

 無。聖      人    無    其    心，故     胸    臆    空    洞，與 

vô.    Thánh  nhân   vô     kỳ      tâm,  cố    hung    ức  không động.   Dữ    

 天    同     量。 此    已    下    並     是    大   道     中   證 

thiên đồng  lượng.  Thử    kỷ     hạ     tịnh     thị      đại   đạo  trung chứng  

 非    小     乘     及    凡    夫    境     界   也。心     得   涅 

phi    tiểu     thừa     cập   phàm  phu  cảnh   giới    dã.   Tâm    đắc  Niết 

 槃    時， 即     不    見    有    涅     槃。何    以    故？心 

bàn   thời,     tức     bất    kiến   hữu   Niết     bàn.   Hà     dĩ      cố ? Tâm 

 是    涅     槃。 若    心    外    更     見    涅    槃，此   名 

thị     Niết     bàn.  Nhược tâm ngoại cánh    kiến   Niết  bàn,   thử   danh    

著    邪     見     也。一    切    煩     惱    為    如   來    種 

trước tà       kiến     dã.   Nhất thiết  phiền   não    vi      Như   Lai  chủng  

 心，為     因     煩    惱    而    得    智    慧。 只   可   道 

tâm,   vi       nhân    phiền não   nhi    đắc      trí     tuệ.    Chỉ   khả   đạo       

 煩   惱     生     如    來， 不    可    得    道     煩   惱   是 

phiền  não   sinh   Như   Lai,    bất     khả    đắc    đạo    phiền  não  thị   
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 如    來。 故    身    心    為    田    疇，煩     惱    為   種 

Như    Lai.   Cố     thân   tâm    vi     điền   trù,  phiền    não    vi  chủng  

 子，智     慧    為    萌    芽，如    來    喻     於    穀   也。 

  tử,    trí      tuệ      vi     manh nha,  Như    Lai    dụ       ư      cốc    dã         

 佛    在     心   中， 如    香    在    樹    中； 煩    惱   若 

Phật    tại      tâm  trung, như  hương tại     thụ   trung; phiền  não nhược       

 盡，佛     從    心    出；朽    腐    若    盡，  香    從   樹 

 tận ,  Phật   tòng    tâm  xuất;  hủ     phụ  nhược  tận,   hương tòng  thụ  

 出。即     知    樹    外    無    香，心    外     無    佛。若 

xuất.  Tức    tri      thụ   ngoại   vô   hương,  tâm ngoại  vô    Phật. Nhược 

 樹    外    有     香，即    是    他    香；心     外    有   佛 

thụ   ngoại  hữu   hương, tức    thị     tha  hương; tâm  ngoại  hữu  Phật 

 即    是    他     佛。心    中    有    三    毒    者， 是   名 

tức     thị     tha     Phật.  Tâm  trung  hữu   tam   độc     giả,   thị  ngoại   

 國    土    穢     惡；心    中    無    三    毒    者， 是   名 

quốc   thổ     uế       ác;   tâm   trung  vô     tam    độc    giả,   thị  ngoại 

 國    土    清     淨。經    云：若    使    國     土    不   淨 

quốc   thổ   thanh  tịnh.  Kinh  vân ;Nhược sử    quốc    thổ    bất   tịnh 

 穢    惡    充     滿，諸    佛    世    尊    於    中     出   者 

 uế      ác    sung     mãn, chư   Phật  thế     tôn     ư      trung  xuất   giả   

 無    有    此     事。不    淨    穢    惡    者， 即    無   明 

 Vô    hữu   thử       sự.   Bất    tịnh     uế     ác      giả,    tức     vô  minh   

 三    毒    是； 諸    佛    世    尊    者， 即    清    淨   覺 

tam    độc     thị,   Chư   Phật   thế     tôn    giả,    tức    thanh tịnh  giác   
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 悟    心    是。 一    切    言    語    無     非    佛    法；若 

ngộ    tâm     thị.   Nhất  thiết  ngôn  ngữ    vô      phi   Phật   pháp; nhược 

 能    無    其     所    言，而    盡    日     言    是    道；若 

năng   vô      kỳ     sở      ngôn,  nhi   tận    nhật    ngôn  thị     đạo; nhược  

 能    有    其     所    言，即    終    日     默    而    非   道。 

năng  hữu     kỳ     sở     ngôn,  tức   chung nhật   mặc   nhi     phi   đạo.  

 是    故    如     來    言    不   乘     默， 默    不    乘   言 

Thị     cố     Như    Lai   ngôn   bất    thừa   mặc,  mặc    bất    thừa ngôn   

 言    不    離     默；悟    此    言     默    者， 皆    在   三 

ngôn   bất     ly      mặc; ngộ    thử    ngôn   mặc   giả;    giai    tại    tam 

 昧。若    知     時    而    言，言     亦     解    脫；若   不 

muội. Nhược tri    thời    nhi   ngôn, ngôn   diệc   giải  thoát; nhược bất   

 知    時    而     默，默    亦    繫     縛。 是    故    言   若 

như   thời    nhi      mặc, mặc  diệc     hệ     phọc. Thị      cố  ngôn nhược 

 離    相， 言    亦    名    解    脫；  默    若    著    相，默 

 ly    tướng, ngôn  diệc  danh  giải  thoát,   mặc  nhược trước tướng, mặc 

 即    是    繫     縛。夫    文    字     者： 本    性    解   脫。 

tức     thị     hệ     phọc.  Phù    văn    tự      giả;     bổn   tánh   giải  thoát  

 文    字    不     能    就    繫    縛， 繫     縛    自    本   來 

văn     tự     bất     năng   tựu     hệ     phọc,   hệ      phọc  tự     bổn    như 

 未    就    文     字。法    無     高    下， 若    見    高   下 

  vị     tựu    văn     tự.    Pháp   vô      cao     hạ,   nhược kiến   cao    hạ  

 非    法    也。 非    法    為     筏， 是    法    為    人   筏 

phi    pháp    dã.    Phi    pháp   vi      phiệt,  thị     pháp   vi   nhân  phiệt 
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 者。人     乘    其    筏    者， 即     得    渡    於    非   法， 

 giả.   Nhân  thừa   kỳ    phiệt   giả,    tức     đắc     độ      ư      phi  pháp    

 則   是     法     也。若    世    俗     言， 即    有    男   女 

 tắc   thị      pháp     dã. Nhược  thế    tục    ngôn,   tức    hữu   nam   nữ 

 貴   賤； 以     道    言    之， 即    無     男    女    貴   賤。 

quý  tiện;     dĩ      đạo    ngôn  chi;    tức     vô      nam    nữ    quý   tiện. 

 以   是     天     女   悟     道， 不    變     女    形；車   匿 

 dĩ     thị     thiên    nữ    ngộ    đạo ,   bất    biến      nữ   hình;   xa    nặc    

 解   真， 寧     移    賤    稱     乎。此     蓋    非    男   女 

giải   chân, ninh     di     tiện    xưng   hồ.   Thử     cái     phi     nam  nữ    

 貴   賤， 皆     由    一    相      也。天    女    於    十   二 

quý  tiên ,  giai       do    nhất  tướng     dã. Thiên   nữ      ư     thập  nhị   

 年   中， 求     女    相    了      不    可    得，即    知   於 

niên trung,  cầu      nữ   tướng liễu      bất     khả     đắc, tức     tri      ư   

 十   二    年      中，求    男      相    亦    不   可     得。十 

thập  nhị   niên     trung, cầu    nam   tướng  diệc    bất  khả      đắc. Thập    

 二   年    者，  即    十    二      入    是    也。離     心   無 

nhị   niên   giả,     tức     thập   nhị      nhập   thị      dã.    Ly      tâm   vô    

 佛，離   佛      無    心；亦      如     離    水   無    冰，亦 

Phật,  ly    Phật       vô   tâm;   diệc     như     ly     thủy   vô   băng, diệc          

 如    離   冰     無    水。 凡     言      離    心   者，非    是 

 như    ly   băng     vô    thủy.  Phàm   ngôn    ly     tâm   giả,   phi     thị       

 遠    離   於     心，但     使     不      著    心   相。經    云 

viễn     ly     ư       tâm,  đản      sử      bất       trứ    tâm tướng. Kinh vân : 
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 不    見   相， 名    為     見     佛。 即    是   離    心    相 

bất   kiến tướng,  danh   vi     kiến     Phật.     Tức    thị     ly    tâm tướng  

 也。離   佛     無    心     者；  言    佛    從   心   出， 心 

 Dã.    Ly  Phật     vô     tâm     giả;    ngôn    Phật   tòng  tâm  xuất,  tâm      

 能    生   佛。 然    佛     從      心    生，而   心   未     嘗 

năng  sinh Phật.  Nhiên Phật    tòng    tâm     sinh,  nhi    tâm   vị thường   

 生    於   佛。 亦    如     魚      生    於   水，水   不     生 

sinh     ư    Phật.   Diệc  như    ngư     sinh        ư   thủy,  thủy  bất    sinh      

 於    魚   欲     觀    於     魚，  未    見   魚，而   先     見 

  ư     ngư   dục    quán    ư       ngư,      vị       kiến  ngư,  nhi   tiên   kiến 

 水。欲    觀    佛    者，  未     見    佛，而   先   見     心 

thủy.  Dục quán   Phật   giả,      vị      kiến      Phật, nhi    tiên  kiến  tâm      

 即   知    已     見    魚     者，  忘    於   水；已   見     佛 

tức    tri       dĩ      kiến   ngư     giả,    vong       ư    thủy;  dĩ    kiến   Phật 

 者，忘    於    心。 若     不     忘    於    心，尙   為    心 

giả,  vong    ư      tâm.  Nhược  bất      vong     ư     tâm, thượng vi    tâm 

 所   惑；若     不    忘     於     水， 尚    被   水    所    迷。 

sở     hoặc, nhược bất   vong     ư       thủy , thượng bị   thủy   sở      mê.   

 眾   生    與    菩    提，  亦     如     氷    之   與    水；為 

Chúng sinh dữ      bồ      đề,     diệc     như   băng   chi    dữ    thủy,   vi    

 三   毒    所    燒， 即     名     眾     生；為   三    解    脫 

tam   độc    sở     thiêu,  tức     danh  chúng  sinh,   vi     tam  giải thoát     

 所   淨，即    名    菩      提。 為     三    冬   所    凍，即 

  sở   tịnh,  tức    danh  bồ         đề.      Vi     tam    ư      sở    đống,  tức 
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 名    為   冰； 為    三     夏     所     消，即   名    為   水。 

danh   vi    băng,   vi      tam     hạ       sở       tiêu, tức   danh   vi   thủy   

 若    捨    卻    冰， 即     無     別     水；若   棄    卻   眾 

Nhược   xả khước băng, tức      vô     biệt   thủy; nhược khí  khước chúng 

 生，則    無    別     菩     提。 明     知    冰   性    即   是 

sinh,  tắc     vô      biệt     bồ       đề.    Minh   tri     băng  tánh  tức   thị 

 水    性，水    性     即     是     冰     性。眾   生    性   者 

thủy   tánh, thủy  tánh     tức     thị     băng   tánh. Chúng sinh tánh   giả  

 即    菩   提     性     也。 眾     生     與    菩   提    同   一 

tức      Bồ    đề     tánh       dã.  Chúng sinh     dữ     bồ     đề    đồng nhất  

 性，亦   如     烏     頭     與     附     子    共   根    耳；但 

tánh,  diệc  như     ô       đầu       dữ     phụ      tử     cộng  căn   nhĩ;   đản 

 時    節   不    同，  迷     異     境     故，有   眾    生   菩 

thời   tiết    bất    đồng,   mê       dị      cảnh     cố,  hữu chúng  sinh   bồ  

 提    二    名    矣。 是     以     蛇     化    為   龍，不   改 

  đề     nhị    danh   hĩ.    Thị      dĩ        xà      hóa     vi    long,  bất    cải   

 其    鱗；凡    變     為     聖， 不     改    其   面。但   知 

 kỳ     lân;  phàm  biến     vi    thánh,   bất      cải     kỳ    diệu. Đản  tri    

 心    者    智    內， 照     身     者     戒    外。真   眾   生 

tâm   giả     trí       nội,  chiếu   thân    giả     giới  ngoại. Chân chúng sinh    

 度    佛，佛    度     眾     生， 是     名    平    等。眾  生 

 độ    Phật, Phật   độ     chúng    sinh,   thị     danh  bình đẳng. chúng sinh 

 度    佛    者，煩     惱     生     悟     解。佛    度   眾   生 

độ     Phật     giả, phiền   não    sinh    ngộ     giải. Phật    độ chúng  sinh 
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 者    悟    解    滅     煩     惱。 是     知    非    無   煩   惱 

giả     ngộ   giải    diệt    phiền   não.   Thị       tri    phi     vô   phiền não  

 非    無    悟    解； 是     知     非     煩    惱    無   以   生 

phi      vô    ngộ   giải;    thị       tri      phi   phiền     não    vô     dĩ   sinh 

 悟    解，非    悟     解     無     以     滅    煩    惱。若   迷 

ngộ    giải,  phi    ngộ    giải       vô       dĩ     diệt   phiền  não. Nhược mê      

 時    佛   度     眾     生， 若     悟     時     眾   生    度   佛 

thời   Phật   độ    chúng  sinh, nhược   ngộ    thời  chúng  sinh   độ  Phật  

 何    以   故？ 佛     不    自    成， 皆    由    眾   生    度 

 Hà    dĩ      cố ?  Phật   bất       tự     thành,  giai       do  chúng sinh  độ    

 故。諸   佛     以     無    明    為     父，貪    愛   為    母 

  cố.   Chư  Phật    dĩ       vô    minh    vi      phụ,  tham   ái     vi     mẫu 

 無    明   貪    愛     皆    是    眾     生    別    名   也。 眾 

  vi   minh  tham   ái      giai    thị    chúng  sinh   biệt    danh  dã.  Chúng 

 生    與   無    明， 亦    如     左     掌    與   右    掌，更 

sinh    dữ     vô    minh, diệc   như      tả   chưởng  dữ  hữu   chưởng, cánh   

 無    別   也。 迷    時    在     此    岸， 悟    時   在    彼 

  vô      biệt    dã.      Mê     thời      tại       thử      ngạn  , ngộ    thời     tại       bỉ 

 岸。若    知    心    空    不    見     相， 則    離   迷    悟 

ngạn. Nhược tri    tâm   không bất   kiến   tướng, tắc     ly      mê   ngộ   

 既    離    迷    悟，亦    無    彼     岸。 如    來   不    在 

 ký      ly       mê   ngộ,  diệc    vô      bỉ      ngạn. Như   Lai   bất     tại    

 此    岸，亦    不    在    彼    岸， 不     在    中    流。中 

thử   ngạn,  diệc   bất     tại      bỉ     ngạn,   bất      tại    trung  lưu. Trung    
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 流    者，小    乘    人    也； 此    岸    者， 凡    夫    也 

lưu     giả,   tiểu   thừa   nhân   dã;    thử    ngạn   giả,   phàm phu     dã  

 彼    岸    菩    提     也。佛    有    三     身     者；化   身 

 bỉ     ngạn   Bồ     đề        dã. Phật   hữu     tam    thân    giả;   hóa  thân 

 報    身    法    身； 化    身    亦     云    應     身。若   眾 

báo   thân  pháp thân;    hóa   thân  diệc     vân   ứng   thân. Nhược chúng  

 生    常    作    善     時    即    化    身， 現     修    智    慧 

sinh  thường tác  thiện   thời    tức    hóa   thân,    hiện    tu      trí      tuệ 

 時    即    報    身， 現    覺    無    為     即     法    身。常 

thời   tức     báo  thân,   hiện    giác   vô       vi      tức  pháp thân.Thường  

 現    飛    騰    十     方    隨    宜    救    濟    者，  化   身 

hiện   phi   đằng  thập phương   tùy   nghi    cứu    tế     giả ,    hóa  thân  

 佛    也。 若    斷    惑    即    是    雪    山     成    道，報 

Phật    dã. Nhược đoạn  hoặc   tức    thị    Tuyết  sơn   thành  đạo,   báo     

 身    佛    也。 無    言    無    說， 無    作    無    得，湛 

thân  Phật     dã.     Vô   ngôn   vô   thuyết,  vô     tác      vô    đắc, trạm       

 然    常    住， 法    身    佛    也。 若    論    至    理    一 

nhiên thường tại, pháp  thân  Phật      dã.  Nhược luận  chí      lý    nhất    

 佛    尚    無， 何    得    有    三？ 此    謂    三    身    者 

Phật thường  vô,    hà      đắc   hữu     tam ? Thử  vị     tam   thân   giả     

 但    據    人    智    也。人    有     上    中    下     說，下 

đản     cứ    nhân   trí       dã.  Nhân hữu  thượng trung  hạ  thuyết,  hạ        

 智    之    人    妄    興    福    力    也，妄    見     化    身 

 trí     chi    nhân  vọng   hưng phúc  lực     dã,  vọng   kiến  hóa  thân      
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 佛；中    智    之    人    妄    斷    煩    惱， 妄    見    報 

Phật; trung   trí    chi   nhân  vọng  đoạn phiền  não,    vọng kiến    báo     

 身    佛；上    智    之    人    妄    證    菩     提，妄    見 

thân  Phật; thượng trí    chi    nhân vọng chứng  Bồ      đề,  vọng   kiến      

 法    身    佛；上    上    智     之    人    內    照    圓    寂， 

pháp  thân  Phật; thượng thượng trí  chi    nhân  nội    chiếu viên  tịch   

 明    心    即    佛    不    待    心    而    得    佛    智，知 

minh  tâm    tức   Phật   bất     đãi     tâm   nhi    đắc   Phật    trí,     tri   

 三    身    與    萬    法    皆    不    可    取    不    可    說， 

tam   thân    dữ     vạn   pháp  giai    bất     khả    thủ    bất     khả thuyết       

 此    即    解    脫    心，成    於    大    道。 經    云：佛 

thử     tức    giải   thoát   tâm, thành  ư       đại     đạo.   Kinh  vân: Phật 

 不    說    法，不    度    眾    生， 不    證    菩    提。此 

bất  thuyết  pháp, bất     độ   chúng  sinh,   bất   chứng  Bồ     đề.   Thử   

 之    謂    矣！眾    生    造    業， 業    不    造    眾    生。 

chi      vị       hỹ ! Chúng sinh tạo nghiệp, nghiệp bất    tạo   chúng sinh. 

 今    世    造    業，後    世    受    報，無    有    脫    時。 

kim    thế    tạo  nghiệp, hậu   thế     thọ    báo,   vô     hữu  thoát  thời.   

 唯    有    至    人，於    此    身    中，不    造    諸    業， 

Duy   hữu    chí   nhân,   ư      thử    thân trung,  bất    tạo    chư  nghiệp            

 故    不    受    報。經    云： 諸    業    不    造，自    然 

 cố      bất     thọ   báo.  Kinh  vân : chư   nghiệp  bất    tạo,   tự    nhiên       

 得    道。豈    虛    言    哉！ 人    能    造    業，業    不 

đắc     đạo. Khởi   hư    ngôn  tai !   Nhân năng  tạo nghiệp, nghiệp bất   
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 能    造    人；人    若    造    業， 業    與    人    俱    生； 

năng  tạo    nhân, nhân nhược tạo nghiệp, nghiệp dữ  nhân   câu   sinh;   

 人    若    不    造    業，業    與    人    俱    滅。 是    知 

nhân nhược bất   tạo  nghiệp, nghiệp dữ   nhân  câu   diệt.    Thị    tri  

 業    由    人    造，人    由    業    生。 人    若    不    造 

nghiệp do    nhân  tạo,  nhân   do nghiệp sinh.   Nhân nhược bất    tạo     

 業，即    業    無    由    生    人    也。 亦    如    人    能 

nghiệp, tức nghiệp vô    do     sinh  nhân    dã.  Diệc   như   nhân  năng      

 弘    道，道    不    能    弘    人。 今    之    凡    夫， 往 

hoằng đạo,  đạo    bất  năng hoằng nhân.   Kim  chi    phàm  phu, vãng     

 往    造    業，妄    說    無    報， 豈    至    少    不    苦 

vãng  tạo nghiệp, vọng thuyết vô      báo, khởi    chí   thiểu   bất    khổ 

 哉。若    以    至    少    而    理    前     心， 造   後    心 

  Tai. Nhược dĩ    chí  thiểu   nhi      lý      tiền     tâm,   tạo   hậu    tâm   

 報，何    有    脫    時？若    前     心    不    造，即    後 

báo,    hà     hữu  thoát  thời ? Nhược tiền tâm    bất     tạo,   tức     hậu      

 心    無    報，復    安    妄    見    業    報？ 經   云： 雖 

tâm     vô     báo, phục   an    vọng  kiến nghiệp  báo ? Kinh vân : Tuy  

 信    有    佛，言    佛    苦    行，是    名    邪    見。 雖 

 tín     hữu   Phật, ngôn  Phật   khổ  hạnh, thị    danh    tà    kiến.    Tuy     

 信    有    佛，言    佛    有    金    鏘    馬    麥    之    報， 

 tín     hữu  Phật,  ngôn Phật   hữu    kim  thương mã mạch  chi     báo 

 是    名    信    不    具    足，是    名    一    闡    提。 解 

thị     danh   ngôn  bất     cụ     túc,   thị    danh   nhất  xiển    đề .   Giải  
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 聖    法    名    為    聖    人，解    凡    法    者    名    為 

thánh pháp  danh   vi    thánh nhân, giải  phàm  pháp  giả   danh    vi    

 凡    夫。但    能    捨    凡    法    就    聖    法， 即    凡 

phàm  phu. Đản   năng   xả    phàm  pháp tựu  thánh pháp,   tức    phàm     

 夫    成    聖    人    矣。世    間    愚    人， 但    欲    遠 

phu  thành  thánh  nhân  hỹ.   Thế   gian   ngu   nhân,  đản    dục   viễn    

 求    聖    人， 不    信    慧    解    之     心   為    聖    人 

cầu  thánh  nhân,  bất     tín      tuệ    giải    chi      tâm   vi  thánh  nhân   

 也。經    云： 無    智    人    中， 莫    說    此    經。經 

  Dã.  Kinh vân :   vô      trí    nhân  trung, mạc  thuyết thử   kinh. Kinh     

 云：心    也     法    也， 無    智    之    人，不    信    此 

vân :  tâm    dã     pháp   dã,      vô     trí      chi    nhân,  bất    tín     thử     

 心。解    法     成    於     聖    人，但    欲   遠    外     求 

tâm.  Giải   pháp thành    ư     thánh nhân,  đản    dục   viễn ngoại   cầu     

 學，愛    慕     空    中     佛    像    光    明   香    色    等 

học,    ái      mộ  không  trung  Phật  tượng quang minh hương sắc đẳng      

 事，皆    墮     邪    見， 失    心    狂    亂。經   云： 若 

  sự,  giai    đọa      tà      kiến,  thất   tâm    cuồng loạn. Kinh vân : nhược       

 見    諸    相     非    相， 即   見    如    來。八    萬    四 

kiến   chư   tướng  phi   tướng, tức   kiến    Như  Lai.   Bát    vạn    tứ    

 千    法    門， 盡    由    一    心    而    起。若    心    相 

thiên pháp   môn,   tận     do    nhất   tâm   nhi    khởi. Nhược tâm tướng 

 內    淨，猶     如    虛    空，即    出    離    身    心    內， 

 nội   tịnh,    do      như    hư   không, tức   xuất   ly     thân    tâm    nội,  
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 八    萬    四    千    煩    惱    為    病    本    也。凡    夫 

bát     vạn     tứ     thiên phiền  não    vi     bệnh   bản    dã.  Phàm phu 

 當    生    憂    死，飽    臨    愁    肌，皆    名    大    惑。 

đương sinh   ưu     tử,    bão    lâm   sầu     cơ ,  giai    danh  đại   hoặc.   

 所    以    聖    人    不    謀    其    前，不    慮    其    後， 

  Sở     dĩ    thánh  nhân  bất    mưu   kỳ     tiền,   bất     lự      kỳ     hậu,  

 無    戀    當    今，念     念    歸    道。若    未    悟    此 

  vô   luyến đương kim, niệm niệm   quy    đạo. Nhược vị     ngộ    thử      

 大    理    者， 即    須    早    求    人    天    之    善，無 

đại      lý      giả,    tức     tu       tảo    cầu   nhân  thiên  chi   thiện,   vô   

 令    兩    失。 

lịnh  lưỡng  thất. 
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達    磨    大    師    破    相    論 

            Đạt    Ma     Đại     Sư      Phá  Tướng  Luận 
  

  問    曰：若    復    有    人    志    求    佛    道     者，當     

Luận  viết : Nhược phục hữu nhân   chí    cầu   Phật   đạo     giả, đương   

 修    何    者，當    修    何    法    最    為    省    要？  

  tu     hà      giả,  đương tu      hà     pháp  tối      vi      tinh    yếu ?      

 答    曰：唯    觀    心    一    法， 總    攝    諸    法，最 

Đáp  viết : Duy   quán   tâm  nhất  pháp,  tổng   nhiếp chư   pháp,  tối     

 為    省    要。 

  vi     tinh   yếu.          

 問    曰：何    一    法    能    攝    諸    法？ 

Vấn   viết :  Hà    nhất   pháp năng  nhiếp chư   pháp ?           

 答    曰：心    者    萬    法    之    根    本，一    切    諸  

Đáp   viết : Tâm   giả    vạn   pháp   chi     căn    bản,  nhất  thiết  chư 

 法    唯    心    所    生；若    能    了    心，則    萬    法 

pháp   duy   tâm    sở   sinh, nhược năng   liễu    tâm,  tắc     vạn  pháp       

 俱    備；猶    如    大    樹，所    有    枝    條    及    諸 

 câu     bị ;    do    như    đại    thụ,    sở     hữu    chi   điều  cập     chư   

 花    果，皆    悉    依    根。栽    樹    者，存    根    而 

hoa   quả,   giai    tất       y      căn.   Tài    thụ     giả,  tồn     căn    nhi     

 始    生    子；伐    樹    者，去    根    而    必    死。若 

thủy  sinh     tử,   phạt   thủ     giả,   khử   căn    nhi     tất      tử. Nhược    

 了    心    修    道，則    少    力    而    易    成；不    了 

liễu   tâm     tu      đạo,   tắc   thiểu   lực    nhi      dị  thành;  bất   liễu    
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 心    而    修， 費    功    而    無    益。故   知    一    切 

tâm     nhi     tu,    phí     công   nhi    vô    ích.    Cố    tri     nhất  thiết    

 善    惡    皆    由    自    心。 心    外    別   求，終    無 

thiện   ác    giai      do     tự      tâm.  Tâm  ngoại  biệt  cầu, chung  vô     

 是    處。 

 thị     xứ. 

 問    曰:   云    何    觀    心    稱    之    為    了？ 

Vấn   viết : Vân   hà  quán   tâm xung  chi    vi   liễu ?    

 答： 菩     薩    摩    訶    薩，行    深    般    若    波    羅 

Đáp :  Bồ      tát     ma     ha      tát,  hành   thâm   bát     nhã     ba     la             

 蜜    多     時， 了    四    大    五    陰    本    空    無    我； 

Mật    đa     thời,    liễu     tứ      đại    ngũ    ấm    bản  không  vô     ngã        

 了    見      自    心    起    用，有     二    種    差    別。云     

liễu  kiến        tự     tâm   khởi  dụng, hữu     nhị   chủng sai    biệt.    Vân        

 何    為      二？一    者    淨    心， 二    者    染    心。此     

  hà     vi        nhị ? Nhất  giả    tịnh    tâm,   nhị     giả  nhiễm  tâm.  Thử        

 二    種      心    法，亦    自    然    本    來    俱    有；雖     

nhị chủng      tâm   pháp, diệc    tự    nhiên  bản    lai      câu   hữu, tuy 

 假    緣     合，互    相    因    待。 淨    心    恆    樂    善     

giả   duyên    hợp,  hỗ    tương nhân  đãi.   Tịnh   tâm   hằng   lạc  thiện            

 因，染     體    常    思    惡    業。若    不     受    所    染， 

nhân, nhiễm  thể  thường tư     ác  nghiệp. Nhược bất   thọ     sở   nhiễm,        

 則     稱    之    為    聖。 遂    能    遠    離    諸    苦， 證     

tắc    xưng  chi      vi    thánh. Toại   năng  viễn    ly     chư    khổ, chứng     

 涅     槃   樂。 若    墮    染     心， 造    業    受    其    纏 
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niết   bàn    lạc.  Nhược đọa  nhiễm   tâm,  tạo   nghiệp thọ     kỳ   triền             

 覆， 則   名     之    為    凡， 沉     淪    三    界，受    種   

phúc,  tắc danh     chi v   vi   phàm, trầm   luân    tam    giới,  thọ  chủng    

 種    苦。何    以    故？ 由    彼     染    心， 障    真    如     

chủng khổ. Hà      dĩ      cố?     Do     bỉ   nhiễm   tâm, chướng chân như              

 體    故。十    地    經    云： 眾     生    身     中    有    金 

thể      cố.   Thập  địa    kinh   vân : Chúng sinh   thân  trung   hữu    kim      

 剛    佛    性，猶    如    日     輪， 體    明     圓    滿， 廣 

cương Phật tánh,  do     như  nhật    luân,   thể    minh  viên   mãn, quảng 

 大    無    邊；只    為    五     陰     重    雲    所     覆，如 

đại      vô    biên;  chỉ      vi    ngũ      ấm     trọng  vân    sở     phúc,  như   

 缾    內    燈    光，不    能     顯     現。又    涅     槃    經 

bình   nội    đăng quang, bất  năng   hiển    hiện.  Hựu  Niết    bàn   kinh                    

 云：一    切    眾    生    悉     有     佛    性，無     明    覆 

vân : nhất  thiết  chúng  sinh  tất      hữu    Phật    tánh,  vô    minh  phúc    

 故，不    得    解    脫。佛      性    者， 即    覺    性   也。 

 cố,    bất    đắc    giải  thoát.  Phật     tánh    giả,   tức    giác   tánh   dã.          

 但    自    覺    覺    他，覺      知    明    了，則    名    解 

đản     tự     giác   giác    tha,  giác      tri     minh  liễu,  tắc    danh  giải       

 脫。 故    知    一    切    諸      善，以    覺    為    根；因 

Thoát. Cố     tri     nhất  thiết   chư     thiện,  dĩ     giác      vi    căn, nhân        

 其     覺    根，遂    能    顯    現    諸    功    德    樹。涅 

 kỳ      giác     căn, toại  năng  hiển     hiện  chư    công  đức   thụ.   Niết        

 槃     之    果    德，因    此    而    成。 如    是    觀   心 

 bàn    chi     quả   đức,  nhân  thử     nhi   thành. Như   thị    quán  tâm       
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 可     名    為    了。 

 khả    danh    vi     liễu ?   

 問： 上    說    真    如    佛    性，一    切    功    德，因 

Vấn : thượng thuyết chân như Phật tánh,   nhất thiết  công   đức, nhân  

 覺     為    根，未    審    無    明    之    心，以    何    為 

giác      vi     căn,   vị     thẩm   vô     minh  chi    tâm,   dĩ      hà      vi  

 根？  

căn ? 

 答：無    明     之    心，雖    有    八    萬    四    千    煩 

Đáp : Vô    minh  chi      tâm, tuy     hữu   bát     vạn    tứ     thiên phiền   

 惱    情    欲， 及    恆    河    沙    眾    惡，皆    因    三 

não    tình     dục,   cập   hằng   hà      sa   chúng   ác,   giai   nhân   tam 

 毒    以    為    根     本。其    三    毒    者，貪    瞋    癡 

độc      dĩ      vi      căn     bản.  Kỳ    tam    độc    giả,  tham   sân     si 

 是    也。 此    三    毒    心，自    能    具    足    一    切 

 thị      dã.    Thử    tam  độc     tâm,   tự    năng    cụ     túc    nhất thiết 

 諸    惡。 猶    如    大    樹，根    雖    是    一， 所    生 

chư      ác.     Do    như    đại     thụ, căn    tuy     thị     nhất,   sở    sinh 

 枝    葉     其    數    無    邊。彼    三    毒    根， 一    一 

chi    diệp      kỳ     số      vô    biên.   Bỉ     tam    độc    căn,   nhất  nhất  

 根    中， 生    諸    惡    業    百    千    萬    億， 倍    過 

căn   trung,   sinh  chư     ác   nghiệp bách thiên   vạn    ức,    bội    quá  

 於    前， 不    可    為    喻。 如    是    三    毒    心，於 

  ư      tiền,    bất    khả     vi     tiền.   Như   thị     tam    độc   tâm,    ư 

 本    體     中，應    現    六     根，亦    名    六    賊，即 

bản    thể     trung, ứng    hiện   lục      căn, diệc   danh   lục    tặc,   tức 
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 六    識     也。由    此    六     識，出    入    諸    根，貪 

lục     thức      dã.   Do    thử     lục     thức, xuất  nhập  chư    căn,  tham 

 著    萬     境，能    成    惡     業，障    真    如    體，故 

chứ    vạn    cảnh, năng thành   ác  nghiệp, chướng chân như  thể,   cố 

 名    六     賊。一    切    眾     生，由    此    三    毒    六 

danh   lục      tặc. Nhất  thiết chúng    sinh,  do     thử    tam    độc   lục 

 賊，惑     亂    身    心，沉     沒    生    死，輪    迴    六 

 tặc,    hoặc loạn    thân   tâm, trầm    một  sinh     tử,   luân   hồi    lục    

 趣，受     諸    苦    惱；猶     如    江    河，因    小    泉 

 thú,   thọ     chư    khổ    não ; do     như   giang   hà,   nhân  tiểu tuyền 

 源，洎     流    不    絕，乃     能    彌    漫，波    濤    萬 

nguyên,  kỵ lưu     bất    tuyệt, nãi     năng    di    mạn,   ba     đảo   vạn  

 里。若     復    有    人    斷     其    本    源，即    眾    流 

  lý. Nhược phục    hữu  nhân  đoạn    kỳ     bản nguyên, tức chúng lưu 

 皆    息。 求    解    脫    者， 能    轉    三    毒    為    三 

giai     tức.   Cầu    giải thoát    giả,  năng chuyên tam    độc    vi     tam 

 聚    淨     戒，轉    六    賊     為    六    波    羅    蜜，自 

  tụ     tinh    giới,chuyển lục    tặc       vi       lục    ba       la     mật,  tự 

  然    永     離    一    切    諸     苦。 

nhiên vĩnh     ly     nhất   thiết   chư    khổ.  

 問：六    趣    三    界    廣    大    無    邊，若    唯    觀  

Vấn : Lục   thú     tam   giới  quảng  đại     vô    biên, nhược duy quán 

 心    何    由    免    無    窮    之    苦？ 

tâm     hà      do    miễn   vô    cùng  chi    khổ 

 答：三    界    業    報， 唯    心    所    生； 本    若    無 

Đáp : Tam giới nghiệp   báo,  duy    tâm    sở      sinh,  bản   nhược  vô 



68 

 

 心，於    三    界    中， 即    出    三    界。 其    三    界 

tâm,    ư       tam   giới  trung,  tức    xuất   tam    giới.  Kỳ     tam   giới 

 者，即    三    毒    也； 貪    為    欲    界， 瞋    為    色 

 giả,    tức    tam    độc    dã,   tham    vi     dục    giới,   sân     vi      sắc 

 界，癡    為    無    色     界，故    名    三     界。由    此 

giới,    si       vi      vô     sắc     giới,  cố     danh   tam    giới.  Do    thử 

 三    毒， 造   業    輕     重，受    報    不     同，分    歸 

tam     độc,  tạo nghiệp khinh  trọng, thọ    báo    bất    đồng, phân quy  

 六    處， 故   名     六    趣。 

 lục     xứ,     cố    danh    lục    thú.  

 問：云    何    輕    重     分    之    為    六？ 

Vấn : Vân    hà    khinh trọng  phân  chi      vi      lục ? 

 答    曰：眾    生    不     了    正    因， 迷    心    修    善 

Đáp   viết : Chúng sinh  bất     liễu chính  thân,    mê    tâm     tu    thiện 

 未    免    三    界，生     三    輕    趣。 云    何    三    輕 

  vị     miễn tam    giới, sinh     tam   khinh  thú.   Vân    hà     tam khinh 

 趣？所    謂     迷    修    十    善， 妄    求    快    樂， 未 

thú?    Sở     vị       mê     tu      thập thiện, vọng    cầu  khoái   lạc,    vị 

 免    貪    界， 生    於    天    趣。 迷    持    五    戒， 妄 

miễn  tham  giới,  sinh    ư      thiên   thú.    Mê    trì      ngũ   giới, vọng 

 起    愛    憎， 未    免    瞋    界， 生    於    人    趣。 迷 

khởi    ái      tăng,   vị     miễn   sân   giới,    sinh   ư      nhân   thú.    Mê 

 執    有    為， 信    邪    求    福， 未    免    癡    界， 生 

chấp  hữu     vi,      tín      tà     cầu    phúc,   vị    miễn    si     giới, sinh 

 阿    修    羅     趣。如    是    三     類，名    三    輕    趣。 

  A       tu      la       thú.   Như   thị     tam    loại, danh   tam   khinh  thú 
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 云    何    三     重？所    謂    縱     三    毒    心，唯    造 

vân     hà      tam  trọng ? Sở      vị    túng    tam    độc    tâm,  duy   tạo 

 惡    業，墮     三    重    趣。若     貪    業    重    者，墮 

 ác nghiệp, đọa      tam   trọng thú. Nhược tham nghiệp trọng giả, đọa 

 餓    鬼    趣； 瞋    業    重    者， 墮    地    獄    趣；癡 

ngã    quỷ    thú,    sản  nghiệp trọng  giả,    đọa   địa    ngục   thú,    si 

 業    重    者， 墮    畜    生     趣。如    是    三    重，通 

nghiệp trọng giả,  đọa     súc    sinh    thú.   Như   thị     tam  trọng, thông 

 前    三    輕， 遂    成    六     趣。故    知    一    切    苦 

tiền    tam   khinh, toại thành    lục      thú.   Cố     tri     nhất  thiết  khổ 

 業    由    自     心    生，但     能    攝    心，離    諸    邪 

nghiệp do     tự      tâm    sinh, đản     năng nhiếp  tâm,   ly     chư     tà  

 惡，三    界     六    趣    輪     迴    之    苦，自    然    消 

  ác,   tam   giới      lục    thú    luân     hồi    chi     khổ,   tự    nhiên  tiêu 

 滅    離    苦， 即    得    解    脫。 

diệt     ly      khổ,    tức    đắc    giải   thoát.  

 問： 如    佛    所    說，我    於    三    大    阿    僧    祇 

Vấn : Như    Phật   sở  thuyết, ngã     ư      tam    đại      a      tăng    kỳ 

 劫， 無    量    勤    苦，方    成    佛    道。 云    何    今 

kiếp,    vô     lượng cần  khổ, phương thành Phật đạo.   Vân    hà     kim 

 說， 唯    只    觀    心，制    三    毒， 即    名    解    脫？ 

thuyết, duy   chỉ    quán  tâm,  chế    tam    độc,    tức    danh  giải thoát ? 

 答： 佛    所    說    言，無    虛    妄    也。 阿    僧    祇 

Đáp : Phật     sở   thuyết,ngôn  vô      hư    vọng   dã.     A     tăng     kỳ 

 劫    者，即    三    毒    心    也； 胡    言    阿    僧    祇， 

kiếp    giả,   tức    tam    độc    tâm     dã;     hồ  ngôn     a      tăng    kỳ 
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 漢    名    不    可    數。此    三    毒     心，於    中    有 

hán    danh   bất    khả     số.   Thử    tam   độc    tâm,    ư     trung  hữu 

 恆    沙    惡    念，於    一    一    念    中， 皆    為    一 

hằng   sa       ác    niệm,  ư      nhất   nhất niệm trung,  giai     vi     nhất 

 劫；如    是    恆    沙    不    可    數    也， 故    言    三 

kiếp; như     thị   hằng    sa     bất     khả     số      dã,    cố     ngôn   tam 

 大    阿    僧    祇。真    如    之    性， 既    被    三    毒 

đại       a      tăng    kỳ. Chân  như    chi     tánh,   ký      bị     tam    độc  

 之    所    覆    蓋，若    不    超    彼    三     大    恆    沙 

chi      sở     phúc   cái, nhược bất     siêu    bi     tam     đại    hằng   sa 

 毒    惡    之    心，云    何    名    為    解     脫？今    若 

độc      ác     chi    tâm,  vân     hà    danh    vi     giải   thoát? Kim nhược 

 能    轉    貪    瞋    癡    等    三    毒    心， 為    三    解 

năng chuyển tham sân     si    đẳng   tam    độc   tâm,     vi     tam   giải 

 脫，是    則    名    為    得    度    三    大     阿    僧    祇 

thoát, thị     tắc    danh    vi      đắc   độ      tam    đại       a      tăng    kỳ  

 劫。末    世    眾    生    愚    癡    鈍    根， 不     解    如 

Kiếp. Mạt   thế   chúng sinh,  ngu     si      độn    căn,   bất      giải  Như 

 來    三    大    阿    僧    祇    秘    密    之    說， 遂    言 

Lai    tam     đại      a      tăng   kỳ      bí      mật   chi   thuyết, toại   ngôn  

 成    佛    塵    劫    未    期，豈    不    疑    誤    行    人 

thành Phật  trần    kiếp    vị      kỳ,   khởi   bất   nghi    ngộ  hành   nhân 

 退    菩    提    道。 

thối     Bồ     đề     đạo.  

 問：菩    薩    摩    訶    薩    由    持    三    聚    淨    戒， 

Vấn : Bồ      tát     ma     ha      tát     do      trì     tam    tụ     tịnh    giới 
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 行    六    波    羅    蜜，方    成    佛    道；今    令    學 

hành   lục     ba      la    mật, phương thành Phật đạo,  kim   lệnh    học 

 者    唯    只    觀    心，不    修    戒    行，云    何    成 

 giả    duy    chỉ    quán  tâm,  bất      tu     giới   hạnh,  vân   hà    thành 

 佛？ 

Phật ? 

 答：三    聚    淨    戒    者， 即    制    三    毒    心    也。 

Đáp : Tam   tụ      tịnh   giới    giả,    tức    chế    tam    độc    tâm    dã. 

 制    三    毒    成    無    量    善     聚。聚    者    會    也， 

Chế    tam    độc  thành   vô  lượng thiện     tụ.    Tụ      giả    hội     dã, 

 無    量    善    法    普    會    於     心，故    名    三    聚 

 vô   lượng thiện  pháp   phổ    hội     ư       tâm,   cố    danh   tam    tụ 

 淨    戒。六    波    羅    蜜    者， 即    淨    六    根    也。 

tịnh     giới. Lục    ba      la      mật     giả,   tức    tịnh    lục    căn    dã. 

 胡    名    波    羅    蜜，漢    名     達    彼    岸，以    六 

 Hồ    danh   ba      la      mật,  hán   danh    đạt     bỉ    ngạn,   dĩ     lục 

 根    清    淨，不    染    六     塵，即    是    度    煩    惱 

căn    thanh tịnh,   bất  nhiễm  lục     trần,   tức    thị     độ    phiền   não 

 河，至    菩    提    岸。故     名    六    波    羅    蜜。 

 hà,    chí     Bồ     đề     ngạn. Cố     danh   lục     ba      la     mật.  

 問：如    經    所    說；三     聚    淨    戒    者，誓    斷 

Vấn : Như  kinh   sở   thuyết, tam      tụ     tịnh   giới    giả,   thệ   đoan 

 一    切    惡、誓    修    一     切    善、誓    度    一    切 

nhất   thiết    ác,   thệ      tu     nhất   thiết  thiện,  thệ     độ    nhất   thiết 

 眾    生。今    者    唯    言     制    三    毒    心，豈    不 

chúng sinh. Kim   giả    duy  ngôn    chế    tam   độc    tâm,  khởi    bất 
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 文    義    有    乖    也？ 

văn  nghĩa   hữu   quai    dã? 

 答：佛    所    說    是    真     實    語。菩    薩    摩    訶 

Đáp : Phật   sở    thuyết  thị   chân    thật    ngữ.  Bồ     tát     ma     ha 

 薩，於    過    去    因    中     修    行    時，為    對    三 

  tát,    ư      quá    khứ   nhân trung    tu     hành   thời,  vi     đối     tam 

 毒，發    三    誓    願，持     一    切    淨    戒。 對    於 

 độc, phát    tam   thệ nguyện, trì      nhất  thiết   tịnh    giới.   Đối    ư 

 貪    毒，誓    斷    一    切     惡    常    修    定    對    於     

tham  độc,  thệ   đoạn   nhất  thiết      ác   thường tu    định    đối     ư 

 瞋    毒    誓    修    一    切    善    常    修    慧    對    於 

sân     độc    thệ     tu      nhất   thiết  thiện  thường tu    tuệ    đối      ư 

 癡    毒， 度    一    切    眾    生； 由    持    如    是    戒  

  si     độc,     độ   nhất  thiết chúng sinh;    do      trì     như    thị    giới 

 定    慧    等    三    種    淨    法， 故    能    超    彼    三 

định   tuệ    đẳng   tam  chúng tịnh  pháp,   cố     năng  siêu    bi     tam  

 毒    成    佛    道    也。 以    能    持    三    毒    則    諸 

độc  thành  Phật   đạo     dã.      Dĩ    năng  chế    tam    độc    tắc    chư 

 惡    消    滅，名    為    斷。 以    能    持    三    聚    淨      

 ác     tiêu    diệt, danh    vi     đoạn.   Dĩ   năng    trì     tam     tụ     tịnh  

 戒，則    諸    善    具    足， 名    之    為    修。以    能      

giới,   tắc    chư  thiện    cụ      túc,  danh    chi     vi       tu.    Dĩ    năng 

 斷    惡    修    善，則    萬     行    成    就，自    它    俱      

đoạn    ác     tu     thiện, tắc     vạn    hạnh thành  tựu,    tự      tha    câu 

 利，普    濟    群    生，故     名    解    脫。則    知    所 

 lợi,    phổ    tế     quần  sinh,  cố      danh  giải   thoát. Tắc    tri      sở 
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 修    戒    行    不    離    於    心，若    自    心    清    淨 

  tu     giới   hạnh   bất     ly       ư     tâm, nhược  tự     tâm  thanh  tịnh 

 則    一    切    佛    土    皆    悉    清    淨。故    經    云： 

 tắc    nhất   thiết  Phật   thổ    giai     tất    thanh  tịnh.  Cố    kinh   vân : 

 心    垢    則    眾    生    垢， 心    淨    則    眾    生    淨； 

Tâm   cấu    tắc   chúng sinh    cấu,   tâm    tịnh    tắc chúng sinh     tịnh 

 欲    得    佛    土， 當    淨    其    心，隨    其    心     淨， 

dục    đắc    Phật    thổ, đương tịnh    kỳ      tâm,  tùy    kỳ     tâm     tịnh, 

 則    佛    土    淨    也。 故    能    制    毒    則   三     聚     

 đắc   Phật   thổ    tịnh     dã.     Cố    năng  chế    độc    tắc    tam     tụ 

 淨    戒    自    然     成    就。 

tịnh    giới    tự    nhiên   thành  tựu . 

 問    曰：如    經     所     說，六    波    羅    蜜    者， 亦 

Vấn    viết : Như kinh     sở    thuyết,  lục    ba      la      mật    giả,   diệc 

 名    六    度；所     謂     布    施    持    戒    忍    辱    精 

danh   lục    độ;     sở       vị       bố      thí      trì     giới  nhẫn nhục   tinh 

 進    禪    定    智    慧。 今    言    六    根    清    淨，名 

tiến   thiền  định    trí      tuệ.  Kim   ngôn   lục     căn thanh   tịnh, danh 

 波    羅    蜜    者，若     為    通    會。又    六    度    者， 

 ba       la     mật    giả, nhược    vi    thông   hội. Hựu   lục     độ      giả, 

 其    義    如    何？ 

 kỳ   nghĩa   như     hà ? 

 答：欲    修    六    度， 當    淨    六    根，先    降    六 

Đáp : Dục    tu      lục     độ,   đương tịnh   lục     căn,  tiên   hàng  lục 

 賊。能    捨    眼    賊， 離    諸    色    境，名    為    布 

 tặc.  Năng  xả     nhãn    tặc,    ly      chư   sắc    cảnh, danh   vi     bố  



74 

 

 施；能    禁    耳    賊， 於    彼    聲    塵，不    令    縱 

  thí;  năng cấm    nhĩ      tặc,    ư       bi    thanh   trần, bất     lịnh  túng 

 逸，名    為    持    戒； 能    伏    鼻    賊，等    諸    香 

 dật,  danh   vi       trì     giới; năng   phục   tỵ       tặc,  đẳng  chư  hương 

 臭，自    在    調    柔， 名    為    忍    辱；能    制    口 

  xú,    tự     tại     điều   nhu,   danh    vi    nhẫn nhục, năng   chế  khẩu 

 賊，不    貪    諸    味， 讚    詠    講    說，名    為    精 

 tặc,    bất   tham  chư     vị,     tán   vịnh  giảng thuyết, danh  vi     tinh 

 進；能    降    身    賊， 於    諸    觸    慾，湛    然    不 

tiến, năng hàng    thân    tặc,     ư      chư    xúc    dục, trạm nhiên   bất 

 動，名    為    禪    定； 能    調    意    賊，不    順    無 

động, danh   vi    thiền định;  năng   điều     ý       tặc, bất     thuận  vô 

 明，常    修    覺    慧， 名    為    智    慧。六    度    者 

minh, thường tu   giác   tuệ,    danh   vi      trí      tuệ.  Lục    độ      giả 

 運    也，六    波    羅     蜜    喻    若    船    筏，能    運 

vận      dã,    lục    ba       la      mật    dụ  nhược thuyền phiệt, năng vận 

 眾    生，達    於    彼     岸，故    名    六    度。 

chúng sinh, đạt      ư       bỉ      ngạn,  cố    danh   lục     độ.  

 問： 經    云：釋    迦     如    來，為    菩    薩    時，曾 

Vấn :  Kinh vân : Thích  Ca     Như    Lai,   vi      Bồ    tát     thời,   hội 

 飲    三    斗    六    升     乳    糜，方    成    佛    道。先 

ẩm,     tam   đẩu    lục    thăng   nhũ    mi, phương thành Phật đạo. Tiên 

 因    飲    乳，後    證     佛    果，豈    唯    觀    心    得 

nhân  ẩm    nhũ,   hậu chứng   Phật   quả, khởi   duy   quán   tâm    đắc 

 解    脫    也？ 

giải    thoát   dã ? 
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 答：成    佛    如    此， 言    無    虛    妄    也；必    因 

Đáp : Thành Phật như    thử, ngôn    vô      hư    vọng   dã;   tất   nhân 

 食    乳，然    使    成     佛。言    食    乳    者，有    二 

thực   nhũ, nhiên   sử    thành  Phật. Ngôn thực  nhũ     giả,  hữu    nhị 

 種，佛    所    食    者， 非    是    世    間    不    淨    之 

chủng, Phật sở      thực  giả,    phi     thị     thế    gian   bất    tịnh    chi  

乳，乃    是    清    淨     法    乳；三    斗     者，三    聚 

nhũ, nãi    thị  thanh tịnh  pháp  nhũ, tam  đẩu    giả,  tam   tụ 

 淨    戒，六    升    者， 六    波    羅    蜜；成    佛    道 

tịnh   giới,   lục    thăng  giả,    lục     ba      la     mật, thành Phật    đạo 

 時，由    食    如    是     清    淨    法    乳，方    證    佛 

thời,   do    thực   như     thị   thanh    tịnh pháp nhũ, phương chứng Phật 

 果。若    言    如    來     食    於    世    間    和    合    不 

quả. Nhược ngôn Như  Lai     thực     ư      thế    gian    hòa   hợp    bất 

 淨    牛    羶    腥    乳， 豈    不    謗    誤    之    甚。真 

tịnh  ngưu  thiên   tinh    nhũ,  khởi   bất    báng   ngộ   chi   thậm. Chân 

 如    者，自    是    金     剛    不    壞，無    漏    法    身， 

như     giả,   tự      thị    kim    cương bất    hoại,   vô     lậu    pháp  thân, 

 永    離    世    間    一     切    諸    苦；豈    須    如    是 

vĩnh    ly      thế   gian   nhất    thiết   chư    khổ,  khởi    tu    như    thị 

 不    淨    之    乳，以     充    飢    渴。經     所    說，其 

 bất    tịnh    chi     nhũ,   dĩ     sung    cơ    khát. Kinh    sở   thuyết, kỳ 

 牛    不    在    高    原， 不    在    下    溼， 不    食    穀 

ngưu  bất     tại     cao  nguyên, bất    tại      hạ    thấp,    bất   thực   cốc 
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 麥    糠    麩，不     與     牸    牛     同    群；  其    牛    身 

mạch khang phu,  bất     dữ      tự    ngưu   đồng quần;   kỳ    ngưu  thân 

 作    紫    磨    金    色， 言    牛    者， 毗    盧    舍    那 

tác      tứ       ma   kim    sắc,   ngôn ngưu    giả,    tỳ       lô      xá     na  

 佛    也。以    大    慈     悲， 憐    愍    一    切， 故    於 

Phật     dã.   Dĩ     đại     từ        bi,      lân    mẫn  nhất   thiết,   cố      ư 

 清    淨    法    體    中， 出    如    是    三     聚    淨    戒 

thanh tịnh  pháp    thể    trung, xuất   như   thị     tam      tụ     tịnh    giới 

 六    波    羅    蜜    微     妙    法    乳，養    育    一    切 

lục       ba     la      mật    vi      diệu   pháp  nhũ, dưỡng  dục  nhất  thiết 

 求    解    脫    者。如     是    真    淨    之    牛， 清    淨 

cầu    giải   thoát   giả. Như      thị    chân   tịnh   chi     ngưu, thanh tịnh 

 之    乳，非    但    如     來    飲    之    成    道， 一    切 

chi     nhũ,   phi    đản   Như     Lai    ẩm    chi   thành   đạo,   nhất  thiết 

 眾    生    若    能    飲    者， 皆    得    阿    耨    多    羅 

chúng sinh nhược năng ẩm      giả,   giai    đắc     a      nậu     đa      la  

 三    藐    三    菩    提。 

tam   miệu  tam     Bồ     đề.  

 問：經    中    所    說，佛    令    眾    生    修    造    伽 

Vấn : Kinh trung  sở   thuyết,Phật   lịnh chúng sinh     tu      tạo    giả 

 藍，鑄    寫    形    像，燒    香    散    花    燃    燈，晝 

lam,   trụ      tả   hình  tượng, thiêu hương tán     hoa  nhiên đăng,  trú 

 夜    六    時    遶    塔    行    道， 持    齋    禮    拜，種 

 dạ      lục   thời   nhiễu tháp  hành    đạo,    trì     trai     lễ      bái,  chúng 

 種    功    德    皆    成    佛    道； 若    唯    觀    心，總 

chủng công đức    giai thành  Phật   đạo;  nhược duy  quán   tâm   tổng 
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 攝     諸    行， 說    如    是    事，應    虛    空    也 

nhiếp  chư   hành, thuyết như    thị      sự,   ứng    hư   không   dã. 

 答： 佛    所    說     經，有    無    量    方    便， 以    一 

Đáp : Phật    sở    thuyết  kinh, hữu    vô   lượng phương tiện,  dĩ    nhất 

 切     眾    生    鈍    根    狹    劣， 不    悟    甚    深    之 

thiết  chúng sinh    độn    căn   hiệp    liệt,    bất    ngộ   thậm thâm   chi  

 義， 所    以    假    有    為， 喻    無    為； 若    復    不 

nghĩa, sở       dĩ      giả    hữu     vi,      dụ     vô      vi ; nhược phục   bất 

 修    內     行    唯    只    外    求，希     望    獲    福，無 

  tu     nội     hành  duy    chỉ   ngoại   cầu,   hy     vọng hoạch phúc, vô 

 有    是     處。言    伽    藍    者：西     國    梵     語，此 

hữu    thị        xứ. Ngôn  già    lam    giả :   tây     quốc phạm   ngữ, thử 

 土    翻    為    清    淨    地    也； 若     永    除    三    毒 

thổ  phiên     vi    thanh tịnh     địa     dã; nhược   vĩnh    trừ    tam    độc 

 常    淨    六    根，身     心    湛    然， 內    外    清    淨， 

thường tịnh lục     căn,  thân    tâm   trạm nhiên,  nội  ngoại  thanh   tịnh 

 是    名    修    伽    藍。 鑄    寫    形    像    者： 即    是 

thị     danh    tu      già    lam.   Trụ     tà     hình  tượng  giá :  tức     thị 

 一    切    眾    生    求    佛    道    也； 所    為     修    諸 

nhất  thiết chúng  sinh   cầu   Phật    đạo     dã;     sở      vi       tu     chư 

 覺    行，彷    像    如    來    真    容     妙    相， 豈    遣 

giác hạnh, phàng tượng Như  Lai    chân dung   diện  tướng, khởi khiến 

 鑄    寫    金    銅    之     所    作    也？是    故    求    解 

 trụ      tà     kim   đồng  chi       sở     tác     dã ? Thị      cố     cầu    giải 

 脫    者，以    身    為     爐， 以    法   為    火，以    智 
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thoát   giả,    dĩ    thân     vi        lư,     dĩ     pháp  vi      hỏa,    dĩ      trí 

 慧    為    巧    匠，三     聚    淨    戒、六    波    羅    蜜 

tuệ      vi      sảo  tượng, tam      tụ     tịnh   giới,  lục     ba        la     mật  

 以    為    模    樣；鎔     鍊    身    中    真    如    佛    性， 

 dĩ       vi      mô   dạng ; dung luyện thân trung  chân   như     Phật   tánh 

 遍    入    一    切    戒    律     模    中，如    教    奉    行 

biến  nhập   nhất  thiết  giới    luật     mô   trung, như   giáo phụng   hành 

 一    無    漏    缺，自    然     成    就    真    容    之    像。 

nhất    vô      lậu khuyết, tự   nhiên   thành  tựu   chân   dung  chi   tượng 

 所    謂    究    竟    常    住    微    妙    色    身， 非    是 

Sở       vi     cứu   cánh thường trụ     vi     diệu    sắc   thân,     phi    thị 

 有    為    敗    壞    之    法。若    人    求     道，不    解 

hữu     vi      bại    hoại  chi   pháp. Nhược nhân cầu     đạo,    bất   giải 

 如    是    鑄    寫    真    容，憑    何    輒     言    功    德？ 

như    thị      trụ      tà     chân dung, bằng   hà    triếp   ngôn   công  đức ? 

 燒    香    者：亦    非    世    間    有    相     之    香，乃 

Thiêu hương giả : diệc   phi     thế    gian   hữu  tướng   chi   hương, nãi 

 是    無    為    正    法    之    香    也；薰     諸    臭    穢 

thị      vô      vi    chính pháp   chi   hương   dã,  huân   chư    xú      uế 

 無    明    惡    業，悉    令    消    滅。其     正    法    香 

vô    minh    ác   nghiệp, tất    lịnh    tiêu   diệt. Kỳ     chính pháp hương 

者， 有    其    五    種：一    者    戒    香， 所    謂    能 

giả,    hữu    kỳ    ngũ  chúng : nhất  giả   giới hương,   sở      vị    năng 

 斷    諸    惡，能    修    諸    善。二    者    定    香， 所 

đoạn  chư    ác,   năng     tu    chư    thiện. Nhị    giả   định   hương, sở 

 謂    深    信    大    乘，心    無    退    轉。三    者    慧 
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 vị    thâm    tín     đại    thừa, tâm     vô    thối chuyển. Tam  giả    tuệ 

 香，所    謂    常    於    身    心，內    自    觀    察。 四 

hương, sở    vị   thường  ư     thân    tâm,  nội      tự    quán   sát.    Tứ 

 者    解    脫    香，所    謂    能    斷    一    切    無    明 

giả     giải  thoát hương, sở      vị    năng đoạn   nhất  thiết    vô    minh 

 結    縛。五    者    解    脫    知    見    香，所    謂    觀 

kết   phọc.  Ngũ    giả    giải   thoát   tri    kiến  hương, sở     vị    quán 

 照    常    明，通    達    無    礙。如    是    五    種    香 

chiếu thường minh, thông đạt vô    ngại. Như    thị    ngũ  chúng  hương 

 名    為    最    上    之    香，世    間    無    比。佛    在 

danh  vi     tối thượng chi hương, thế gian  vô     tỉ.   Phật   tại 

 世    日，令    諸    弟    子    以    智    慧    火，燒    如 

thế     nhật, lịnh   chư      đệ     tử       dĩ      trí     tuệ    hỏa, thiêu   như 

 是    無    價    珍    香，供    養    十    方    諸    佛。今 

 thị     vô     giá   trân hương, cung dưỡng thập phương chư Phật. Kim 

 時    眾    生    不    解    如    來    真    實    之    義，唯 

thời chúng sinh     bất    giải   Như   Lai    chân  thật    chi   nghĩa, duy 

 將    外    火    燒    世    間    沉    檀    薰    陸    質    礙 

tương ngoại hỏa   thiêu   thế  gian   trầm   đàn   huân   lục   chất   ngại 

 之    香，希    望    福    報， 云    何    得？散    花    者 

chi   hương, hy    vọng phúc   báo,   vân     hà     đắc ? Tán   hoa    giả 

 義    亦    如    是；所    謂     常    說    正    法，諸    功 

nghĩa diệc   như    thị;    sở      vị   thường thuyết chính pháp, chư   công 

 德    花，饒    益    有    情， 散    沾    一    切；於    真 

đức    hoa, nhiêu   ích    hữu   tình,    tán  triêm  nhất   thiết;   ư     chân 
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 如    性，普    施    莊    嚴。 此    功    德    花，佛    所 

như    tánh, phổ    thí   trang nghiêm. Thử công   đức   hoa,   Phật   sở 

 讚    歎，究    竟    常    住， 無    彫    落    期。若    復 

tán     thán, cứu   cánh thường trụ,     vô    điêu    lạc     kỳ. Nhược phục 

 有    人    散    如    是    花， 獲    福    無    量。若    言 

hữu  nhân    tán    như     thị     hoa, hoạch phúc   vô   lượng. Nhược ngôn 

 如    來    令    眾    生， 剪    截    繒    彩，傷    損    草 

Như   Lai    lịnh  chúng sinh,  tiễn     tiệt    tăng  thái,  thương tổn   thảo 

 木，以    為    散    花， 無    有    是    處。所    以    者 

bản,    dĩ      vi      tán     hoa,   vô      hữu   thị      xứ.    Sở     dĩ      giả 

 何？持    淨    戒    者， 於    諸    天    地    森    羅    萬 

 hà ?  Trì    tịnh   giới     giả,     ư      chư   thiên   địa    sâm    la     vạn 

 像，不    令    觸    犯； 誤    犯    者， 猶    獲    大    罪 

tượng, bất   lịnh   xúc   phạm, ngộ  phạm   giả,     do    hoạch đại     tội 

 況    復    今    者    故    毀    淨     戒，傷    萬    物    求 

huống phục lịnh    giả    cố     hủy    tịnh    giới, thương vạn   vật    cầu 

 於    福    報， 欲    益    返    損， 豈    有    是    乎？又 

  ư     phúc    báo,   dục    ích   phản   tổn,   khởi   hữu    thị     hồ ? Hựu 

 長    明    燈    者： 即    正    覺     心    也，以    覺    明 

trường minh đăng giả :   tức   chính giác     tâm     dã,    dĩ    giác   minh 

 了，喻    之    為    燈；是    故    一    切    求    解    脫 

liễu,    dụ     chi     vi    đăng;   thị     cố    nhất  thiết    cầu   giải   thoát 

 者，以    身    為    燈    臺，心    為    燈    炷，增    諸 

 giả,    dĩ    thân     vi     đăng   đài,  tâm     vi     đăng  chú,  tăng  chư 

 戒    行，以    為    添    油；智    慧    明    達，喻    如 

giới   hạnh,  dĩ       vi   thiêm   du,    trí      tuệ    minh  đạt,   dụ     như 
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 燈    火。當    燃    如    是    真    正    覺    燈，照    破 

đăng  hỏa. Đương nhiên như   thị   chân  chính  giác  đăng, chiếu phá 

 一    切    無    明    癡    暗，能    以    此    法，轉    相 

nhất  thiết    vô    minh    si      ám, năng    dĩ     thử   pháp, chuyển tướng 

 開    示，即    是    一    燈    燃    百    千    燈，以    燈 

khai     thị,   tức    thị    nhất  đăng nhiên  bách thiên   đăng,  dĩ    đăng 

 續    然，然    燈    無    盡，故    號    長    明。過    去 

tục   nhiên, nhiên đăng  vô     tận,    cố     hiệu trường minh. Quá khứ 

 有    佛，名    曰    然    燈，義    亦    如    是。愚    癡 

hữu   Phật, danh   viết nhiên  đăng, nghĩa diệc   như    thị.  Ngu    si 

 眾    生，不    會    如    來    方    便    之    說，專    行 

chúng sinh, bất     hội    Như   Lai phương tiện chi   thuyết, chuyên hành 

 虛    妄，執    著    有    為，遂    燃    世    間    蘇    油 

 hư   vọng,  chấp  trứ    hữu     vi,    toại   nhiên  thế    gian    tô      du 

 之    燈，以    照    空    室，乃    稱    依    教，豈    不 

chi     đặng,  dĩ    chiếu không thất,  nãi   xưng    y      giáo, khởi   bất 

 謬    乎！所    以    者    何？佛    放    眉    間    一    毫 

mậu     hồ ! Sở      dĩ       giả     hà ? Phật phóng mi    gian    nhất   hào 

 相    光，上    能    照    萬    八    千    世    界，豈    假 

tướng quang, thượng năng chiếu vạn bát thiên   thế    giới,  khởi  giả 

 如    是    蘇    油    之    燈，以    為    利    益。審    察 

như     thị     tô       du    chi    đăng,  dĩ       vi      lợi     ích. Thẩm  sát 

 斯    理，應    不    然    乎！又    六    時    行    道    者： 

  tư      lý,    ứng    bất   nhiên   hồ ! Hựu   lục   thời   hành   đạo    giả 

 所    謂    六    根    之    中，於    一    切    時，常    行 

  sở     vị       lục    căn   chi    trung,  ư      nhất  thiết  thời, thường hành 
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 佛    道，修    諸    覺    行，調    伏    六    根，長    時 

Phật    đạo,  tu     chư    giác   hạnh, điều phục    lục    căn, trường thời 

 不    捨，名    為    六    時。遶    塔    行    道    者：塔 

bất      xả,   danh   vi      lục    thời. Nhiễu tháp hành   đạo     giả, tháp 

 是    身    心    也，當    令    覺    慧    巡    遶    身   心 

thị      thân  tâm     dã, đương lịnh    giác    tuệ   tuần  nhiễu thân  tâm 

 念    念    不    停，名    為    遶    塔。過    去    諸    聖 

niệm niệm   bất    đình, danh   vi    nhiễu  tháp. Quá  khứ   chư   thánh 

 皆    行    此    道，得    至    涅    槃。今    時    世    人 

giai  hành   thử      đạo, đắc    chí    Niết    bàn. Kim   thời   thế    nhân 

 不    會    此    理，曾    不    內    行，唯    執    外    求 

bất     hội     thử     lý,     hội   bất    nội     hành, duy   chấp ngoại   cầu 

 將    質    礙    身，遶    世    間    塔，日    夜    走    驟 

tương chất   ngại thân,   nhiễu thế    gian  tháp, nhật    dạ     tẩu     sậu 

 徒    自    疲    勞，而    於    真    性，一    無    利    益。 

Đồ      tự      bì       lao,   nhi     ư      chân  tánh, nhất    vô    lợi      ích. 

 又    持    齋    者：當    須    會    意，不    達    斯    理 

Hựu    trì     trai     giả : đương tu     hội      ý,      bất    đạt    tư       lý 

 徒    爾    虛    切。齋    者    齊    也，所    謂    齋    正 

Đồ     nhĩ     hư     thiết. Trai    giả     tề       dã,   sở      vị     trai  chính 

身     心，不    令    散    亂。持    者    護    也，所    謂 

thân   tâm,   bất    lịnh    tán    loạn. Trì     giả     hộ      dã,    sở     vị 

 於    諸    戒    行，如    法    護    持。必    須    外    禁 

  ư      chư    giới  hạnh, như  pháp    hộ      trì.   Tất      tu   ngoại  cấm 
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 六    情，內    制    三    毒，勤    覺    察、淨    身    心。 

lục     tình,   nội    chế   tam    độc,   cần   giác    sát,   tịnh   thân   tâm. 

 了    如   是     義，名    為    持    齋。又    持    齋    者 

Liễu như    thị     nghĩa, danh   vi     trì      trai. Hựu     trì     trai     giả 

 食   有    五    種： 一    者    法    喜    食，所    謂    依 

thực hữu    ngũ chủng : nhất   giả   pháp    hỷ     thực,  sở      vị      y 

 持    正    法，歡    喜    奉    行。二    者    禪    悅    食 

trì     chính pháp, hoan    hỷ  phụng hành. Nhị    giả  thiền duyệt thực  

 所    謂    內    外    澄    寂，身    心    悅    樂。三    者 

 sở      vị      nội  ngoại trừng   tịch, thân   tâm   duyệt   lạc. Tam    giả 

 念    食，所    謂    常    念    諸    佛，心    口    相    應。 

niệm  thực,  sở      vị  thường niệm  chư   Phật, tâm   khẩu  tương  ưng. 

 四    者    願    食，所    謂    行    住    坐    臥，常    求 

Tứ     giả  nguyện thực, sở       vị    hành   trụ     tọa    ngọa, thường cầu 

 善    願。五    者    解    脫    食，所    謂    心    常    清 

thiện nguyện.Ngũ giả  giải    thoát  thực,  sở      vị      tâm thường thanh 

 淨，不    染    俗    塵。此    五    種    食，名    為    齋 

tịnh,   bất  nhiễm  tục    trần. Thử    ngũ chúng thực, danh    vi      trai 

 食。若    復    有    人，不    食    如    是    五    種    淨 

thực. Nhược phục hữu nhân,   bất   thực   như    thị    ngũ  chủng  tịnh 

 食，自    言    持    齋，無    有    是    處。唯    斷    於 

thực,   tự    ngôn   trì      trai,   vô     hữu    thị      xứ.   Duy  đoạn    ư 

 無    明    之    食。若    輒    觸    者，名    為    破    齋。 

vô     minh  chi    thực. Nhược triếp xúc    giả,   danh   vi     phá    trai 
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 若    有    破，云    何    獲    福？世    有    迷    人，不 

Giả    hữu    phá,  vân     hà   hoạch phúc ? Thế hữu    mê    nhân, bất 

 悟    斯    理，身    心    放    逸，諸    惡    皆    為；貪 

ngộ     tư       lý,   thân   tâm phóng   dật,  chư    ác      giai    vi, tham 

 慾    恣    情，不    生    慚    愧，唯    斷    外    食，自 

dục     tứ      tình,  bất   sinh    tàm   quý,   duy   đoạn ngoại  thực, tự 

 為    持    齋，必    無    是    事。又    禮    拜    者：當 

 vi       trì     trai,   tất      vô     thị       sự.  Hựu    lễ      bái    giả, đương 

 如    是    法    也，必    須    理    體    內    明，事   隨 

như    thị     pháp    dã,   tất      tu       lý     thể     nội   minh,  sự    tùy 

 權    變，理    有    行    藏，會    如    是    義，乃    名 

quyền biến, lý      hữu    hành tạng,  hội    như    thị    nghĩa, nãi danh 

 依    法。夫    禮    者    敬    也，拜    者    伏    也；所 

  y    pháp.  Phù     lễ      giả    kính    dã,   bái     giả    phục   dã,    sở 

 謂    恭    敬    真    性，屈    伏    無    明，名    為    禮 

 vị     cung kính    chân tánh, khuất phục    vô    minh, danh   vi     lễ 

 拜。若    能    惡    情    永    滅，善    念    恆    存，雖 

bái. Nhược năng   ác     tình   vĩnh    diệt, thiện niệm  hằng  tồn,   tuy 

 不    現    相，名    為    禮    拜。其    相    即    法    相 

bất    hiện   tướng, danh  vi      lễ      bái.   Kỳ   tướng  tức  pháp  tướng 

 也。世    尊    欲    令    世    俗    表    謙    下    心，亦 

  dã.  Thế    tôn     dục    lịnh   thế    tục    biểu khiêm   hạ     tâm, diệc 

 為    禮    拜；故    須    屈    伏    外    身，示    內    恭 

 vi       lễ      bái;   cố       tu    khuất phục ngoại thân,   thị    nội   cung 

 敬。舉    外    明    內，性    相    相    應。若    復    不 

kính. Cử    ngoại minh   nội,  tánh tướng tương ưng. Nhược phục  bất 
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 行    理    法，唯    執    外    求，內    則    放    縱    瞋 

hành    lý     pháp, duy chấp  ngoại   cầu,  nội     tắc   phóng túng sân 

 癡，常    為    惡    業，外    即    空    勞    身    相，詐 

  si, thường  vi      ác nghiệp, ngoại  tức   không lao   thân   tướng, trá 

 現    威    儀，無    慚    於    聖，徒    誑    於    凡，不 

hiện    uy     nghi, vô     tàm     ư     thánh, đồ    cuống  ư    phàm,  bất 

 免    輪    迴，豈    成    功    德。 

miễn luân     hồi, khởi  thành công   đức.  

 問：如    溫    室    經    說，洗    浴    眾    僧，獲    福 

Vấn : Như    ôn    thất    kinh thuyết, tẩy  dục   chúng  tăng,  hộ  phúc 

 無    量。此    則    憑    於    事    法，功    德    始    成 

vô     lượng. Thử  tắc     bằng   ư      sự    pháp, công   đức  thủy  thành 

 若    為    觀    心    可    相    應    否？ 

nhược vi    quán   tâm   khả   tương  ưng  phú ? 

 答：洗    浴    眾    僧    者，非    洗    世    間    有    為 

Đáp : Tẩy  dục  chúng  tăng   giả,   phi     tẩy     thế    gian   hữu    vi 

 事    也。世    尊    當    爾    為    諸    弟    子    說    溫 

  sự      dã.  Thế   Tôn đương  nhĩ      vi     chư     đệ     tử    thuyết  ôn 

 室    經，欲    令    受    持    洗    浴    之    法；故    假 

thất     kinh, dục   lịnh    thọ    trì     tẩy     dục    chi    pháp;  cố     giả 

 世    事，比    喻    真    宗。隱    說    七    事    供    養 

 thế     sự,     tỷ      dụ   chân    tông. Ẩn thuyết  thất     sự    cung dưỡng 

 功    德，其    七    事    云    何？一    者    淨    水‧   二 

công   đức,  kỳ     thất    sự      vân    hà ?  Nhất  giả   tịnh    thủy   nhị 

 者    燒    火   ‧三    者    澡    豆   ‧四    者    楊    枝‧   五 

 giả    thiêu  hỏa    tam    giả    tháo   đậu     tứ     giả   dương chi   ngũ 



86 

 

 者    淨    灰‧   六    者    蘇    犒‧   七    者    內    衣。以 

 giả    tịnh    hôi     lục    giả      tô     cao   thất    giả      nội     y.     Dĩ 

 此    七    法    喻    於    七    事，一    切    眾    生    由 

thử    thất   pháp    dụ      ư       thất    sự,   nhất  thiết chúng  sinh    do 

 此    七    法，沐    浴    莊    嚴，能    除    毒    心    無 

thử     thất  pháp, mộc    dục trang nghiêm, năng trừ   độc    tâm    vô 

 明    垢    穢。其    七    法    者：一    者    謂    淨    戒 

minh  cấu     uế.    Kỳ    thất  pháp    giả :  nhất  giả     vi     tịnh    giới 

 洗    蕩    僭    非，猶    如    淨    水    濯    諸    塵    垢。 

 tẩy   đăng   tiếm   phi,   do     như   tịnh  thủy    trạc   chư    trần    cấu. 

 二    者    智    慧    觀    察    內    外，猶    如    然    火 

 Nhị    giả      trí     tuệ   quán    sát    nội   ngoại,  do    như   nhiên  hỏa, 

 能    溫    淨    水。三    者    分    別    簡    棄    諸    惡， 

năng   ôn     tịnh   thủy. Tam   giả   phân   biệt   giản   khí    chư     ác, 

 猶    如    澡    豆    能    淨    垢    膩。四    者    真    實 

 do     như   tháo   đậu    năng tịnh    cấu     nị.    Tứ     giả    chân   thật 

 斷    諸    妄    想，如    嚼    楊    枝    能    淨    口    氣。 

đoạn  chư   vọng tưởng, như  tước dương  chi   năng  tịnh   khẩu   khí 

 五    者    正    信    決    定    無    疑，猶    如    淨    灰 

Ngũ    giả  chính   tín   quyết định    vô     nghi,   do    như   tịnh    hôi 

 摩    身    能    辟    諸    風。六    者    謂    柔    和    忍 

 ma    thân  năng    tị      chư phong. Lục    giả     vị     nhu    hòa  nhẫn  

 辱，猶    如    蘇    犒    通    潤    皮    膚。七    者    謂 

nhục,  do     như    tô      cao thông nhuận   bì     phu. Thất    giả    vị 

 慚    愧    悔    諸    惡    業，猶    如    內    衣    遮    醜 

tàm    quý    hối    chư    ác   nghiệp, do    như    nội      y      giả     xú 
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 行    體。如    上    七    法，是    經    中    秘    密    之 

hành   thể.  Như thượng thất  pháp, thị    kinh  trung    bí     mật    chi 

 義。如    來    當    爾    為    諸    大    乘    利    根    者 

nghĩa. Như Lai đương   nhĩ     vi      chư    đại    thừa   lợi     căn    giả 

 說，非    為    小    智    下    劣    凡    夫，所    以    今 

thuyết, phi   vi      tiểu    trí      hạ     liệt  phàm    phu,  sở      dĩ     kim 

 人    無    能    解    悟。其    溫    室    者，即    身    是 

nhân   vô    năng   giải   ngộ.   Kỳ     ôn     thất    giả,  tức    thân    thị 

 也。所    以    燃    智    慧    火，溫    淨    戒    湯，沐 

  dã.   Sở      dĩ    nhiên   trí      tuệ    hỏa,   ôn    tịnh   giới   thang, mộc 

 浴    身    中。真    如    佛    性，受    持    七    法，以 

 dục   thân  trung. Chân như   Phật  tánh,  thọ     trì     thất    pháp, dĩ 

 自    莊    嚴。當    爾    比    丘，聰    明    上    智，皆 

 tự   trang nghiêm. Đương nhĩ tỷ    khâu, thông minh thượng trí, giai 

 悟    聖    意，如    說    修    行，功    德    成    就，俱 

ngộ   thánh    ý,    như  thuyết  tu    hành, công  đức  thành   tựu, câu 

 登    聖    果。今    時    眾    生，莫    測    其    事，將 

đăng thành   quả. Kim  thời chúng  sinh,  mạc   trắc    kỳ     sự, tương 

 世    間    水    洗    質    礙    身，自    謂    依    經，豈 

 thế    gian   thủy   tẩy   chất   ngại   thân,   tự      vị       y     kinh,  khởi 

 非    誤    也。且    真    如    佛    性，非    是    凡    形， 

phi     ngộ     dã.  Thả    chân  như   Phật   tánh, phi     thị   phàm  hình 

 煩    惱    塵    垢，本    來    無    相，豈    可    將    質 

phiền  não   trần    cấu,  bản    lai      vô  tướng, khởi   khả  tương chất 

 礙    水，洗    無    為    身？事    不    相    應，云    何 

ngại   thủy,  tẩy    vô       vi    thân ? Sự    bất    tương ưng,  vân     hà 
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 悟    道？若    欲    身    得    淨    者；當    觀    此    身， 

ngộ   đạo ? Nhược dục  thân   đắc    tịnh    giả; đương quán thử    thân 

 本    因    貪    欲，不    淨    所    生，臭    穢    駢    闐， 

bản  nhân   tham   dục,  bất    tịnh     sở    sinh,   xú      uế    biền  điền, 

 內    外    充    滿。若    也    洗    此    身    求    於    淨 

nội  ngoại   sung  mãn. Nhược dã    tẩy    thử     thân   cầu     ư     tịnh 

 者，猶    如    塹    塹    盡    方    淨，以    此    驗    之， 

 giả,    do    như   tiệm  tiệm    tận phương tịnh,   dĩ    thử nghiệm   chi 

 明    知    洗    外    非    佛    說    也。 

minh   tri     tẩy   ngoại  phi    Phật thuyết    dã.  

 問：經    說    言    至    心    念    佛，必    得    往    生 

Vấn : Kinh thuyết ngôn chí    tâm   niệm  Phật,  tất     đắc  vãng  sinh 

 西    方    淨    土。以    此    一    門    即    應    成    佛， 

  tứ  phương tịnh   thổ.   Dĩ     thử    nhất   môn  tức     ưng  thành  Phật, 

 何    假    觀    心    求    於    解    脫？ 

  hà     giả   quán   tâm    cầu     ư      giải  thoát ? 

 答：夫    念    佛    者，當    須    正    念，了    義    為 

Đáp: Phù    niệm  Phật   giả, đương  tu    chính niệm, liễu  nghĩa    vi  

 正，不    了    義    為    邪。正    念    必    得    往    生， 

chính, bất  liễu   nghĩa    vi       tà. Chính niệm   tất     đắc   vãng   sinh, 

 邪    念    云    何    達    彼！佛    者    覺    也，所    謂 

  tà   niệm    vân     hà     đạt      bi ! Phật    giả    giác    dã,    sở     vị 

 覺    察    身    心，勿    令    起    惡；念    者，憶    也； 

giác    sát    thân    tâm,  vật    lịnh   khởi     ác, niệm    giả,   ức     dã; 

 所    謂    憶    持    戒    行    不    忘，精    進    勤    了； 

 sở      vị       ức     trì     giới   hành   bất    vọng, tinh  tiến    cần     liễu;  
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 如    是    義，名    為    念。 故    知    念    在    於    心， 

như    thị    nghĩa, danh   vi    niệm.  Cố      tri    niệm   tại      ư      tâm 

 不    在    於    言。因    筌     求    魚，得    魚    忘    筌； 

bất      tại       ư   ngôn. Nhân thuyên cầu    ngư,  đắc   ngư   vong  thuyên 

 因    言    求    意，得    意    忘    言。既    稱    念    佛 

nhân ngôn   cầu      ý,     đắc     ý    vong  ngôn. Ký   xưng  niệm  Phật 

 之    名，須    知    念    佛    之    道。若    心    無    實， 

chi     danh,  tu      tri    niệm  Phật   chi     đạo. Nhược tâm   vô    thật, 

 口    誦    空    名，三    毒    內    臻，人    我    填    臆， 

khẩu  tụng không danh, tam   độc    nội     trân, nhân  ngã   điền     ức, 

 將    無    明    心    不    見    佛，徒    爾    費    功。且 

tương vô    minh   tâm    bất    kiến  Phật,  đồ     nhĩ    phí    công. Thả 

 如    誦    之    與    念，義    理    懸    殊，在    口    曰 

như   tụng    chi     dữ   niệm, nghĩa  lý   huyền   thù,   tại   khẩu   viết 

 誦，在    心    曰    念。故    知    念    從    心    起，名 

tụng,  tại     tâm    viết   niệm. Cố     tri    niệm   tòng tâm   khởi, danh 

 為    覺    行    之    門；誦    在    口    中，即    是    音 

  vi     giác  hành   chi    môn; tụng   tại    khẩu   trung, tức    thị    âm 

 聲    之    相。執    相    求    理，終    無    是    處。故 

thanh chi   tướng. Chấp tướng cầu    lý,  chung  vô      thị     xứ.    Cố 

 知    過    去    諸    聖    所    修，皆    非    外    說，唯 

 tri      quá   khứ    chư  thánh   sở      tu,    giai   phi  ngoại thuyết, duy 

 只    推    心。即    心    是    眾    善    之    源，即    心 

chỉ     thôi    tâm. Tức    tâm    thị   chúng thiện  chi  nguyên, tức  tâm 

 為    萬    德    之    王。涅    槃    常    樂，由    息    心 

  vi     vạn     đức   chi vương. Niết   bàn thường lạc,    do     tức   tâm 
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 生。三    界    輪    迴，亦    從    心    起。心    是    一 

sinh. Tam   giới   luân   hồi,  diệc    tòng  tâm   khởi. Tâm   thị  nhất 

 世    之    門    戶，心    是    解    脫    之    關    津。知 

thế     chi    môn    hộ,   tâm     thị    giải   thoát  chi    quan   tân.  Tri 

 門    戶    者，豈    慮    難    成？知    關    津    者，何 

môn    hộ     giả,  khởi    lự     nan thành ? Tri   quan   tân     giả,   hà 

 憂    不    達？竊    見    今    時    淺    識，唯    知    事 

 ưu     bất     đạt ? Thiết kiến  kim   thời   thiển  thức, duy     tri      sự 

 相    為    功，廣    費    財    寶，多    傷    水    陸，妄 

tướng  vi   công, quảng phí     tài      báo,  đa   thương thủy  lục, vọng 

 營    像    塔，虛    促    人    夫，積    木    疊    泥，圖 

doanh tượng tháp, hư     xúc   nhân  phu, tích    mộc  điệp     nê,    đồ 

 青    畫    綠，傾    心    盡    力，損    己    迷    它；未 

thanh  họa  lục, khuynh tâm   tận      lực,  tổn     kỷ     mê     tha;   vị 

 解    慚    愧，何    曾    覺    知。見    有    為    則    勤 

 giải  tàm     quý,   hà     hội    giác    tri.   Kiến  hữu    vi      tắc    cần 

 勤    愛    著，說    無    相    則    兀    兀    如    迷。且 

cần      ái      trứ, thuyết  vô    tướng tắc   ngột   ngột    như    mê. Thả 

 貪    現    世    之    小    慈，豈    覺    當    來    之    大 

tham  hiện   thế     chi    tiểu     từ,   khởi  giác đương   lai    chi     đại 

 苦。此    之    修    學， 徒    自    疲    勞，背    正    歸 

khổ.  Thử   chi      tu      học,   đồ       tự       bì     lao,   bối  chính  quy  

 邪，誑    言    獲    福。 但    能    攝    心    內    照，覺 

 tà, cuống ngôn  hoạnh  phúc. Đản năng  nhiếp  tâm    nội   chiếu, giác 

 觀    外    明；絕    三    毒    永    使    銷     亡，閉    六 

quán ngoại minh; tuyệt  tam  độc    vĩnh    sử     tiêu    vong,  bế     lục 
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 賊    不    令    侵    擾；自    然    恆    沙    功    德， 種 

tặc      bất    lịnh   xâm   nhiễu, tự    nhiên hằng   sa    công  đức, chúng 

 種    莊    嚴，無    數    法    門，一    一    成    就。 超 

chúng trang nghiêm, vô số     pháp môn,  nhất  nhất thành   tựu.  Siêu 

 凡    證    聖，目    擊    非    遙。悟    在    須    臾， 何 

phàm chứng thánh, mục kích phi    dao.  Ngộ     tại     tu      du,      hà 

 煩    皓    首？真    門    幽    秘，寧    可    具    陳？ 略 

phiền  hạo   thú : Chân môn     u        bí,  ninh   khả     cụ    trần ? Lược  

述    觀    心，詳    其    少    分 o 

thuật quán tâm, thường ký   diệu   phân. 

 

而     說     偈    言 

                                 Nhi   thuyết     kệ  ngôn  

我 本 求 心 心 自 持 

Ngã bản cầu tâm tâm tự trì 

求 心 不 得 待 心 知 

Cầu tâm bất đắc đãi tâm tri 

佛 性 不 從 心 外 得 

Phật tánh bất tòng tâm ngoại đắc 

心 生 便 是 罪 生 時 

Tâm sinh sử thị chúng sinh thời 

我 本 求 心 不 求 佛 

Ngã bản cầu tâm bất cầu Phật 

了 知 三 界 空 無 物 

Liễu tri tam giới không vô vật 
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若 欲 求 佛 但 求 心 

Nhược dục cầu Phật đản cầu tâm 

只 這 心 心 心 是 佛 

Chỉ giá tâm tâm tâm thị Phật 

 

Đại cương về bốn pháp thực hành 
 

1. Có nhiều con đường dẫn đến đạo, nhưng trên căn bản chỉ có hai:  

bằng lý trí và bằng thực hành.  Dùng lý trí mà vào đạo là nhờ học hỏi mà 

biết được tánh, mà hiểu được rằng mọi sinh vật đều chung một tánh.  

Tánh này không thấy rõ vì thường bị cảm giác và sự mê lầm che mờ.  Ai 

thoát khỏi ảo tưởng mà quay được về thực tại, ai ngồi quán1 trước những 

bức tường2, về tánh vô ngã, về sự kiện người và thánh hiền đều một tánh 

như nhau, ai mà ngay cả kinh điển cũng không thể ảnh hưởng, mới thật 

là sống hoàn toàn thuận lý, mới thật là biết dùng lý trí để bước vào đạo 

một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. 

 

2. Có bốn lối dẫn vào đạo bằng thực hành: chấp nhận bất công, thích 

nghi với hoàn cảnh, không cầu mong điều gì, và thực hành giáo pháp. 

 

3. Trước hết là chấp nhận bất công. Khi gập nghịch cảnh, nên tự nhủ: 

“Từ rất nhiều kiếp, ta đã bỏ cái thiết yếu mà theo chuyện phù phiếm rồi 

lang thang qua nhiều kiếp, nhiều khi giận hờn vô cớ, làm nhiều điều sái 

quấy. Giờ đây, dù chẳng làm gì trái cũng phải đền tội xưa. Chẳng tiên 

thánh hay người nào có thể tiên đoán được khi nào một hành động ác 

mang hậu quả. Ta vui lòng chấp nhận bất công mà không than vãn.”  

Kinh viết “khi gập nghịch cảnh chẳng nên phiền não vì đều có nguyên 

do cả.”  Hiểu như thế thì thuận lý. Chấp nhận bất công là bước vào đạo. 

 

4. Thứ hai là thích nghi với hoàn cảnh. Là người, ta không chi phối được 

hoàn cảnh mà bị hoàn cảnh chi phối. Vui buồn sầu khổ đều do hoàn 

cảnh. Được cảnh thuận lợi như giầu sang, ấy là kết quả của một nhân 

lành gieo trước đây. Khi điều kiện đổi thay, hoàn cảnh đó hết.  Vậy vui 
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mừng làm gì khi được giầu sang? Dù thành công hay thất bại tâm3cũng 

chẳng nên rung chuyển. Cứ bình thản mà đi trên đường đạo. 

 

5. Thứ ba là chẳng ham muốn gì. Người đời thường mê muội, luôn luôn 

ham muốn, tìm kiếm cái gì. Bậc thánh hiền tỉnh thức, dùng lý trí mà 

không theo thói đời, chú tâm vào cái siêu phàm và mặc thân xác tàn tạ 

theo thời gian. Hiện tượng nào cũng rỗng không, chẳng chứa đựng gì 

đáng ham muốn. Tai họa luôn luôn đi sau thịnh vượng. Sống trong ba 

cõi4 là sống trong một căn nhà đang cháy. Đã mang một thân xác là phải 

khổ. Ai có thân xác mà được yên? Hiểu được vậy thì buông bỏ mọi sự 

vật, thôi tưởng tượng, thôi ham muốn. Cho nên kinh viết: “Ham muốn là 

phải khổ. Không ham muốn là hạnh phúc.” Không ham muốn gì là bước 

trên đường đạo. 

 

6. Thứ tư là thực hành pháp.5  Pháp cho thấy mọi tánh đều thanh tịnh, 

cho nên mọi hình tướng đều rỗng không. Chẳng có tội ác hay ưa thích, 

cũng chẳng có chủ thể và khách thể. Kinh viết: “Pháp chẳng có chúng 

sinh vì chúng sinh nhơ bẩn, chẳng có ngã vì ngã nhơ bẩn.”  Những kẻ có 

trí huệ6 mà tin hiểu được vậy thì theo được pháp. Họ xả thân, đem của 

cải ra phân phát mà không tiếc, không kiêu, không níu kéo vì hiểu được 

rằng trong cái thật không có cái gì để người đời ghen tị. Họ tự thanh lọc 

để dạy người mà chẳng bám vào hình tướng. Cho nên, nhờ tu hành họ có 

thể giúp đời và làm sáng tỏ đường dẫn tới giác ngộ. Ngoài việc phân 

phát7 của cải, họ còn thực hành nhiều đức tánh khác. Họ thực hành sáu 

đức hạnh8 để diệt trừ mê lầm nhưng thật không thực hành gì cả. Thực 

hành pháp là như thế. 
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Huyết  Mạch  Luận 

 

     
 

Luận  về  Huyết  Mạch 
(của Đạo Phật) 

 

 
 

1. Mọi sự vật xuất hiện trong ba cõi đều từ tâm mà ra. Cho nên Phật quá 

khứ Phật tương lai đều chỉ dùng tâm truyền tâm, chẳng cần đến ngôn 

ngữ. 

 

2. Hỏi:  Nếu không dùng ngôn ngữ, thì định nghĩa cái tâm thế nào? 

 

3. Trả lời:  Ông hỏi tôi, tức là tâm của ông. Tôi trả lời ông, tức là tâm 

của tôi.  Nếu tôi không có tâm thì biết đâu mà trả lời ông? Nếu ông 

không có tâm, làm sao ông biết hỏi tôi? Cho nên cái biết hỏi tôi, chính là 

tâm của ông đó. Từ muôn thuở đến nay, ông làm gì, ở đâu, đều là cái 

tâm sẵn có của ông, đều là Phật sẵn có của ông. Câu “Chính tâm mình là 

Phật” nghĩa là như vậy. Ngoài tâm này không có Phật nào khác. Bỏ tâm 

này mà đi tìm giác ngộ,9 tìm niết bàn10 thì chẳng bao giờ được.  Tánh của 

mình thật sự như thế nào, không phải là pháp nhân quả, đó là tâm.  Tâm 

mình là niết bàn.  Nếu nghĩ rằng có thể tìm được Phật hay giác ngộ ở nơi 

nào khác ngoài tâm thì không được.   

 

4. Đi tìm Phật hay giác ngộ giống như người dang tay bắt hư không. Hư 

không chỉ có tên chứ nào có hình tướng, cầm lên chẳng được, bỏ xuống 

cũng chẳng được. Cho nên không bắt được hư không.  Bên ngoài cái tâm 
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này, không thể nào tìm ra Phật. Phật do tâm mà ra. Tại sao bỏ tâm mà 

tìm Phật? 

 

5. Phật quá khứ Phật tương lai chỉ nói về tâm. Tâm là Phật, Phật là tâm.  

Ngoài tâm không có Phật; ngoài Phật không có tâm. Nếu nói ngoài tâm 

có Phật, vậy Phật ở đâu?  Ngoài tâm đã không có Phật sao lại còn đặt ra 

cái thấy Phật?  Không thể nào hiểu được cái tâm sẵn có của mình một 

khi còn tự dối mình, một khi còn để hình tướng vô tri giác mê hoặc đến 

không còn tự do. Nếu không tin hiểu như vậy, thì tự lừa dối mình chẳng 

ích gì. Phật không lầm lẫn, chỉ có người đời mê muội nên chẳng biết tâm 

mình là Phật. Nếu biết tâm mình là Phật thì chẳng nên tìm Phật ngoài 

tâm. 

 

6. Phật chẳng cứu Phật. Nếu đem tâm tìm Phật là chẳng thấy Phật. Nếu 

đi tìm Phật ngoài tâm, là chẳng biết chính tâm mình là Phật.  Chẳng nên 

đem Phật để lạy Phật, đem tâm để niệm Phật,11  “Phật chẳng tụng kinh, 

chẳng giữ giới,”12 cũng chẳng phạm giới. Phật không giữ hay phá giới, 

cũng chẳng làm lành tạo ác.   

 

7. Muốn tìm Phật, phải thấy tánh của mình. Ai thấy tánh của mình là 

Phật.  Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, đọc kinh, ăn chay giữ giới đều 

không ích lợi gì. Niệm Phật thì được nghiệp quả tốt, đọc kinh thì được 

thông minh, giữ giới thì được sinh vào cõi trời, chia xẻ của cải thì được 

hưởng phước, nhưng không tìm được Phật. 

 

8. Nếu tự mình không hiểu, thì nên tìm học với bậc thầy nào đã hiểu 

tường tận việc sống chết. Nếu chẳng thấy tánh thì người này không được 

gọi là bậc thầy.  Dù cho có giảng được 12 bộ kinh Phật nhưng vẫn chẳng 

khỏi luân hồi sinh tử,13 vẫn không thoát khỏi ba cõi.  Xưa có tu sĩ Thiện 

Tinh giảng được hết cả kinh Phật nhưng vẫn chẳng khỏi luân hồi, cũng 

chỉ vì chẳng thấy tánh. Thiện Tinh đã như thế, người đời nay bất quá đọc 

được vài bổn kinh14 luận15 rồi vội cho là mình thực hành được pháp Phật, 

là còn mê muội.  Nếu chẳng thấy tâm, chỉ tụng không thật là vô ích.   
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9. Nếu muốn tìm Phật chỉ cần thấy tánh. Tánh là Phật. Phật an nhàn 

không một điều lo nghĩ. Nếu chẳng thấy tánh suốt ngày chạy quanh bên 

ngoài mà tìm, tìm làm sao được Phật! Sự thật là không có gì để tìm.  

Nhưng hiểu được như vậy cũng phải cần thầy, cũng phải nhọc công cho 

đến khi thật hiểu. Sống chết là chuyện quan trọng. Không nên để nó đến 

mà không hiểu. Tự lừa dối mình không lợi ích gì. Dẫu có của quý chất 

cao như núi, người hầu kẻ hạ nhiều như cát sông Hằng, mở mắt thì thấy 

đấy, nhưng nhắm mắt thì sao? Lúc ấy, mới hiểu rằng tất cả đều như giấc 

mơ, như ảo tưởng. 

 

10. Nếu chẳng mau tìm thầy học đạo, thì lại uổng một kiếp trôi qua. Tuy 

rằng tánh Phật ai cũng có, nhưng nếu không nhờ thầy chỉ dậy cũng 

không thể hiểu được. Những người không nhờ thầy mà hiểu rất hiếm có, 

trong cả triệu mới có một mà thôi. Nếu nhờ hoàn cảnh thích hợp mà tự 

hiểu được thì không cần thầy. Trường hợp này gọi là sinh ra đời đã biết.  

Nếu không được như vậy, thì phải nhọc công học mới hiểu được.  

 

11. Những người không hiểu mà cứ tưởng không cần học hỏi không 

khác gì những kẻ chưa phân biệt được đen trắng. Những người giảng 

giáo pháp của Phật mà chưa hiểu, thật là phỉ báng Phật và phá họai pháp.  

Họ thuyết pháp như mưa, nhưng thật chỉ là ma nói, không phải Phật nói.  

Họ là vua ma, học trò của họ là dân ma. Người mê muội để chúng lôi 

kéo vô tình càng chìm sâu hơn trong biển sinh tử. 

 

12. Nếu chẳng thấy tánh sao có thể tự xưng là Phật?  Họ lừa đảo gạt gẫm 

người ta lạc vào cõi ma.  

 

13. Nếu chẳng thấy tánh dù cho có giảng được hết cả kinh Phật cũng chỉ 

là ma nói, là thờ phượng ma không phải là Phật. Đã chẳng phân biệt 

được đen trắng thì làm sao thoát khỏi được vòng sinh tử?16 

 

14. Ai đã thấy tánh thì là Phật; chưa thấy tánh thì là người. Nếu tìm được 

tánh Phật ngoài tánh người, thì tánh Phật ở đâu? Cho nên tánh người là 

tánh Phật. Ngoài tánh này làm gì có Phật. Phật là tánh. Ngoài tánh này 

không có Phật nào cả.  Ngoài Phật cũng không có tánh nào cả. 
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15. Hỏi:  Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật đọc kinh, chia xẻ của cải, giữ 

giới, quyết tâm làm lành,17 làm phước, có được thành Phật không? 

 

16. Trả lời:  Không. 

 

17. Hỏi:  Vì sao không được? 

 

18. Trả lời:  Nếu đạt được chút gì thì chỉ là nhờ hội đủ điều kiện, là nhân 

quả, báo ứng, luân hồi.  Còn trong vòng sinh tử, chẳng thể nào giác ngộ.  

Muốn giác ngộ, phải thấy tánh. Nếu chẳng thấy được tánh thì dù nói 

nhân quả cũng chẳng nghĩa lý gì. Phật không có nghiệp,18 không nhân 

quả.  Nói là đạt được chút gì thì là phỉ báng Phật.  Căn cứ vào đâu mà 

được thành Phật?  Dù có trụ vào một tâm, một quyền năng, một cái biết, 

hay một quan niệm cũng chẳng phải là Phật.  Phật không thiên vị.  Tâm 

Phật vốn rỗng không, chẳng dơ cũng chẳng sạch, không tu cũng không 

chứng19, không nhân cũng không quả. 

 

 19. Phật chẳng theo giới luật, chẳng làm lành chẳng tạo ác, chẳng siêng 

năng, chẳng lười biếng. Phật là người không hành động, ngay cả trụ tâm 

ở Phật cũng không được. Phật chẳng phải Phật. Đừng nghĩ đến Phật.  

Nếu không hiểu được điều này thì chẳng thể nào thấy được tánh. 

 

20.  Nếu chẳng thấy tánh mà tưởng tượng tâm vắng lặng là tự gạt và mê 

lầm, là rơi vào khoảng không vô tận, như người say, chẳng biết phân 

biệt tốt xấu.  Nếu muốn tập tâm vắng lặng thì phải thấy tánh trước 

rồi mới dứt được ý nghĩ.  Nếu chẳng thấy tánh mà thành được Phật thì 

không thể được. Vậy mà vẫn có người cho rằng không có nhân quả nên 

tha hồ làm điều ác. Họ lầm mà nói rằng vì tất cả là hư không, nên làm ác 

không tội.  Con người như thế sẽ rơi vào địa ngục tối tăm mãi mãi. Nếu 

là người có trí huệ, thì không hiểu như vậy. 

 

21. Hỏi:  Nếu đã nói rằng làm bất cứ gì cũng đều do tâm thì tại sao khi 

xác thân lìa đời, ta không thấy tâm? 
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22. Trả lời:  Tâm lúc nào cũng ở đây, chỉ tại ông không thấy. 

 

23. Hỏi:  Nếu lúc nào tâm cũng ở đây, vì sao chẳng thấy? 

 

24. Trả lời:  Ông có nằm mơ bao giờ không? 

 

25. Hỏi:  Có. 

 

26. Trả lời:  Khi ông nằm mơ, có phải là ông không? 

 

27. Hỏi:  Phải. 

 

28. Trả lời:  Vậy khi ông nói năng và hoạt động có khác ông không? 

 

29. Hỏi:  Không khác. 

 

30. Trả lời:  Nếu không khác thì thân này chính là thân của ông và thân 

này cũng là tâm của ông. Tâm này từ vô số kiếp đến giờ vẫn y nguyên 

như thế, chưa từng sống chết, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng 

bớt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, 

chẳng phải chẳng quấy, chẳng đàn ông chẳng đàn bà, cũng không phải là 

cư sĩ hay tu sĩ, không già không trẻ, không thánh không mê muội, không 

Phật không người đời, không tu không chứng, không nhân quả, không 

có quyền lực không có hình tướng, giống như hư không chẳng nắm giữ 

được, cũng chẳng bỏ được, núi sông, vách đá không ngăn nổi, vượt năm 

tập hợp,20 qua dòng sinh tử. Không nghiệp chướng21 nào trói buộc pháp 

thân này được. Tâm này vi diệu khó thấy, chẳng giống tâm thường. Ai ai 

cũng muốn thấy tâm này. Kẻ cử động chân tay bằng tâm này đông như 

cát sông Hằng, nhưng khi hỏi đến đều như vật múa rối, không giảng 

nghĩa được.  Họ dùng tâm nhưng sao không thấy tâm? 

 

31. Phật nói con người đều vì tâm tối tăm nên cứ tạo nghiệp và rơi vào 

dòng sinh tử vô tận. Càng vùng vẫy để thoát càng chìm xâu hơn chỉ vì 

không thấy bản tánh của mình. Nếu không u mê sao còn hỏi chuyện 

ngay trước mắt? Không có một người biết thế nào tự mình cử động được 
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chân tay. Cho nên Phật nói không lầm:  người u mê không biết mình, chỉ 

có Phật mới biết thôi, ngoài ra không còn ai. Nếu có trí huệ thì thấy 

được tâm, cái tâm còn gọi là tánh, còn gọi là giải thoát, mà sống chết 

không trói buộc được, còn gọi là Đại tự tại vương Như lai, là Không Thể 

Nghĩ Bàn, là Thánh Thể, là Trường Sinh Bất Tử, là Đại Tiên. Tên có 

thay đổi, nhưng bản chất vẫn là một.  Có nhiều loại Phật nhưng cũng chỉ 

từ một tâm mà ra thôi.  

 

32. Khả năng của tâm rộng lớn, phát hiện dưới vô vàn dạng. Nhìn thấy 

hình thể bằng mắt, nghe tiếng bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng 

lưỡi, mọi hành động, mọi trạng thái đều do tâm.  Bất cứ lúc nào, ngay cả 

khi không có ngôn ngữ, cũng là do tâm. 

 

33. Kinh nói: “Hình tướng Phật vô tận, trí huệ cũng vô tận.”  Hình tướng 

vô tận là do tâm.  Tâm biết phân biệt mọi sự vật, biết nhận thức hành vi 

hoạt động, cũng là nhờ trí huệ. Tâm không hình tướng, trí huệ thì vô tận.  

Cho nên mới có câu rằng: “Hình tướng Phật vô tận, trí huệ cũng như 

vậy.” 

  

34. Còn thân vật chất do bốn yếu tố tạo thành22
 chỉ đem đến phiền não, 

phải chịu sinh ra rồi bị huỷ diệt. Cái thân thật có mà như thể không có, 

vì thân Phật không bao giờ thay đổi.  Kinh nói: “Người đời nên biết tánh 

Phật vốn bao giờ cũng có.”  Ngài Ca Diếp là người hiểu được bản tánh 

này. 

 

35. Tánh là tâm; tâm là tánh. Tánh này và tâm Phật đều như nhau.  Phật 

quá khứ Phật tương lai chỉ truyền tâm này. Ngoài tâm này không có Phật 

nào cả.  Con người mê muội không biết tánh mình là Phật, cứ chạy bên 

ngoài mà tìm, suốt ngày chật vật niệm Phật, lạy Phật và tự hỏi Phật ở 

đâu?  Đừng nên lầm như vậy. Chỉ nên biết tâm. Ngoài tâm, không có 

Phật nào khác. Kinh nói: “ Cái gì có hình tướng đều là hư ảo.” Kinh 

cũng nói thêm: “Ở đâu có người cũng có Phật.”  Tâm là Phật. Đừng nên 

đem Phật mà đi lạy Phật. 
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36. Dù có Phật hoặc Bồ tát23 thình lình hiện trước mặt, cũng không cần 

phải lạy. Tâm mình vốn rỗng không, không có hình tướng đó. Nếu 

vướng mắc vào tướng tức là ma, là rơi khỏi đạo. Chẳng nên lạy ảo ảnh 

do tâm tạo ra. Lạy là chẳng biết.  Biết thì chẳng lạy. Nếu lạy là bị ma 

nhập.  Ta sợ người học không hiểu nên phải chỉ dẫn như vậy.  Bản tánh 

Phật không có hình tướng như vậy. Phải nên nhớ, nếu có chuyện lạ, 

đừng nên giữ lấy, cũng đừng sợ hãi, đừng nghi ngờ vì tâm vốn thanh 

tịnh, đâu có tướng như thế. Dù cho quỷ thần hay tiên thánh hiện ra chăng 

nữa cũng chẳng nên kính trọng hay sợ hãi. Tâm vốn rỗng không, tất cả 

hình tướng đều là hư ảo, chẳng nên vướng vào là hơn. 

 

37. Thấy Phật, pháp, hay Bồ tát mà nẩy sinh kính trọng, tức là tự đẩy 

mình vào cõi người đời.  Muốn hiểu trực tiếp, chẳng nên bám vào hình 

tướng nào.  Ta không cần khuyên bảo gì thêm.  Kinh có nói: “Mọi hình 

tướng đều là hư ảo,” không có tướng nhất định, là vô thường. Không nên 

bám vào tướng là hợp ý Phật. Kinh cũng nói: “Bỏ hết hình tướng, chính 

là Phật.”   

 

38. Hỏi:  Tại sao không được lạy Phật, Bồ tát? 

 

39. Trả lời:  Quỷ thần có phép thần thông hiện ra dưới dạng Bồ tát hay 

nhiều dạng khác.  Nhưng chúng không phải là Phật.  Phật ở tại tâm.  Chớ 

nên lạy nhầm. 

 

40. Phật là tiếng Ấn Độ có nghĩa là tỉnh giác. Ứng đáp, nhíu mày, chớp 

mắt, cử động chân tay, đều là tánh tỉnh giác của mình. Tánh là tâm.  

Tâm là Phật.  Phật là đạo. Đạo là thiền. Nhưng chỉ một chữ thiền thôi mà 

cả người thường lẫn thánh nhân chẳng hiểu nổi. Thấy tánh là thiền. Nếu 

chẳng thấy tánh không phải là thiền. 

 

41. Ngay cả giảng được cả ngàn câu kinh bài luận mà không thấy tánh 

thì cũng chỉ là người thường không phải là Phật. Đạo lớn rất vi diệu, 

không thể dùng lời mà tả hết được. Vậy kinh điển để làm gì?  Kẻ thấy 

tánh tìm được đạo dù không biết một chữ, cũng là Phật. Thân Phật vốn 

thanh tịnh, không nhơ bẩn, có nói năng điều gì cũng là từ tâm, mà tâm 
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thì vốn rỗng không nên không thể tìm Phật trong ngôn ngữ hay trong 12 

bộ kinh được.   

 

42. Đạo vốn hoàn hảo nên không cần hoàn chỉnh. Đạo không phải hình 

tướng hay tiếng động, rất vi diệu khó nhận thấy. Như người uống nước, 

chỉ tự mình biết nóng lạnh mà thôi, chứ không nói với ai được.  Những 

điều Phật biết, người và tiên thánh khác không biết được. Cái biết của 

con người rất nông cạn. Còn vướng mắc trong hình tướng, còn không 

thể biết tâm mình vắng lặng, còn níu kéo lấy sự vật, là còn lạc đạo. 

 

43. Nếu biết tất cả từ tâm mà ra thì chẳng nên bám vào. Bám là chẳng 

biết. Nếu thấy bản tánh thì cả bộ kinh chỉ là lời nói rỗng. Ngàn kinh luận 

chỉ bằng tâm trong sáng. Nếu nói chưa hết đã thông hiểu thì còn cần gì 

đến giáo pháp? 

 

44. Chân lý không cần lời. Giáo pháp chỉ là ngôn từ, không phải là đạo.  

Đạo vốn không dùng lời. Ngôn ngữ chỉ là ảo tưởng, chẳng khác gì đêm 

nằm mơ thấy lâu đài, xe ngựa, cây cối, ao hồ. Chẳng nên để lòng ham 

muốn vì tất cả cảnh ấy đều là cái nôi để tái sinh lại. Cố nhớ điều này khi 

sắp lìa đời. Đừng nên vướng mắc trong tướng thì sẽ qua khỏi chướng 

ngại. Chỉ một thoáng nghi ngờ cũng sẽ bị ma nhập. Thân thanh tịnh 

không thu thập điều gì. Chỉ vì mê lầm không hay biết nên phải chịu 

nghiệp quả.  Vì ham muốn vui sướng nên mất tự do. Nếu thấy được tâm 

của mình thì không còn bị luyến ái trói buộc. 

 

45. Nếu bỏ cái siêu phàm để vào muôn vàn hình tướng của thế gian thì 

là người thường. Phật tự tại24 trong mọi hoàn cảnh, bất luận thuận hay 

nghịch, nên không bị nghiệp chướng trói buộc mà lại thay đổi được 

nghiệp. Thiên đường địa ngục không thành vấn đề. Trí huệ của con 

người còn mê mờ chứ không sáng tỏ thông suốt như Phật. 

 

46. Nếu còn nghi ngại thì không nên hành động. Đã hành động là phải 

ngụp lặn trong vòng sinh tử, không nơi nương nhờ. Nghèo cùng khốn 

khó đều vì nghĩ sai lầm. Nếu ai hiểu được tâm này thì nên hành động mà 

như thể chẳng hành động, thì thấy rõ được mọi sự việc như Phật. 
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47. Người mới bước vào đạo, thần thức chưa định. Nếu khi nằm mơ thấy 

cảnh lạ hiện ra đều là do tâm mà ra cả chứ không phải cảnh bên ngoài. 

 

48. Nếu, giống như trong mơ, thấy ánh sáng như mặt trời, tức là nghiệp 

quả còn lại sắp hết, tánh thực sắp được thể hiện. Đó là điềm sẽ giác ngộ.  

Chỉ tự mình biết, chẳng nên nói cho ai nghe. 

 

49. Hoặc khi dạo chơi, đứng ngồi hay nằm trong vườn vắng lặng, thấy 

ánh sáng, mờ hay sáng, chẳng nên nói với ai, cũng đừng nhìn chăm chú.  

Đó là ánh sáng của bản tánh. 

 

50. Hoặc khi dạo chơi, đứng ngồi hay nằm trong đêm tối vắng lặng, thấy 

ánh sáng như ban ngày, cũng đừng lạ.  Đấy là bản tâm muốn thể hiện ra. 

 

51. Hoặc khi mơ thấy trăng sao tỏ sáng, đó là ý nghĩ của tâm sắp dứt. 

Nhưng cũng đừng nói với ai. Còn như nằm mơ thấy tối tăm u ám, đấy 

cũng là tâm mang nặng phiền não, cũng chỉ nên tự biết. 

 

52. Nếu đã thấy tánh chẳng cần phải đọc kinh niệm Phật.  Học rộng biết 

nhiều vô ích, mà còn làm thần thức tối thêm. Giáo pháp chỉ để đưa 

đường cho tâm. Thấy tánh rồi, nào cần đến giáo pháp? 

 

53. Nếu đi từ người đến Phật, thì phải dứt nghiệp quả, nuôi dưỡng thần 

thức và chấp nhận phận mình. Nếu cứ giận hờn, thì chỉ làm cho tánh 

ngăn trở đạo. Lừa dối chính mình chẳng ích lợi gì. Phật sống chết, ẩn 

hiện theo ý muốn, không nghiệp nào trói buộc hay ma quỷ nào phá được. 

 

54. Nếu ai thấy được bản tánh, thì dứt được mọi mê đắm, tức thì thần 

thức hiện ra.  Nếu thực muốn tìm đạo thì đừng níu kéo cái gì.  Nếu phá 

bỏ được nghiệp và nuôi dưỡng được thần thức, thì cũng dứt được mê 

đắm còn lại. Tự nhiên thông hiểu được tất cả mà không cần cố gắng.  

Người cuồng tín chẳng hiểu ý Phật, nhọc công rất nhiều mà càng xa ý 

Phật. Suốt ngày đọc kinh niệm Phật, nhưng vẫn không nhìn thấy tánh 

của mình, nên cứ phải sống hết kiếp này sang kiếp khác. 
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55. Phật là người an nhàn, không cần chạy theo danh lợi.  Cuối cùng thì 

danh lợi có ích gì? Chỉ có người chẳng thấy tánh mới đọc kinh niệm 

Phật, siêng học, hành đạo đêm ngày chẳng nằm, học rộng, cho đó là 

pháp Phật. Thật ra, người như thế là người phỉ báng pháp. Phật quá khứ 

Phật tương lai chỉ nói đến thấy tánh. Mọi sự vật đều vô thường. Nếu 

chẳng thấy tánh mà cho là mình đã được giác ngộ thì chỉ là người nói láo. 

 

56. Trong mười đệ tử lớn của Phật, ngài Anan là người học rộng nhất.  

 Nhưng ngài không biết Phật, chỉ biết học. Những bậc A-la-hán25 cũng 

không biết Phật, chỉ biết có bao nhiêu các pháp tu chứng, và cứ luẩn 

quẩn trong vòng nhân quả. Đó là kiếp của người đời, không thoát được 

sống chết.  Vì làm trái ý Phật, họ là kẻ phỉ báng Phật. Giết họ đi cũng 

phải. Kinh dậy: “Vì hạng Nhất-xiển-đề26 không có lòng tin, giết chúng đi 

cũng không sao. Nếu có lòng tin họ đã là Phật.” 

 

57. Nếu không thấy tánh, chẳng nên chê bai những người lương thiện, tự 

dối gạt vô ích. Tốt xấu rõ ràng, nhân quả rành mạch, thiên đường địa 

ngục ở ngay trước mắt. Người ngu muội không tin nên rơi ngay vào địa 

ngục tối thăm thẳm cũng không hay. Chỉ vì nghiệp nặng nên không thể 

tin, giống như người mù không tin có ánh sáng, dù có giảng nghĩa đến 

đâu cũng không tin vì mù thì làm sao thấy được ánh sáng? 

 

58. Người ngu muội cũng thế, sinh vào nơi cùng cực hay thuộc hạng 

nghèo mạt, sống chẳng được mà chết cũng chẳng xong. Tuy khổ như thế 

nhưng nếu có ai hỏi thì họ tự coi họ sướng như tiên.  Mọi người ngay cả 

những kẻ sinh vào chỗ sung sướng đều lấy lối sống khổ làm vui mà 

không hay biết. Vì nghiệp chướng nặng nề, họ không có lòng tin, không 

tự giải thoát được. 

 

59. Nếu thấy được tâm mình là Phật, thì không cần cạo đầu. Người tu tại 

gia cũng là Phật. Nếu không thấy tánh, cạo đầu chỉ là hành động của 

người cuồng tín. 

 

60. Hỏi:  Người tu tại gia còn vợ còn dâm dục làm sao thành Phật được? 
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61. Trả lời:  Ta chỉ nói đến thấy tánh, mà không bàn đến dâm dục vì ông 

chưa thấy tánh.  Một khi thấy tánh thì dâm dục vốn chẳng nghĩa lý gì, tự 

nhiên dứt, không còn ham muốn nữa. Dù còn chăng nữa cũng chẳng làm 

hại được, vì tánh vốn thanh tịnh. Tuy ở trong thân vật chất, tánh vốn 

thanh tịnh không ô nhiễm được. Pháp thân không cảm thọ, không đói 

không khát, không nóng không lạnh, không bệnh họan, không yêu thích 

không quyến luyến, không khổ vui, không xấu tốt, không dài ngắn, 

không mạnh yếu, thật ra không có gì cả.  Chỉ vì níu kéo cái thân này nên 

mới có đói khát, nóng lạnh, bệnh tật. 

 

62. Nếu chẳng bám vào gì và chấp nhận tất cả thì sẽ thoát khỏi sống chết, 

sẽ có quyền phép tâm linh không ai có thể ngăn trở, sẽ an nhiên tự tại dù 

ở bất cứ nơi nào. Nếu còn nghi ngờ, sẽ chẳng thể thấy rõ điều gì. Thà 

chẳng làm gì còn hơn. Một khi hành động thì không tránh khỏi luẩn 

quẩn trong vòng sinh tử. Nếu thấy tánh, thì dù là đồ tể sát sinh cũng vẫn 

thành Phật.    

 

63. Hỏi:  Đồ tể gây nghiệp giết chóc làm sao thành Phật được? 

 

64. Trả lời:  Ta chỉ nói đến thấy tánh, chẳng nói đến gây nghiệp. Dù có 

tạo nghiệp thế nào, nghiệp cũng không thể trói buộc được. Từ muôn kiếp 

đến giờ, con người chỉ vì không thấy tánh, nên mới rơi vào địa ngục.  

Còn gây nghiệp thì còn phải sống chết. Khi thấy được bản tánh, sẽ 

không gây nghiệp nữa. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật cũng không giúp 

thoát khỏi nhân quả, bất luận là đồ tể hay không. Nếu thấy tánh, nghi 

ngờ tiêu tan, nghiệp giết chóc cũng không ảnh hưởng gì. 

 

65. Bên Ấn độ, 27 vị tổ chỉ truyền tâm ấn cho nhau. Nay ta đến Trung 

Quốc chỉ để truyền giáo pháp đại thừa.27  Tâm là Phật. Ta không nói đến 

giữ giới, nổ lực tu, khổ hạnh, như ngâm mình trong nước hay lửa, bước 

trên gươm đao, ăn mỗi ngày một bữa, ngồi hoài chẳng nằm. Những pháp 

này đều là nhất thời, là cuồng tín. Một khi biết được cái tánh linh động, 

thì đạt được giác ngộ tức là tánh Phật. Phật quá khứ Phật tương lai chỉ 

nói truyền tâm chớ không có pháp nào khác. Nếu thấy được tâm này, dù 
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là người vô học cũng vẫn là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, dù đem thân này 

nghiền ra thành bụi, cũng không tìm ra Phật. 

 

66. Phật là pháp thân, là tâm nguyên thủy. Tâm này không hình tướng, 

không nhân quả, không gân cốt.  Như hư không, bắt chẳng được. Không 

phải như người duy vật hay người theo thuyết hư vô nói. Tâm này, trừ 

Phật ra, tất cả con người mê muội đều không hiểu được. Nhưng tâm 

không ở ngoài cái thân vật chất này. Không có tâm thì không vận 

động được. Thân không có cái biết. Như cây như đá, thân không có tánh 

nên làm sao tự di động được?  Đấy là nhờ cái tâm động. 

 

67. Nói năng hành động, thấy nghe hay biết đều là chức năng của tâm 

động. Động là do tâm động, là nhiệm vụ của tâm.  Ngoài động, không có 

tâm. Ngoài tâm không có động. Nhưng động không phải là tâm. Tâm 

không phải là động. Động vốn không dùng đến tâm, và tâm vốn không 

di động. Nhưng không thể có động nếu không có tâm và không thể có 

tâm nếu không có chuyển động. Động chẳng xa tâm,  tâm chẳng xa động.  

Động là chức năng của tâm, chức năng của nó là động. Tuy nhiên, tâm 

chẳng động cũng chẳng hoạt động. Bản chất của hoạt động vốn là không 

và cái không vốn không động.  Động giống tâm và tâm vốn không động. 

 

68. Cho nên kinh nói động mà như thể chẳng động, đi mà như thể chẳng 

đi, thấy mà như thể chẳng thấy, cười mà như thể chẳng cười, nghe mà 

như thể chẳng nghe, biết mà như thể chẳng biết, mừng mà như thể chẳng 

mừng, bước mà như thể chẳng bước, đứng mà như thể chẳng đứng.  

Kinh còn nói “Hãy vượt khỏi ngôn ngữ, hãy vượt thoát ý nghĩ”, tức là 

thấy, nghe, biết đều rỗng không.  Mừng giận hay phiền não đều tựa như 

người gỗ, cứ tìm mà chẳng thấy gì bao giờ. 

 

69. Kinh nói rằng làm ác thì gập khó, làm thiện thì gập lành. Giận hờn 

thì rơi vào địa ngục còn mừng vui thì lên thiên đàng.  Nếu hiểu rõ được 

cái tánh mừng giận vốn rỗng không thì chẳng vướng mắc vào và được 

giải thoát. Nếu chẳng thấy tánh, nói kinh điển chẳng ích lợi gì. Ta còn 

nhiều để nói, nhưng thế cũng đủ rồi. 
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Ngộ   Tánh   Luận 
 

     
 

Luận  về  Thấy  Tánh 
 

1. Cốt tủy của Đạo là dứt bỏ. Mục đích của người hành đạo là không bị 

vướng mắc trong hình tướng. Kinh viết: “Dứt bỏ là giác ngộ vì phá bỏ 

hết hình tướng.”  Phật nghĩa là tỉnh thức. Người có tâm tỉnh thức được 

giải thoát và được gọi là Phật. Kinh viết: “Không vướng mắc vào tướng 

được gọi là Phật.” Biết tướng là có tướng nhưng thật không có tướng, 

không thể thấy bằng mắt mà chỉ biết bằng trí huệ. Ai nghe được pháp 

này mà tin thì đã bước lên cỗ xe lớn28 và rời khỏi ba cõi. 

 

2. Ba cõi ấy là tham lam, nóng giận và mê lầm.29  Rời khỏi ba cõi là 

chuyển từ ba cõi qua giới luật30, thiền định,31 và trí huệ.  Tánh của tham 

lam, nóng giận và mê lầm không thật, mà chỉ tùy thuộc người đời.  Ai có 

thể nhìn sâu vào trong thì thấy rõ tánh của ba độc ấy là tánh Phật. Ngoài 

tham lam, nóng giận và mê lầm, không có tánh Phật nào khác.  Kinh dậy:  

“Phật từ xưa đến nay thành Phật nhờ sống trong ba độc và tự nuôi dưỡng 

bằng pháp thanh tịnh.”  Ba độc đó chính là tham lam, nóng giận và mê 

lầm. 

3. “Cỗ xe lớn là xe tốt nhất, là phương tiện vận chuyển của bồ tát, dùng 

tất cả mà như chẳng dùng gì cả, đi cả ngày mà như thể chưa từng đi.  Đó 

là cỗ xe của Phật.  Kinh nói:  “Không xe chính là xe của Phật.” 

 

4. Nếu ai biết được sáu giác quan32 không thật, năm tập hợp chỉ là giả 

tưởng, không tìm thấy đâu trong thân xác, thì hiểu thấu được lời Phật nói.  

Kinh nói: “Hang động của năm tập hợp là thiền viện. Mắt bên trong mở 

ra là cánh cửa của cỗ xe lớn.” Còn gì rõ nghĩa hơn? 
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5. Chẳng nghĩ điều gì gọi là thiền định. Nếu hiểu được vậy thì đi đứng 

nằm ngồi đều là thiền định. Biết tâm là “không” (trống rỗng) là thấy 

Phật vì Phật ở mười hướng đều không có gì trong tâm.  Chẳng thấy gì ở 

trong tâm là thấy Phật. 

 

6. Bỏ thân xác chẳng nuối tiếc gọi là sự hiến dâng cao cả nhất. Bỏ cả 

động lẫn tĩnh là sự thiền định cao nhất. Người đời luôn luôn động, bậc 

A-la-hán luôn luôn tịnh. Cho nên vượt khỏi thiền định của cả người và 

A-la-hán là thiền định cao nhất. Nếu hiểu được như vậy thì không cần 

nhọc công cũng thoát khỏi các tướng, không chạy chữa cũng tự chữa 

khỏi được mọi bệnh. Đó là nhờ sức của thiền định cao nhất. 

 

7. Đem tâm mà tìm thực tại là mê. Chẳng đem tâm tìm thực tại là thức 

tỉnh. Chẳng vướng mắc vào chữ nghĩa là giải thoát. Chẳng nhiễm bụi 

trần là gìn giữ pháp. Thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi là xuất gia.33 

Chẳng chịu thêm kiếp nào là đạt được đạo. Chẳng gây ảo tưởng là giác 

ngộ. Chẳng kẹt trong tăm tối là có trí huệ. Không phiền não là đạt tới 

niết bàn. Tâm không còn tướng là qua đến bờ bên kia. 

 

8. Khi mê thì có bờ bên này. Khi giác ngộ rồi bờ bên này cũng không có.  

Người đời ở bờ bên này.  Nếu tìm được cỗ xe lớn thì chẳng ở bờ bên này 

cũng chẳng ở bờ bên kia, nên bỏ được cả hai. Nếu thấy bờ bên kia khác 

bờ bên này thì chẳng hiểu thiền. 

 

9. Khi mê thì được gọi là người đời, khi tỉnh ngộ thì được gọi là Phật.  

Chẳng khác mà cũng chẳng giống nhau. Chỉ khác là con người phân biệt 

mê và tỉnh. Khi mê có thế gian để thoát ra. Khi tỉnh ngộ chẳng có gì để 

thoát ra cả. 

 

10. Trong pháp bình đẳng người thường chẳng khác thánh nhân. Kinh 

dậy rằng pháp bình đẳng người đời không thể đi vào, thánh nhân không 

thể thực hành, chỉ có bậc đại Bồ tát và Phật có thể thực hành thôi. Nếu 

thấy sống khác chết, động khác tĩnh là không bình đẳng. Chẳng thấy 

phiền não khác niết bàn mới là bình đẳng, vì cả hai cùng một tánh không.  
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A-la-hán, vì tưởng khi dứt phiền não thì vào niết bàn, nên bị niết bàn trói 

buộc. Bồ tát, vì biết phiền não vốn tánh không, chẳng bỏ không nên 

thường ở niết bàn. Niết bàn nghĩa là không sinh ra không bị hủy diệt, 

vượt khỏi sống chết, vượt cả niết bàn.34 Tâm không động thì vào niết bàn.  

Niết bàn tức là tâm không.  Phật vào niết bàn là vì không mê lầm.  Bồ tát 

giác ngộ là không còn phiền não. 

 

11. Chỗ vắng không35 là chỗ không có tham lam, nóng giận, mê lầm.  

Tham lam thuộc cõi dục, nóng giận thuộc cõi có hình tướng, mê lầm 

thuộc cõi vô tướng. Có một ý nghĩ là bước vào ba cõi, dứt một ý nghĩ là 

lìa khỏi ba cõi. Ba cõi có rồi hết, vạn sự có không đều do tâm mà ra, 

ngay cả những vật vô tri như gạch đá và que gỗ. 

 

12. Nếu biết được tâm chỉ là điều tưởng tượng và không có gì thật, thì 

liền biết là tâm mình chẳng phải có cũng chẳng phải không. Người đời 

cứ tạo tâm nên bảo là có tâm. A-la-hán cứ diệt tâm nên bảo là không có 

tâm. Còn Bồ tát và Phật không tạo tâm cũng không diệt tâm, nên bảo là 

tâm chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Tâm này gọi là đạo trung 

dung.36 

 

13. Lấy tâm đi tìm thực tại thì không biết được cả tâm lẫn thực tại. Đừng 

dùng tâm mà kiếm thực tại thì biết cả tâm lẫn thực tại. Người không biết 

không biết ở trong cái biết, người biết là biết ở trong cái không biết. 

Người thấy biết hiểu được tâm vốn rỗng không, nên vượt cả cái biết lẫn 

cái không biết. Như thế mới là thật sự biết.  

 

14. Nhớ hiểu rằng tướng không chỉ là tướng vì do tâm nên mới có tướng, 

và tâm không chỉ là tâm vì do tướng nên mới có tâm. Tâm và tướng, cả 

hai cùng dựa vào nhau mà sinh ra rồi bị hủy diệt. Có là có ở trong không. 

Không là không ở trong có. Đó mới là thấy đúng. Thấy như thế là chẳng 

thấy gì mà cũng thấy tất cả. Tuy thấy khắp mười phương, nhưng thật 

chẳng thấy vì không thấy gì cả, vì không thấy cái thấy, vì thấy là không 
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thấy. Cái gì mà người đời gọi là thấy đều là ảo tưởng cả. Nếu vắng lặng 

không thấy mới thật là thấy. 

 

15. Tâm và thế gian đối nhau, lúc ấy cái thấy phát sinh. Nếu bên trong 

tâm chẳng xao động, thì bên ngoài chẳng có thế gian. Nếu tâm và thế 

gian đều vắng lặng thì mới gọi là thật sự thấy, hiểu như thế mới thật là 

hiểu. 

 

16. Chẳng thấy gì mới là thấy được đạo.  Chẳng hiểu gì mới là hiểu pháp 

vì thấy chẳng phải là thấy hay chẳng thấy. Hiểu chẳng phải là hiểu hay 

chẳng hiểu. Thấy mà không thấy mới thật là thấy. Hiểu mà không hiểu 

mới thật là hiểu. 

 

17. Thấy thật sự không phải là chỉ thấy cái thấy mà còn thấy cả cái 

không thấy. Hiểu thật sự không phải là chỉ hiểu cái hiểu mà còn hiểu cả 

cái không hiểu được. Hiểu được cái gì là không hiểu. Không hiểu cái gì 

mới thật là hiểu. Hiểu chẳng là hiểu hay không hiểu. 

 

18. Kinh nói: “Chẳng buông bỏ trí huệ là ngu si.” Nếu tâm “không” thì 

hiểu hay không hiểu đều thật cả. Nếu tâm “có” thì hiểu hay không hiểu 

đều sai cả. Nếu hiểu thì thực tại tùy thuộc vào người. Nếu không hiểu thì 

người tùy thuộc vào thực tại. Nếu thực tại tùy thuộc vào người thì cái 

không thật cũng thành thật, và cái gì cũng thật. Nếu người tùy thuộc vào 

thực tại thì cái thật cũng thành giả, và cái gì cũng thành giả. Cho nên, 

thánh nhân37 không dùng tâm để đi tìm thực tại, không dùng thực tại để 

tìm tâm, không dùng tâm để tìm tâm, không dùng thực tại để tìm thực tại.  

Thế nên tâm chẳng tạo ra thực tại mà thực tại cũng chẳng tạo ra tâm. Vì 

tâm và thực tại đều vắng lặng nên thánh nhân thường ở trong thiền định. 

 

19. Có tâm người đời thì không có tâm Phật. Có tâm Phật thì không có 

tâm người đời. Có tâm thì không có thực tại. Có thực tại thì không có 

tâm. Nếu biết được mọi vật chẳng có tự tánh riêng, thế gọi là người đã 

tìm được đạo. Biết tâm chẳng tùy thuộc vào riêng vật nào là giác ngộ. 
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20. Khi không hiểu là sai lầm, hiểu rồi không còn sai lầm, vì sai lầm vốn 

có tánh “không.” Nếu không hiểu, thì thấy phải là trái. Nếu hiểu, thì thấy 

trái không trái, vì làm gì có trái. Kinh nói: “Sự vật không có tự tánh 

riêng.” Nên hành động chớ nên đặt nghi vấn, vì đặt nghi vấn là sai lầm, 

vì sai lầm do đặt nghi vấn mà ra. Nếu hiểu được như vậy thì nghiệp đời 

trước được tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức38 và năm tập hợp đều gây phiền 

não và sống chết.Khi hiểu thì sáu thức và năm tập hợp đều tạo niết bàn 

không còn sống chết. 

 

21. Người tầm đạo chớ nên tìm ở bên ngoài, vì biết tâm là đạo. Nhưng 

khi tìm được tâm, sẽ chẳng thấy gì. Khi tìm được đạo, sẽ chẳng thấy gì.  

Nếu nói đem tâm tìm đạo mà được, thì lầm to. Khi mê lầm, thì có Phật.  

Khi giác ngộ thì không có Phật, vì giác ngộ tức là Phật. 

 

22. Đi tìm đạo thì thân phải diệt rồi đạo mới hiện ra. Cũng như thân cây 

lột vỏ, cái thân sống chết nghiệp báo luôn luôn vô thường, không có 

thực tại nhất định. Tùy dòng tư tưởng mà thực hành pháp. Không nên 

chán hay thích sống chết. Chỉ làm sao trong tâm không còn nghĩ sai lầm 

thì khi sống được vào niết bàn, khi chết không phải luân hồi. 

 

23. Khi mắt thấy tướng mà chẳng vướng vào tướng, tai nghe tiếng mà 

chẳng vướng vào tiếng thì đều là giải thoát.  Mắt chẳng mê tướng thì mắt 

là cửa thiền, tai cũng vậy. Nói tóm lại, khi thấy hiện tượng và tánh của 

hiện tượng mà không vướng mắc, thì được giải thoát. Nếu vướng mắc 

vào tướng của hiện tượng là bị trói buộc. Nếu chẳng bị phiền não trói 

buộc thì gọi là giải thoát. Không có giải thoát nào khác hơn. Người khéo 

nhìn tướng chẳng sinh tâm, tâm chẳng sinh tướng, thì tướng và tâm đều 

thanh tịnh. 

 

24. Khi không nghĩ sai lầm thì một tâm là một cõi Phật. Khi nghĩ sai lầm 

thì một tâm là một cõi địa ngục. Con người gây ra mê lầm, lấy tâm tạo ra 

tâm nên thường ở địa ngục. Bồ tát nhìn thấu mê lầm chẳng lấy tâm tạo ra 

tâm nên thường ở cõi Phật. Nếu chẳng lấy tâm tạo ra tâm thì tâm đều 

rỗng không, tư tưởng đều tĩnh lặng, thì đi từ một cõi Phật đến một cõi 

Phật khác. Nếu lấy tâm tạo ra tâm thì chẳng trạng thái tâm nào tịnh, mọi 
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ý nghĩ đều động, thì đi từ một địa ngục qua một địa ngục khác. Khi một 

ý nghĩ phát khởi thì liền có hai nghiệp thiện ác, có thiên đường địa ngục. 

Nếu không có ý nghĩ nào phát khởi thì hai nghiệp liền dứt, thì không có 

thiên đường, địa ngục cũng không. 

 

25. Cái thân chẳng có cũng chẳng không có.  Ở người đời thì có, ở thánh 

nhân thì không vì tâm thánh nhân rỗng không và bao la như bầu trời. 

 

26. Tiếp đây là chứng ngộ trên đạo, không thuộc phạm vi hiểu biết của 

A-la-hán và người thường. 

 

27. Khi tâm đến niết bàn cũng không thấy được niết bàn vì tâm là niết 

bàn.  Nếu thấy niết bàn ngoài tâm, đó là mê lầm. 

 

28. Tất cả phiền não đều là hột giống tâm Phật vì có phiền não nên 

người đời mới muốn tìm hiểu. Chỉ có thể nói phiền não sinh ra Phật, chứ 

không thể nói phiền não là Phật.Thân tâm là ruộng nương, phiền não là 

hột giống, trí hiểu biết là mầm, và Phật là lúa thóc. 

 

29. Phật ở trong tâm như hương trong cây. Như hương tỏa ra từ một cây 

không mục nát, Phật hiện ra từ một tâm hết phiền não. Ngoài cây không 

có hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây có hương, đó là một 

loại hương khác. Nếu ngoài tâm có Phật, đó là Phật nào khác. 

 

30. Trong tâm chứa ba độc là sống trên mảnh đất đầy rác rưởi. Trong 

tâm không có ba độc là sống ở nơi thanh tịnh. Kinh nói: “Nếu đất dơ bẩn 

đầy rác rưởi thì Phật không bao giờ xuất hiện.”  Rác rưởi dơ bẩn là tham 

lam, nóng giận, mê lầm. Phật chính là cái tâm thanh tịnh giác ngộ. 

 

31. Không ngôn ngữ nào không là pháp. Nếu nói suốt ngày mà như thể 

không nói gì cả là đạo. Nếu không nói gì suốt ngày mà vẫn như nói thì 

không phải là đạo. Cho nên Phật nói mà không dựa vào im lặng, im lặng 

chẳng dựa vào lời nói, im lặng và lời nói cũng chẳng xa nhau. Nếu hiểu 

được nghĩa nói và im lặng là vào được định. Nếu biết mà nói thì nói 

cũng là giải thoát. Nếu không biết mà im lặng thì im lặng là trói buộc. 



112 

 

Nếu nói mà không dính dáng đến tướng thì nói cũng giải thoát, còn nếu 

im lặng mà dính dáng đến tướng thì im lặng cũng là trói buộc. Chữ 

nghĩa vốn tự do không dính dáng  đến mê  đắm. Mê đắm cũng chẳng 

liên quan đến chữ nghĩa. 

 

32. Thực tại không cao thấp. Nếu thấy cao thấp thì không phải là thật rồi. 

Cái bè 39 giáo lý không thật nhưng cái bè chở khách có thật.Người nương 

bè này để qua sông thì không thật, nên thế mới thật. 

 

33. Nói theo thông thường thì có phái nam phái nữ, có sang hèn. Nói 

theo đạo thì không có nam nữ hay sang hèn. Khi người con gái ngộ đạo 

thì chẳng đổi thân con gái. Khi người chăn ngựa thức tỉnh, thì chẳng đổi 

thân thế. Như thế không phải sang hèn nam nữ đều từ một tướng đó sao?  

Người con gái suốt 12 năm tìm tướng nữ không được. Đi tìm tướng nam 

suốt 12 năm cũng thế. 12 năm tượng trưng cho 12 cửa ngỏ: 6 cơ quan và 

6 giác quan. 

 

34. Không có tâm thì không có Phật.  Không có Phật thì không có tâm.  

Cũng như không có nước thì không có băng, và không có băng thì không 

có nước. Ai nói lìa tâm không muốn nói là chạy trốn cái tâm mà chỉ là 

đừng vướng mắc vào tướng của cái tâm. Kinh nói: “Không thấy tướng là 

thấy Phật.”  Đó chính là thoát khỏi tướng tâm. 

 

35. Nói “không có tâm là không có Phật” nghĩa là Phật từ tâm mà ra, 

tâm có thể sinh Phật.  Phật tuy sinh từ tâm, nhưng tâm không sinh từ 

Phật. Cũng như cá sinh ra từ nước chứ không phải nước sinh ra từ cá.  

Muốn xem cá, thấy nước trước rồi mới thấy cá. Muốn thấy Phật, thấy 

tâm trước rồi mới thấy Phật. Khi thấy cá là quên nước. Khi thấy Phật là 

quên tâm. Nếu chẳng quên tâm là còn bị tâm mê hoặc. Nếu chẳng quên 

nước là còn bị nước mê hoặc. 

 

36. Con người với Phật như nước với băng. Bị ba độc làm rối loạn thì 

gọi là người đời, được giải thoát thanh tịnh thì gọi là Phật. Cũng như 

mùa đông nước đông đặc lại thì gọi là băng, mùa hạ tan ra thì gọi là 

nước. Nếu bỏ băng đi thì không có nước, nếu bỏ người đi cũng không có 
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Phật. Cho nên tánh băng là tánh nước; tánh nước là tánh băng. Tánh 

người là tánh Phật, người và Phật đồng một tánh cũng như Ô đầu và Phụ 

tử40 cùng một gốc, nhưng không cùng thời tiết. Vì lầm lẫn những khác 

biệt nên mới có tên người và Phật.  Cho nên khi rắn hóa thành rồng vẫn 

chẳng đổi vẩy. Người đời biến thành thánh nhân chẳng đổi mặt, lấy trí 

huệ mà biết tâm, gìn giữ giới luật mà chăm sóc thân. 

 

37. Người giải thoát Phật. Phật giải thoát người. Thế gọi là bình đẳng.  

Con người giải thoát Phật nghĩa là nhờ phiền não mà đưa đến giác ngộ.  

Phật giải thoát người nghĩa là hiểu rồi diệt phiền não. Nếu không có 

phiền não, thì không có gì để tỉnh ngộ. Khi mê là Phật giải thoát người.  

Khi ngộ là người giải thoát Phật. Phật không thể tự mình thành Phật, đều 

nhờ người giải thoát cả. Phật lấy sự mê lầm làm cha, sự tham lam làm 

mẹ. Mê lầm và tham lam đều là những tên khác nhau của người đời.  

Con người và sự mê lầm giống như tay phải và tay trái, cuối cùng chẳng 

khác gì nhau. 

 

38. Khi mê là bị kẹt ở bờ bên này. Khi giác ngộ là qua được bờ bên kia.  

Nếu biết tâm vốn là không và chẳng thấy tướng, thì không còn mê và 

tỉnh. Nếu không còn mê hay tỉnh, bờ bên kia không còn. Phật chẳng ở 

bên đây cũng chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng. Ở giữa dòng là A-la-

hán.  Ở bên đây là người đời, ở bên kia là Phật. 

 

39. Phật có ba thân là hóa thân,41 báo thân42 và pháp thân43. Hóa thân 

cũng gọi là ứng thân. Con người có hóa thân nếu làm điều thiện, báo 

thân nếu trau dồi trí huệ, pháp thân nếu nhận thức được điều vi diệu.  

Thường hiện khắp nơi để cứu độ người là hóa thân Phật. Nếu dứt nghi 

ngờ, thình lình thành đạo ở rặng Tuyết Sơn,44 là báo thân Phật. Không 

nói gì, không làm gì, vắng lặng là pháp thân Phật. Nếu lý luận thì không 

có đến một Phật, nói gì đến ba. Nói có ba Phật là nói theo trí người đời 

gồm có ba bậc:  thấp, trung bình, và cao. 

 

40. Người hiểu biết kém tưởng mình tích phước, nên lầm hóa thân là 

Phật. Người hiểu trung bình tưởng mình dứt phiền não, nên lầm báo thân 

là Phật. Người hiểu biết nhiều tưởng mình giác ngộ, nên lầm pháp thân 



114 

 

là Phật. Người hiểu rất sâu sa quay vào bên trong, không bị mê hoặc, 

không đem tâm mà tìm Phật vì Phật là tâm sáng.  Ba thân cũng như mọi 

sự vật không thể đạt, không thể diễn tả được. Tâm không vướng bận thì 

đạt được đạo. Kinh nói: “Phật không thuyết pháp, chẳng cứu chúng sinh, 

chẳng chứng Phật” là như vậy. 

 

41. Người đời tạo nghiệp, nghiệp chẳng tạo người. Đời này tạo nghiệp, 

đời sau chịu quả báo, không tránh được. Chỉ có người hoàn toàn mới 

không tạo nghiệp trong kiếp này và cũng không hưởng phước.  Kinh nói:  

“Chẳng gây nghiệp thì đạt đạo.” Thật như vậy, người tạo nghiệp, nghiệp 

không tạo người. Nếu người tạo nghiệp, nghiệp và người cùng sinh.  

Nếu người không tạo nghiệp, nghiệp và người đều không còn. Thế mới 

biết nghiệp do người tạo, người sinh theo nghiệp. Nếu người chẳng tạo 

nghiệp, thì nghiệp không theo được người. Cũng như “người hay nâng 

đạo, đạo không nâng người.” 

 

42. Người đời hay tạo nghiệp, lại nói không có nghiệp báo.  Nhưng làm 

sao phủ nhận khổ đau?  Làm sao chối cãi được là tâm trước tạo thì tâm 

sau phải chịu, làm sao thoát được?  Nếu tâm trước chẳng tạo thì tâm sau 

chẳng phải chịu quả báo. Đừng nên hiểu sai nghiệp quả. 

 

43. Kinh nói: “Ai tin có Phật mà nói Phật chịu khổ hạnh, đó là nghĩ sai.  

Ai nói Phật bị quả báo hưởng giầu sang hay chịu nghèo khó, là Nhất 

xiển đề.  Họ không có lòng tin.” 

 

44. Ai hiểu được giáo lý của thánh nhân thì gọi là thánh nhân. Ai hiểu 

được giáo lý của người đời thì gọi là người. Chỉ bỏ thói người đời mà 

theo giáo lý của thánh nhân, thì con người mới thành thánh được. Thế 

gian mê muội chỉ đi tìm thánh nhân ở xa mà chẳng tin cái tâm của mình 

là thánh nhân. Kinh nói: “Đừng giảng kinh này cho những kẻ không 

hiểu.” Kinh còn nói: “Tâm là pháp.” Người không hiểu không tin tâm 

mình trở thành thánh nhân được nên chỉ đi tìm ở xa và ngưỡng mộ hình 

tướng mầu sắc nhang đèn, đều bị lừa, rồi tâm thành cuồng loạn. 
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45. Kinh nói: “Nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy Phật.”  

Hằng hà sa số cánh cửa dẫn đến sự thật đều từ tâm mà ra. Nếu tướng tâm 

thanh tịnh như hư không thì mọi tướng sẽ tan biến. 

 

46. Phiền não là gốc của bệnh tật. Con người khi sống lại lo chết, khi no 

lại lo đói, lúc nào cũng lo cái bất định. Thánh nhân chẳng lo việc đã qua, 

chẳng tính việc chưa đến, không níu việc bây giờ, chỉ theo đạo từng 

bước một. Nếu ai chưa hiểu được sự thật này, thì nên sớm tìm thầy ở thế 

gian hay trên trời chớ không nên sống ngu muội. 
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Phá   Tướng   Luận 

 

     
 

Luận   về   Phá   Tướng 
 

 

1. Hỏi: Nếu có người quyết tâm muốn giác ngộ, thì nên hành theo pháp 

nào mới thật là cốt yếu nhất?  

 

2. Trả lời: Pháp quán tâm bao gồm hết các pháp mới thật là cốt yếu 

nhất.  

 

3. Hỏi:  Sao một pháp gồm được hết các pháp? 

 

4. Trả lời:  Vì tâm là gốc của muôn sự vật. Tất cả đều từ một tâm mà ra. 

Nếu hiểu được tâm thì hiểu được mọi sự vật trong đó. Ví như gốc cây, 

hoa quả lá cành đều từ một gốc cả. Khi săn sóc ở gốc thì cây mới sinh 

sôi nẩy nở. Nếu chặt gốc thì cây chết. Nếu hiểu tâm thì dễ giác ngộ. 

Không hiểu tâm thì chỉ nhọc công vô ích. Mới biết tất cả việc tốt xấu 

đều do tâm. Tìm gì khác ở ngoài tâm đều không được.  

 

5. Hỏi: Sao bảo quán tâm là biết?  

 

6. Trả lời:  Ðại Bồ tát khi đi sâu vào trí huệ thấy được bốn yếu tố tạo 

nên thân xác và năm tập hợp vốn không có tánh riêng. Ngài thấy rõ tâm 

động có hai sắc thái khác nhau: trong sạch và nhơ bẩn. Hai tâm ấy, do 

bản tánh tự nhiên lúc nào cũng có, tùy điều kiện mà đối đãi nương vịn 

vào nhau. Tâm trong sạch thích làm việc lành.  Tâm nhơ bẩn thường ưa 
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nghiệp ác. Nếu không bị nhiễm thì gọi là thánh, thoát được hết khổ đau, 

chứng được cảnh vui niết bàn. Nếu buông theo tâm nhơ bẩn vướng trong 

nghiệp thì là người đời, chìm nổi trong ba cõi, chịu mọi thứ khổ, vì tâm 

nhơ bẩn ấy làm che mờ bản chất thật của mọi sự vật.45  

 

7. Kinh Thập Địa nói: “Trong thân chúng sinh có tánh Phật kim cương 

bất diệt. Như mặt trời, tánh trải ánh sáng khắp nơi. Chỉ vì lớp mây năm 

tập hợp che lấp nên không lộ được, khác nào ánh đèn bị bình đất úp 

không chiếu hiện được.” Kinh Niết Bàn lại nói: “Tất cả chúng sinh đều 

có tánh Phật; chỉ vì bị u mê che lấp nên không được giải thoát. Tánh 

Phật ấy, tức là tánh giác: tự giác ngộ và giúp người khác giác ngộ. Giác 

ngộ là giải thoát.” Nên biết mọi điều lành đều lấy giác ngộ làm gốc. Từ 

gốc giác ngộ ấy mới mọc được cây công đứci và quả niết bàn. Quán tâm 

như thế gọi là biết. 

 

8. Hỏi: Như trên đã nói tánh Phật và tất cả công đức đều lấy giác ngộ 

làm gốc, còn tâm tăm tối lấy gì làm gốc?  

 

9. Trả lời:  Tâm tăm tối có vô vàn phiền não, tình dục, điều ác, đều lấy 

ba độc làm gốc. Ba độc ấy là tham lam, nóng giận và u mê. Tâm ba độc 

ấy tự nó có đủ tất cả giống ác, ví như cây lớn, gốc tuy chỉ có một mà có 

biết bao cành lá. Mỗi độc lại sinh ra muôn vàn nghiệp ác, ví với cái cây 

vẫn chưa đủ. 

 

10. Từ trong sáu giác quan phát hiện ra ba độc, dưới dạng sáu thức, cũng 

gọi là sáu tên giặc. Sáu thức vào ra sáu giác quan, ham muốn mọi vật, 

che khuất bản chất thật của chúng. Vì ba độc và sáu giặc nên người đời 

bị mê hoặc và rối loạn thân tâm, ngụp lặn trong sống chết, chịu muôn 

vàn đau khổ. Những đau khổ này như sông rộng nhờ bắt nguồn từ những 

lạch nhỏ nên chảy cả ngàn dặm. Nếu có ai lấp nguồn thì mọi dòng nước 

sẽ cạn theo. Người cầu giải thoát có thể chuyển ba độc thành ba bộ 

giới,47 chuyển sáu giặc thành pháp đưa đến giải thoát,48 tự nhiên vĩnh 

viễn dứt tất cả nghiệp khổ.  
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11. Hỏi: Sáu đường ba cõi rộng lớn bao la, nếu chỉ quán tâm thì sao 

thoát được những khổ đau không cùng?  

 

12. Trả lời:  Nghiệp báo của ba cõi đều từ tâm mà ra. Nếu tâm không ở 

trong ba cõi thì đã ra khỏi ba cõi. Ba cõi ấy, tức là ba độc. Ham muốn 

làm ra cõi dục. Nóng giận làm ra cõi tướng. Si mê làm ra cõi vô tướng. 

Vì từ ba độc ấy gây nghiệp nặng nhẹ, nên ba cõi lại được chia ra làm sáu 

xứ gọi là sáu đường. 

 

13. Hỏi: Nghiệp của sáu đường này khác nhau ra sao? 

 

14. Trả lời:  Những người chẳng hiểu pháp chân chính, làm điều lành 

một cách mù quáng, chết đi sinh trở lại ở ba đường cao nhất trong ba cõi. 

Thế nào là ba đường cao? Những kẻ làm mười điều thiện một cách mù 

quáng, đi tìm vui sướng, chưa thoát cõi ham muốn, thì sinh lên cõi trời.  

Những kẻ theo năm giới luật một cách mù quáng, còn lòng thương ghét, 

chưa thoát cõi hận thù, thì sinh làm người. Những kẻ mê chấp thế giới 

hiện tượng, tin pháp tà và cầu mong phước, chưa thoát cõi u mê, thì sinh 

làm ma quỷ. Ðó là ba đường cao nhất trong ba cõi vậy.  

 

15. Thế nào là ba đường thấp?  Những kẻ toàn nghĩ ác và gây nghiệp dữ 

rơi vào ba đường thấp trong ba cõi. Những kẻ có nghiệp tham nặng, thì 

rơi vào đường quỷ đói.  Những kẻ nghiệp nóng giận nặng, thì rơi vào địa 

ngục. Những kẻ nghiệp u mê nặng, thì sinh làm súc vật. Ba đường thấp 

họp với ba đường cao thành sáu đường luân hồi. Mới biết tất cả nghiệp 

khổ đều do tâm mình mà ra, nên cần trụ tâm, bỏ hết tà ác, là mọi nỗi khổ 

của ba cõi sáu đường luân hồi đều tự nhiên tiêu tan mất, tức là được giải 

thoát. 

 

16. Hỏi: Như lời Phật dạy: "Ta đã trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp, chịu 

vô số khổ nhọc mới thành được Phật đạo.” Sao nay nói chỉ quán tâm thì 

chế ngự được ba độc là giải thoát?  

 

17. Trả lời:  Lời Phật nói ra đều thật. A tăng kỳ kiếp tức là tâm nhiễm ba 

độc. Tiếng Phạn "A tăng kỳ" nghĩa là đếm không xuể. Từ trong tâm ba 
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độc ấy, có đủ thứ ý nghĩ ác nhiều như cát sông Hằng. Mỗi ý nghĩ là một 

kiếp, vậy là có hằng ha số kiếp đếm không xuể, nên Phật nói ba đại a 

tăng kỳ.  

 

18. Bản chất thật bị ba độc che khuất. Nếu không vượt lên hằng hà sa số 

ý nghĩ độc ác ấy thì làm sao giải thoát được. Nếu ai chuyển được ba độc 

tham lam, nóng giận, u mê thành ba môn giải thoát, thì gọi là vượt qua 

ba a tăng kỳ kiếp. Người ở thời đại cùng mạt này rất ngu muội, không 

nhận được ý sâu kín của Phật trong câu nói "ba đại a tăng kỳ", nên nghĩ 

Phật phải qua vô số kiếp mới thành Phật. Điều ấy chỉ khiến đệ tử lạc 

hướng mà lùi bước trên con đường đưa đến giác ngộ.  

 

19. Hỏi: Các đại Bồ tát nhờ giữ ba giới và thực hành sáu pháp ba la 

mật,ii mới ngộ đạo. Sao nay nói người học chỉ cần quán tâm chẳng cần 

tu giới hạnh, thì thành Phật thế nào được?  

 

20. Trả lời:  Giữ ba giới tức là để tâm chế ngự ba độc. Chế ngự ba độc 

thì gây được ba “bộ” vô lượng đức. Mỗi “bộ” gom vô vàn ý tốt ở khắp 

tâm. Thực hành sáu pháp ba la mật là để thanh lọc sáu giác quan. Tiếng 

Phạn "ba la mật"49 nghĩa là “đến bờ bên kia.” Sáu giác quan được thanh 

tịnh, chẳng còn nhuốm bụi cảm giác, tức là qua được sông phiền não, 

đến bờ giác ngộ. 

 

21. Hỏi:  Như kinh nói, ba giới là "Nguyện thề chấm dứt tất cả điều dữ, 

thề tu tất cả điều lành, thề cứu tất cả chúng sinh", nay nói chỉ cần chế 

ngự ba trạng thái tâm độc, như thế có trái với nghĩa kinh không?  

 

22. Trả lời:  Lời Phật nói trong kinh là thật. Từ lâu rồi, các vị Bồ tát khi 

đang nuôi dưỡng nhân giác ngộ, đã phát ba thệ nguyện để khử ba độc: 

nguyện cắt đứt tất cả điều dữ, nên luôn giữ giới để trừ độc tham lam; 

nguyện làm tất cả điều lành, nên luôn tập định để trừ độc nóng giận; 

nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, nên luôn tu huệ để trừ độc u mê.  Nhờ 

kiên trì thực hành giới, định, huệ nên trừ được ba độc và được giác ngộ.  

Nhờ trừ ba độc mà loại bỏ được mọi điều ác.  Nhờ giữ ba giới mà trau 
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dồi được đức.  Nhờ trừ ác và trau dồi đức mà tạo được pháp thực hành 

chân chính, giúp mình giúp người, giải thoát muôn người.  

 

23. Nên biết phép tu hành không có ngoài tâm. Nếu tâm thanh tịnh, tất 

cả nước Phật đều thanh tịnh. Nên kinh nói: “Tâm đục thì chúng sinh đục, 

tâm tịnh thì chúng sinh tịnh. Muốn đến nước Phật, trước tiên cần phải 

thanh lọc tâm. Tùy tâm mình tịnh, xứ Phật tịnh theo.” Cho nên khi ba 

độc được tiêu trừ thì ba giới tự nhiên thành. 

24. Hỏi:  Như kinh nói sáu ba la mật là: phân phát của cải, giữ giới luật, 

nhẫn nhục, nỗ lực, thiền định và trí huệ. Nay nói ba la mật là sáu giác 

quan thanh tịnh thì hiểu thế nào? Và tại sao lại gọi là cái bè? 

 

25. Trả lời:  Muốn trau dồi sáu ba la mật, nên thanh lọc sáu giác quan 

bằng cách chinh phục sáu kẻ giặc. Hễ loại được giặc mắt, bỏ hết cảnh 

giới, thì gọi là phân phát của cải. Ngăn được giặc tai, không buông lỏng 

theo âm thanh, thì gọi là đạo đức. Thuần được giặc mũi, không đắm theo 

hương thơm, thì gọi là nhẫn nhục. Kiềm chế được giặc miệng, không 

ham theo vị, không khen chê, không giảng giải thì là nỗ lực. Chế ngự 

được giặc thân, chẳng xúc động, gọi là thiền định. Chiến thắng được 

giặc ý, chẳng buông theo ảo ảnh, thường tu giác huệ, gọi là trí huệ. Sáu 

ba la mật này là những phương tiện vận chuyển. Như thuyền đò, sáu ba 

la mật có khả năng chuyển vận chúng sinh đến bờ bên kia, nên gọi là sáu 

đò. 

 

26. Hỏi:  Kinh nói: khi còn là Bồ tát, Phật Thích Ca từng uống ba bát 

sáu môi sữa mới thành Phật. Vậy, trước nhờ uống sữa, sau mới chứng 

quả Phật, làm sao chỉ nhờ quán tâm mà được giải thoát?  

 

27. Trả lời:  Đúng như vậy. Chính vì uống sữa mới được thành Phật. 

Nói Phật uống sữa, cần phân biệt hai thứ sữa. Sữa Phật uống chẳng phải 

là sữa vẩn đục của thế gian mà chính là sữa của pháp thanh tịnh. Nói ba 

bát, tức là ba giới. Nói sáu môi, tức là sáu ba la mật. Thành Phật là nhờ 

uống sữa của pháp thanh tịnh ấy, mới nếm được quả Phật. Nếu nói Phật 

uống thứ sữa bò vẩn đục của thế gian, thì thật là phỉ báng. Tánh chân 
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như bất diệt, không cảm xúc, vĩnh viễn không nhuốm đau khổ của thế 

gian.  Phật nào cần uống thứ sữa vẩn đục ấy để đỡ đói khát?  

 

28. Theo lời kinh nói: “Bò ấy chẳng ở cao nguyên, chẳng ở vùng đất 

thấp, chẳng ăn lúa thóc, chẳng ở cùng bầy với bò cái khác, màu lông 

vàng ánh tía.  Nói bò ấy, đó là để ám chỉ Phật Tỳ Lô Giá Na,50 đem lòng 

đại từ đại bi thương xót tất cả, nên từ nơi pháp thể thanh tịnh tạo ra thứ 

sữa pháp vi diệu của ba giới và sáu ba la mật để nuôi dưỡng tất cả những 

ai cầu giải thoát. Loại sữa thanh tịnh của loại bò thanh tịnh ấy không 

những riêng Phật uống xong là thành đạo, mà tất cả chúng sinh ai uống 

được cũng giác ngộ. 

 

29. Hỏi:  Như kinh nói, Phật dậy người đời muốn được giác ngộ nên xây 

chùa, đúc hình tượng, thắp hương đèn, rải hoa, chong đèn sáng mãi, 

đêm ngày sáu lần hành đạo, đi quanh tháp, ăn chay, lễ bái. Nếu phép 

quán tâm gồm tất cả các pháp khác thì bao nhiêu chuyện kinh nói đều 

thừa sao?  

 

30. Trả lời:  Phật nói kinh dùng vô số phương tiện, nhắm vào người đời 

trí kém không đủ sức hiểu nghĩa sâu, nên mượn pháp hữu vi51 làm tỉ dụ 

cho pháp vô vi.52 Nếu không trau dồi ở trong mà chỉ cầu phước ở ngoài, 

thì không thể được.  

 

31. Chùa là tiếng Phạn. Nói chùa là nói nơi thanh tịnh. Nếu vĩnh viễn 

ngăn chặn ba độc, thanh lọc sáu giác quan, thân tâm vắng lặng, trong 

ngoài thanh tịnh, đó gọi là xây chùa.  

 

32. Nói "đúc hình tượng" là nói đến những kẻ mong được giác ngộ. 

Chân dung siêu phàm của Phật không thể đúc bằng kim loại tầm thường! 

Người tìm đường giải thoát phải lấy thân mình làm lò, lấy pháp làm lửa, 

lấy trí huệ làm tay thợ khéo, lấy ba bộ giới và sáu ba la mật làm khuôn, 

nấu chảy và rèn đúc Phật tánh ở trong thân, rồi đổ vào khuôn giới luật. 

Cứ theo đúng lời Phật dậy, thì tự nhiên tạo được chân dung giống Phật. 

Thân thường hằng tuyệt vời đó không phải chịu hủy họai. Người đi tìm 

chân lý mà không hiểu nghĩa việc đúc tạc chân dung như vậy thì làm gì? 
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33. Còn nghĩa thắp hương, không phải hương hình tướng của thế gian, 

mà chính là hương của pháp vô vi, xông lên để tẩy sạch các thứ dơ bẩn, 

nghiệp ác và u mê.  Hương chánh pháp ấy gồm năm thứ. Một là hương 

đạo đức, nghĩa là chấm dứt mọi điều dữ, trau dồi đức hạnh. Hai là hương 

thiền định, nghĩa là tin sâu xa vào pháp đại thừa, lòng không chán nản. 

Ba là hương trí huệ, nghĩa là lúc nào cũng quán sát thân tâm. Bốn là 

hương giải thoát, nghĩa là cắt đứt tất cả mê mờ trói buộc.  Năm là hương 

tri kiến, nghĩa là lúc nào nó cũng tỉnh thức không gì ngăn trở được. Ðó 

là năm thứ hương quý báu nhất, ở thế gian không có gì bằng.  

 

34. Khi còn sống, Phật khiến các đệ tử lấy lửa trí huệ thắp thứ hương 

quý báu ấy để dâng cúng chư Phật mười phương. Người ngày nay không 

hiểu ý thật của Phật, đem lửa ngoài đốt gỗ trầm của thế tục, xông thứ 

hương vật chất lên cầu phước, thì chẳng được.  

 

35. Việc rắc hoa nghĩa cũng như vậy. Đấy là giảng dạy pháp rải hoa 

công đức để giúp cho người và ca ngợi chân như. Thứ hoa công đức 

Phật ca tụng ấy bất diệt, không bao giờ héo tàn. Ai rắc thứ hoa ấy được 

rất nhiều phước. Nói là Phật bảo chúng sinh chặt cành lấy hoa cúng Phật, 

làm hại cây cỏ, là sai lầm. Vì đã giữ giới thì không xúc phạm đến bất cứ 

sinh vật nào trong trời đất. Nếu lầm chạm phải, đã mắc tội nặng rồi, 

huống chi nay còn cố ý phá giới, gây tổn thương cho vạn vật để cầu 

phước cho mình lại càng thêm tội. Cầu phước cho mình mà hại sinh vật 

khác mà được sao? 

 

36. Nói đốt đèn sáng mãi là nói đến tâm hoàn toàn giác ngộ sáng tỏ như 

ngọn đèn. Cho nên người cầu giải thoát phải lấy thân mình làm thân đèn, 

lấy tâm mình làm tim đèn, thêm vào giới hạnh làm dầu đốt, trí huệ sáng 

suốt làm lửa. Ðó là ngọn đèn tuyệt giác ngộ, xua tan tất cả mờ tối u mê. 

Có thể truyền pháp ấy tỏ sáng cho nhau. Vì một ngọn đèn mồi qua trăm 

ngàn đèn, cứ như thế mà sáng mãi.  

 

37. Trong quá khứ có Phật tên Nhiên Ðăng tên cũng theo nghĩa đốt đèn 

ấy.  Người ngu muội không hiểu lối nói ẩn dụ của Phật, mê chấp bám 
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vào hữu vi, đốt lên ngọn đèn dầu của thế gian đem soi vào căn nhà trống, 

lại tưởng là theo lời Phật dậy.  Thật là điên rồ! Phật chỉ cần phóng một 

đường hào quang từ giữa đôi mi là có thể chiếu suốt vô vàn thế giới.  

Cây đèn dầu có đáng kể gì? Chẳng phải thế sao? 

 

38. Sáu lúc hành đạo là nói bất cứ lúc nào cũng trau dồi tánh giác ngộ, 

cũng kiên trì cảnh giác nơi sáu giác quan. 

 

39. Còn đi quanh tháp thì "tháp" ám chỉ "thân tâm." Khi tánh giác luôn 

luôn tuần sát thân tâm, thì gọi là đi quanh tháp. Thánh nhân thuở trước 

đều đi theo đường ấy cho tới niết bàn. Người đời nay chẳng hiểu lý do 

ấy, chẳng lo quán sát bên trong, mà chỉ lo cầu vọng bên ngoài, đem thân 

vật chất để đi quanh tháp thế gian, đêm ngày loanh quanh, mệt thân vô 

ích, không ích gì cho chân tánh cả.  

 

40. Còn ăn chay cũng vậy, cần hiểu rõ, nếu không uổng công hành. Ăn 

chay là giữ thân tâm điều hòa không bị tán loạn. Ăn ở đây có nghĩa là 

theo các giới hạnh đúng phép tu hành. Ăn chay là ở ngoài phải ngăn 

ngừa những quyến rũ ở sáu giác quan, phải chế ngự ba độc, siêng năng 

quan sát giữ cho thân tâm thanh tịnh.  

 

41. Ăn chay cũng có năm thứ ăn. Một là ăn cái vui của pháp, tức là vui 

mừng làm theo pháp. Hai là ăn thức ngon của thiền, tức là trong ngoài 

lọc sạch, thân tâm vui đẹp nhờ thấy chủ thể và khách thể là một. Ba là ăn 

thức ăn của ý nghĩ, tức là thường niệm Phật bằng cả tâm lẫn miệng. Bốn 

là ăn thức ăn của nguyện, tức là trong lúc đứng, đi, nằm, ngồi luôn phát 

nguyện trau dồi đức. Năm là ăn thức ăn của giải thoát tức là tâm thường 

thanh tịnh, chẳng nhiễm bụi trần thế. Ăn năm món ăn ấy mới gọi là ăn 

chay. 

 

42. Người nào khi ngừng ăn cái mê muội rồi ăn lại thì là phá chay. Mà 

đã phá thì không hưởng phước được. Người đời lắm kẻ mê mờ không 

hiểu được lẽ ấy, thả lỏng thân tâm, làm đủ việc dữ, ham muốn dục vọng 

chẳng chút thẹn thùng. Chỉ dứt có ăn mặn mà tự coi là ăn chay, thật là 

phi lý! 
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43. Việc lễ bái cũng thế. Phải nên hiểu rõ nghĩa và thích nghi theo hoàn 

cảnh, nghĩa là có lúc phải hành động có lúc không. Có hiểu được như 

vậy mới gọi là theo pháp.  

 

44. “Lễ" là "kính", là coi trọng. "Bái" là "phục", là cúi xuống, nghĩa là 

kính trọng cái chân tánh và thắng được cái tăm tối. Nếu diệt hẳn được ý 

ác mà giữ được ý tốt, thì dù chẳng hiện ra tướng, cũng thật là lễ bái. 

Tướng đó mới là pháp tướng. 

 

45. Phật muốn dậy lễ bái để người đời biết tỏ lòng khiêm tốn và khuất 

phục tâm, cho nên mới bảo ngoài thì thân sụp xuống, để bên ngoài biểu 

lộ bên trong, để dung hoà tánh và tướng. Nếu không làm theo ý nghĩa 

bên trong mà chỉ bận rộn với tướng bên ngoài, thì sẽ buông mình theo 

mê lầm và hận thù và nhọc nhằn thân xác mà chẳng ích gì. Giữ bộ điệu 

uy nghi không thẹn với thánh, dối gạt với người, chẳng tránh khỏi luân 

hồi mà cũng chẳng được công đức gì.  

 

46. Hỏi:  Như kinh Ôn Thất nói: “Tắm gội chúng tăng phước đức vô 

lượng.”  Đó là rõ ràng dựa vào pháp bên ngoài mới thành công đức, thế 

thì liên hệ gì đến quán tâm? 

 

47. Trả lời:  Nói tắm gội các tu sĩ cũng chỉ là một thứ ẩn ngữ, chứ đâu 

phải tắm gội cái gì hữu hình. Đức Phật giảng kinh Ôn thất để các đệ tử 

nhớ đến pháp tắm gội. Ngài mượn việc thế gian để ví dụ. Phật nói công 

đức của bảy việc cúng dường như sau đây. Một là nước trong, hai là lửa, 

ba là xà bông, bốn là hoa liễu, năm là bột tro, sáu là dầu ướp, bẩy là áo 

lót. Dùng bảy việc này để ví dụ cho bảy pháp. Tất cả theo bảy pháp tắm 

gội này thì có thể trừ được tâm độc tối tăm dơ bẩn.  

 

48. Bẩy pháp ấy là: thứ nhất, đạo đức để gội rửa mê lầm cũng như dùng 

nước trong để gội rửa bụi bậm; thứ hai, trí huệ để quan sát trong ngoài 

sáng suốt cũng như lửa hâm nóng nước; thứ ba, phân biệt để loại bỏ các 

điều ác, cũng như dùng xà bông để rửa sạch dơ bẩn; thứ tư, chân thật để 

diệt trừ ảo tưởng, cũng như nhai hoa liễu để làm sạch miệng hôi; thứ 
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năm, lòng tin chân thật để giải mọi nghi ngại, cũng như thoa bột tro lên 

thân để ngừa bệnh; thứ sáu, nhẫn nhục để chế ngự khắc phục chống đối 

và ô nhục, cũng như thoa dầu ướp để khiến làn da êm dịu; thứ bẩy, hổ 

thẹn để ăn năn các nghiệp ác cũng như mặc áo lót mình để che bớt các 

chỗ sấu xa trong cơ thể. Bảy pháp này là nghĩa thật trong kinh. Khi nói 

kinh này, Phật nói cho các môn đệ đại thừa thông minh lanh lợi chứ 

không phải cho những người trí thấp và thiển cận. Chẳng có gì lạ nếu 

người đời nay không hiểu. 

 

49. Nhà tắm ám chỉ cái thân. Nhóm lửa trí huệ là đun nước ba giới để 

tắm gội tánh Phật bên trong. Giữ bảy giới này thì tăng được đức. Các tu 

sĩ lúc đó thông minh nên hiểu ngay ý Phật, làm theo lời Phật dậy, trau 

dồi công đức, nếm mùi giác ngộ. Người đời nay không hiểu được những 

điều này, đem nước thế gian để tắm cái thân vật chất mà tự cho là làm 

theo kinh. Họ thật lầm! 

 

50. Tánh Phật không có hình thù; phiền não cũng không có tướng. Làm 

sao có thể đem nước vật chất để rửa sạch cái thân vô vi được? Không 

được. Khi nào mới tỉnh ngộ? Muốn rửa cho sạch, phải quán thân này vì 

tham dục nên dơ bẩn che phủ đầy từ trong đến ngoài. Muốn gội rửa cho 

thân này được sạch thì phải cọ rửa trong ngoài cho đến khi gần tan biến 

đi mới sạch được. Cứ theo đấy mà nghiệm thì đủ rõ tắm rửa bên ngoài 

không phải là ý của Phật.  

 

51. Hỏi:  Như lời kinh nói nếu hết lòng niệm Phật, chắc được sinh qua 

cõi phương Tây Cực Lạc, chỉ cần theo một cửa ấy là được thành Phật, 

sao còn nói quán tâm để cầu giải thoát là gì? 

 

52. Trả lời:  Khi nói niệm danh hiệu Phật thì cần niệm cho đúng. Hiểu 

rõ nghĩa là đúng, không rõ nghĩa là sai. Niệm sai thì không thể đi đâu 

được.  

 

53. Phật là tỉnh giác, tức là tỉnh biết để thấy rõ thân tâm, đừng để cái ác 

khởi dậy.  Niệm là nhớ, nghĩa là luôn luôn nhớ gìn giữ giới luật. Có hiểu 

như vậy mới gọi là niệm. Niệm cốt ở tâm, chẳng ở lời nói. Nếu dùng cái 
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nơm để bắt cá, cá bắt được rồi thì chẳng cần nơm. Nếu dùng lời nói để 

tìm ý thì hiểu rồi không cần lời. 

 

54. Ðã nói niệm danh hiệu Phật, thì cũng nên biết cái pháp niệm Phật.  

Nếu tâm không thực, thì miệng chỉ niệm tiếng không.  Một khi còn bị ba 

độc và cái ngã làm rối loạn, thì cái tâm tăm tối sẽ chẳng dẫn được đến 

Phật, nhọc sức chẳng ích gì. Hơn nữa, tụng với niệm cũng khác nhau xa. 

Ở miệng gọi là tụng. Ở tâm, gọi là niệm. Vì niệm từ tâm mà ra nên được 

gọi là cánh cửa giác ngộ. Còn tụng theo miệng ra, đó là âm thanh. Bám 

vào hình tướng để đi tìm ý nghĩa thì chẳng tìm thấy gì. Nên biết thánh 

nhân ngày xưa tu hành, không nói ngoài miệng mà chỉ xét trong tâm. 

 

55. Tâm là nguồn của mọi đức hạnh, là chủ của mọi quyền năng. Niết 

bàn an lạc là do tâm thanh tịnh mà ra. Tái sinh trong ba cõi cũng do tâm 

mà ra cả. Tâm là cửa vào mọi cõi và tâm cũng là bến ải đưa sang bờ bên 

kia. Cửa ngỏ đã biết, còn lo gì không tới được? Bến ải đã rõ, ngại gì 

chẳng qua được bờ bên kia? 

 

56. Người đời nay hiểu biết nông cạn, chỉ thấy giá trị trong hình tướng, 

hoang phí của cải, làm hại sinh vật trên đất dưới biển. Bận lo xây tượng 

xây tháp, gom góp gỗ gạch, sơn xanh sơn vàng, nhọc công khổ trí, hại 

mình, lừa người, còn không biết mà hổ thẹn. Làm sao mới giác ngộ được?  

Hễ thấy việc hữu vi thì liền mê say, còn nói đến vô tướng thì lặng thinh 

bối rối. Chỉ tham hạnh phúc nhỏ nhen hiện tại, chẳng biết đâu đến đau 

khổ sau này. Tu học như thế chỉ nhọc công vô ích. Tránh cái thật theo 

cái giả, chỉ toàn nói đến phước về sau. 

 

57. Nếu chỉ chú ý vào ánh sáng bên trong của tâm và quán sự phản chiếu 

bên ngoài, thì diệt trừ được ba độc, đánh đuổi được sáu tên giặc, tự 

nhiên bao nhiêu công đức, bao cửa dẫn đến chân lý đều đạt được. Nhìn 

thấu qua cái trần tục và chứng được cái siêu phàm rất gần. Trong giây lát 

là ngộ đạo, chẳng nên lo lắng. Nhưng cánh cửa thật rất nhiệm mầu đâu 

thể trình bầy hết ở đây. Ta mới chỉ thuật sơ qua về pháp quán tâm. 
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      Nay có bài  kệ  : 

 

Tôi  vốn  cầu  tâm,  tâm  tự  giữ 

Cầu  tâm  chẳng  đợi  tâm  biết  gì 

Phật  tánh  chẳng  từ  ngoài  tâm  được 

Tâm  sinh  thì  có  chúng  sinh  thì 

Tôi  vốn  cầu  tâm,  không  cầu  Phật 

Biết  rõ  tam  giới,  không  một  vật 

Nếu  chỉ  cầu  Phật,  chẳng  cầu  tâm 

Chỉ  có  tâm  này, là  tâm  Phật. 
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Chú   Thích 
 

1. Quán: Quán sát bằng trí huệ.  Phân tích sự vật để tự trực nghiệm rằng 

mọi sự không có tự tính, tức là đều không. 

2-Ngồi quán trước bức tường:  Sau khi tới Trung Quốc, suốt 9 năm Bồ 

Đề Đạt Ma ngồi thiền đối diện một bức tường đá trong hang.  Bức tường 

ông nói tới ở đây là cái tâm vốn có của con người vững chắc như một 

bức tường.  Tâm này sẽ thể hiện một khi hành giả quán và vượt qua 

được mọi mê lầm.   

3. Tâm:  Mọi sinh hoạt và hiện tượng của tâm trí. 

4.Ba cõi:  Trong đạo Phật, để chỉ ba thế giới của vòng sinh tử gồm có:  

dục giới (ai ở đây còn ham muốn vật chất), sắc giới (ai ở đây không còn 

ham muốn vật chất nhưng  còn có khoái lạc), và vô sắc giới (ai ở đây 

không còn ham muốn vật chất nào). 

5. Pháp:  Quy luật bao trùm toàn thể vũ trụ, hoặc giáo lý của Phật. 

6.Trí huệ:  Trí hiểu biết siêu việt đưa đến giác ngộ. 

7. Thường được dịch là bố thí, nghĩa là chia xẻ của cải vật chất và tinh 

thần cho người khác. 

8. Thường được dịch là lục độ, là sáu hạnh sau đây:  bố thí, giới (sống 

đứng đắn để loại trừ mọi tham dục), nhẫn nhục (kiên nhẫn), tinh tiến 

(quyết tâm), thiền định (thiền quán để từ bỏ ngã và thông cảm với mọi 

người), và trí huệ (trí sáng suốt để đạt được giác ngộ). 

9. Giác ngộ:  Trạng thái tỉnh thức lúc bỗng nhiên con người trực hiểu 

được bản tánh của mọi vật là rỗng không, có nghĩa là vô biên không thể 

dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lường, vượt khỏi cặp đối đãi có-không. 

10. Niết bàn:  Sự an lạc khi thấy mình đã thoát khỏi mọi ảo giác, mọi 

biến tướng, mọi ham muốn. 

11. Niệm Phật:  Đọc tên Phật.   
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12. Giới:  Giới luật mà tu sĩ và cư sĩ phải tuân theo, là điều kiện để giác 

ngộ. 

13.Luân hồi sinh tử: Lang thang trôi nổi, hết đời sống này qua đời sống 

khác mà không được giải thoát. 

14. Kinh:  Các bài giảng của đức Phật. 

15. Luận: Luận giải về giáo pháp đạo Phật.  Luận khác kinh ở chỗ rất có 

tính lý luận đúng sai. 

16.Vòng sinh tử:  Cách nói và biểu tượng của người Tây tạng chỉ những 

đời sống tiếp nối nhau (luân hồi) khi chưa đạt giải thoát. 

17.Thường được dịch là tinh tiến, là ý chí làm những điều tốt, tránh 

những điều xấu. 

18. Nghiệp:  Khái niệm trong đạo Phật chỉ kết quả của một hành động 

(nguyên nhân). 

19. Chứng:  Nhận ra được kết quả của việc tu đạo. 

20.Năm tập hợp:  Thường được dịch là ngũ uẩn, là năm nhóm tượng 

trưng cho năm yếu tố tạo thành con người:  sắc (thân và sáu giác quan), 

thọ (cảm giác), tưởng (suy nghĩ, khái niệm xuất phát từ tâm khi sáu giác 

quan tiếp xúc với ngoại cảnh), hành (chủ tâm trước khi một hành động 

được hình thành), thức (nhận biết).  Theo Phật giáo, ngũ uẩn vô thường 

luôn biến đổi nên không thể tạo thành cái mà con người gọi là cái “ta.”
 

21. Nghiệp chướng:  Chướng ngại gây ra do kết quả của hành vi xấu ác. 

22.Thường được dịch là tứ đại, từ ngữ để chỉ thân xác, do bốn yếu tố 

hợp thành mọi vật thể:  đất, gió, lửa, nước. 

23. Bồ tát:  Hành giả sau khi thành Phật nguyện không nhập niết bàn khi 

chúng sinh chưa giác ngộ. 

24.Tự tại:  Tự do trong mọi hoàn cảnh, không bị chướng ngại nào ngăn 

trở. 

25. A la hán:  Người đã đạt niết bàn, không còn phải sống chết. 

26.Nhất xiển đề:  Một người không còn mong cầu đạt đến cảnh giới 

Niết bàn, không nỗ lực giải thoát vô minh và khổ não, không tin Phật 

pháp, nhân quả. 
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27.Đại thừa:  Tức là “cỗ xe lớn”.  Đại thừa là một trong hai trường phái 

lớn của đạo Phật.  Phái kia là Tiểu thừa.  Phái Đại thừa tự nhận mình là 

cỗ xe lớn, nhờ dựa trên tính đa dạng của giáo pháp để mở đường cho 

một số lớn người đời có thể giác ngộ.  Chỉ có cỗ xe lớn mới đưa con 

người tới mọi nơi. 

28.Xem chú thích 27 ở trên. 

29. Còn gọi là ba độc, chỉ ba yếu tố trói buộc con người vào vòng luẩn 

quẩn sống chết, và thường được dịch là: tham (ham muốn), sân (giận 

dữ), si (mê lầm). 

30.Thường được dịch là giới, là những quy định tự nhiên trong đời sống 

thông thường để tránh các nghiệp. 

31.Thường được dịch là định, nghĩa là chú tâm, tỉnh giác trong mọi 

hành động. 

32.Thường được dịch là lục căn, gồm có: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. 

33.Như Phật Thích Ca, bỏ nhà đi tu để giác ngộ và thoát khỏi sinh tử 

luân hồi.  

34.Vượt cả niết bàn:  Khi ngộ rồi thì hiểu tất cả là rỗng không nên 

không còn bám vào gì cả, ngay cả ý niệm về niết bàn. 

35.Chỗ thích hợp để phát triển tâm linh. 

36. Đạo trung dung:  Thường được dịch là Trung đạo, là loại đạo tránh 

cực đoan trong cách tu học. 

37. Thánh nhân:  Người đạo hạnh xuất chúng. 

38. Sáu thức:  Sự nhận biết của năm giác quan và ý thức.  Đó là hiện 

tượng tâm lý sinh ra sau khi giác quan tiếp xúc với đối tượng. 

39. Bè:  Phật Thích Ca ví giáo lý của ngài như con đò dùng để vượt qua 

dòng sông sinh tử luân hồi.  Qua đến bờ bên kia thì con đò trở thành vô 

dụng nên không còn là con đò nữa. 

40. Phụ tử:  Rễ chính của một lọai cây, ô đầu là rễ phụ, từ đó người ta 

lấy ra được một chất gây mê.  Ô đầu chỉ phát triển vào năm thứ hai của 

cây. 
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41. Hóa thân:  là thân Phật xuất hiện trên trái đất, dưới dạng người, với 

mục đích cứu độ con người. 

42.Pháp thân:  là thân Phật xuất hiện trong cõi thanh tịnh, cõi Phật. 

43.Xem chú thích 42 ở trên. 

44.Tuyết Sơn:  Đức Phật giác ngộ ở bên Ấn độ chứ không phải ở rặng 

núi Hi mã lạp sơn.  Tuy nhiên trong một tiền kiếp, ngài có tu tại Hi mã 

lạp sơn. 

45.Thường được dịch là chân như. 

46.Công đức:  Công năng phúc đức có được nhờ làm những việc thiện. 

47.Ba bộ giới:  Ba loại giới luật: một dành cho cư sĩ, một cho tăng sĩ và 

một dành chung cho cả hai. 

48. Tiếng Phạn là ba la mật, nghĩa là đưa đến bờ bên kia (bờ giác ngộ).   

49.Ba la mật:  Xem chú thích 48 ở trên.  Có sáu Ba la mật: 1. Bố thí; 2. 

Trì giới; 3. Nhẫn nhục; 4. Tinh tấn; 5. Thiền định; 6. Trí tuệ. Sáu Ba la 

mật này là những phương thức mà một hành giả tu tập để dứt khổ đau và 

giải thoát. 

50.Phật Tỳ Lô Giá Na:  Tiếng Ấn Độ có nghĩa là mặt trời.  Tên của vị 

Phật mà trí huệ trải khắp mọi nơi. 

51.Hữu vi:  Chỉ tất cả những hiện tượng, vạn vật chịu ảnh hưởng lẫn 

nhau. Ðặc điểm chính của những pháp hữu vi này là Thành, Trụ, Hoại, 

Diệt. 

52. Vô vi: nghĩa là không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng, không vì 

nhân duyên mà sinh ra, đối nghịch với hữu vi. 
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Essai 

Sur  la   Pratique 

 

 

     
 

 

 

1.  De nombreux chemins mènent à la Voie, mais seuls deux sont 

fondamentaux: l’accès par la raison et l'accès par la pratique. L'accès par 

la raison consiste à percevoir l’essence grâce à la doctrine et à croire 

profondément que tous les êtres partagent une nature unique et véritable, 

que le voile des sensations et des illusions ne fait que masquer. Celui qui 

rejette les fausses notions pour se tourner vers la réalité, celui qui médite 

devant le mur sur l’absence de soi et d’autrui, sur la non-distinction entre 

soi-même et autrui, entre le profane et le saint, celui qui reste ferme, 

affranchi même des textes canoniques, est en accord parfait et tacite 

avec la raison. Tranquillement et sans effort, c’est ainsi qu’il entre dans 

la Voie par la raison.  

 

2.  L' accès à la Voie par la pratique renvoie aux quatre pratiques 

résumant toutes les autres: accepter les injustices; s’adapter aux 

circonstances; ne rien convoiter; et pratiquer le Dharma.  

 

3. D’abord, il faut savoir accepter les injustices. Celui qui pratique la 

Voie doit, dans l'adversité, se faire la réflexion suivante: “J'ai par le 

passé, au cours d'innombrables vies, délaissé l'essentiel au profit de 

l'accessoire. Au fil des existences, je me suis mis dans des colères 

irraisonnées et causé d’innombrables dommages. Le malheur qui, en 

dépit de mon innocence présente, s'acharne sur moi, est la rétribution de 

mes anciens méfaits. Ni les dieux ni les hommes ne peuvent prédire 
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quand un mauvais acte produira ses conséquences. J’accepte de bon 

coeur cette mauvaise fortune sans me plaindre. II est dit dans un sûtra: 

“Ne t'afflige pas devant l'adversité car il y a toujours une cause à ton 

malheur.” Avec de telles pensées, vous êtes en harmonie avec la raison.  

C’est ainsi qu’accepter des injustices vous permet d’accéder à la Voie.  

 

4. La seconde pratique consiste à s’adapter aux circonstances. Etant des 

êtres, nous ne sommes pas maîtres des circonstances mais au contraire y 

sommes soumis. Toute joie ou souffrance dépend des circonstances. S'il 

nous arrivait d'être rétribués soit par la renommée soit par la fortune, il 

faut nous dire que c’est le fruit d'une graine que nous avons semée dans 

le passé. Ceci s’arrête dès que les conditions changent. Pourquoi donc 

nous réjouir de son existence? Alors que le succès et l'échec dépendent 

des conditions, l'esprit ne croît ni ne décroît. Celui qui reste 

imperturbable suivra silencieusement la Voie. 

 

5. La troisième pratique consiste à ne rien convoiter. Les gens de ce 

monde se bernent d'illusions. Ils sont toujours à la recherche de quelque 

chose alors que le sage est éveillé et choisit la raison plutôt que la 

convention. Il fixe son esprit sur le sublime sans se soucier de son corps 

qui change avec le temps. Tous les phénomènes sont vides et n’ont rien 

pour susciter le désir.  Calamité alterne toujours avec prospérité!  Vivre 

dans ce triple monde suppose vivre dans une maison en feu. Posséder un 

corps, c’est souffrir.  Existe-t-il une personne avec un corps qui connaît 

la paix? Celui qui prend conscience de cette réalité se détache de tout et 

cesse d'imaginer ou de rechercher quoique que ce soit. Il est dit dans un 

sûtra: “Le désir est synonyme de souffrance et l'absence de désir procure 

la joie.”  Quand vous ne désirez plus rien, vous êtes sur la Voie. 

 

6. La quatrième pratique consiste à pratiquer le Dharma qui prône la 

pureté de toutes les natures. Selon ce principe, toutes les apparences sont 

vides.  Souillure et affection, sujet et objet sont inexistants. Il est dit dans 

un sûtra: “Le Dharma ne contient aucun être, car il est exempt de la 

souillure causée par l'être; il est également dénué de toute subjectivité, 

car il est exempt de la souillure causée par le moi.” Celui qui est assez 
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sage pour croire et comprendre ce principe, parviendra à pratiquer le 

Dharma.  Et puisqu’il n’y a rien à envier de tout ce qui est réel, il fait 

don de son corps, de sa vie, de ses richesses, sans regret, sans vanité, 

sans parti-pris ni contrainte.  Ayant éliminé en lui les impuretés, il aide 

et guide les autres, sans pour autant s’attacher aux apparences. Sa 

pratique, source de profit pour lui-même, l’est également pour autrui, et 

lui permet de glorifier la Voie de l'Éveil. Ce qui vaut pour le Don vaut 

pour les autres Perfections. Pour éliminer les fausses notions, il pratique 

les six Perfections. La pratique juste du Dharma est une pratique au-delà 

même de la pratique, qui ne s'attache pas à la pratique. 
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Essai 

Sur   le   Système   Circulatoire 

 

     
 

7. Tout ce qui apparaît dans les trois mondes vient de l’esprit. A partir de 

là tous les Bouddhas du passé et du futur se transmettent l'enseignement 

d'esprit à esprit sans se soucier des mots. 

 

8. Sans les mots, comment pourrait-on définir l’esprit? 

 

9. Vous me posez une question, c'est votre esprit qui le fait. Je vous 

réponds, c'est encore grâce à mon esprit.  Sans cet esprit, comment 

pourrais-je vous donner la réplique? Sans lui, comment pourriez-vous 

m'interroger? C'est bien votre esprit qui pose la question. Depuis des 

myriades de kalpas, tout ce que vous faites, où que vous êtes, c'est en 

fait grâce à votre esprit intrinsèque, votre vrai Bouddha. C'est ce que l'on 

entend aussi par l'expression "Cet esprit est le Bouddha." Au-delà de cet 

esprit vous ne trouverez aucun Bouddha. Rechercher l'éveil ou le 

nirvana au-delà de cet esprit est tout simplement impossible. Votre 

propre nature, l'absence de cause à effet prouvent l'existence de l'esprit. 

Votre esprit est le nirvana. Si vous pensez trouver Bouddha ou l'éveil 

quelque part, au-delà de l'esprit, vous faites erreur, car un tel endroit 

n'existe pas. 

 

10.  Rechercher Bouddha ou l'éveil, c'est comme essayer de saisir 

l'espace entre ses mains car l'espace a bien un nom mais point de forme. 

Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ramasser ou déposer. Ce n'est pas 

non plus quelque chose qu'on peut saisir. Vous ne pourrez donc pas voir 

Bouddha au-delà de l'esprit car c'est un produit de l'esprit. Pourquoi 

donc le rechercher au-delà de l'esprit? 



136 

 

 

11. Les Bouddhas du passé et du futur ne parlent que de cet esprit. 

L'esprit est le Bouddha et le Bouddha est l'esprit. Au-delà de l'esprit pas 

de Bouddha et au-delà du Bouddha pas d'esprit. Si vous pensez qu'il 

existe un Bouddha au-delà de l'esprit, où se trouve-t-il donc? S'il n'y a 

aucun Bouddha au-delà de l'esprit, pourquoi l'inventer alors? Tant que 

vous continuez à vous leurrer, vous ne verrez pas votre esprit réel. Tant 

que vou êtes attiré par une forme inanimée, vous êtes enchaîné. Même si 

vous ne me croyez pas, il est inutile de vous duper. Ce n'est pas la faute 

de Bouddha. Mais les gens, eux, vivent dans l'illusion.  Ils n'ont pas 

conscience que leur propre esprit est le Bouddha. Autrement, ils 

n'auraient pas recherché Bouddha au-delà de leur esprit. 

 

12. Le Bouddha ne délivre pas le Bouddha. Si vous utilisez votre esprit 

pour rechercher Bouddha, vous ne le verrez pas. Tant que vous 

recherchez Bouddha ailleurs, vous ne vous rendrez jamais compte que 

Bouddha est en fait votre esprit. Ne demandez pas à un Bouddha 

d'adorer un autre Bouddha. N'invoquez pas Bouddha avec votre esprit. 

"Les Bouddhas ne récitent pas les sûtras et ils n'observent pas les 

préceptes." Ils ne les transgressent pas non plus. Ils n'observent rien et 

n'enfreignent rien. Ils ne font ni du bien ni du mal. 

 

13. Pour trouver le Bouddha il faut voir sa nature. Celui qui voit sa 

nature est un Bouddha. Si vous ne voyez pas votre nature, il est inutile 

d'invoquer le nom de Bouddha, lire des sûtras, faire des offrandes, ou 

respecter les préceptes. Invoquer le nom de Bouddha vous procurerait un 

bon karma, réciter des sûtras vous donnerait une bonne mémoire, 

observer les préceptes vous assurerait une renaissance céleste tandis que 

faire des offrandes produirait des grâces divines mais point de Bouddha. 

 

14. Si vous ne pouvez pas discerner vous-même cette vérité, il convient 

d’aller en quête d’un maître qui a une vue approfondie de la vie et de la 

mort. Toutefois, si cette personne ne voit pas sa nature, on ne peut 

l’appeler maître. Même s’il pouvait interpréter les 12 textes canoniques 

du Bouddha, il ne pourrait échapper ni à la succession des vies, ni aux 
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trois   mondes. Jadis, le moine Bonne Etoile pouvait interpréter tous les 

sûtras. Il n’échappait cependant pas aux renaissances, simplement parce 

qu’il n’avait pas vu sa nature. Les gens d’aujourd’hui qui peuvent 

interpréter 3 ou 4 sûtras tout au plus se croient déjà des adeptes de la 

Voie. Pauvres ignorants! Si l’on ne voit pas son esprit, réciter des sûtras 

n’est que vanité.   

 

15. Pour trouver Bouddha, il suffit de voir votre nature car elle est le 

Bouddha. Bouddha est libre et insouciant. Si vous ne voyez pas votre 

nature et courez toute la journée après Bouddha, vous ne le trouverez 

nulle part. La vérité c'est qu'il n'y a rien à trouver. Mais pour atteindre 

une telle connaissance, vous avez besoin d'un maître comme vous devez 

faire des efforts pour comprendre. La vie et la mort sont des sujets 

graves. Mieux vaut les comprendre afin d'en faire face. Ne vous leurrez 

pas en vain. Même si vous avez des montagnes de joyaux, même si le 

nombre de vos serviteurs est aussi incalculable que les grains de sable du 

Gange, vous ne pouvez les voir que quand vos yeux sont ouverts. Que se 

passe-t-il quand vos yeux sont fermés? Vous vous rendrez alors compte 

que tout n'est que rêve et illusion.  

 

16. Si vous ne trouvez pas un maître rapidement, vous aurez gaspillé 

votre existence. Même si vous avez la nature du Bouddha, sans 

l'enseignement d'un maître, vous ne le sauriez jamais. Rares sont ceux 

qui, peut être un par million, arrivent à atteindre l'éveil par eux-mêmes. 

Cependant, grâce aux circonstances favorables, une personne pourrait 

comprendre l'enseignement de Bouddha sans l'aide d'un maître. Cette 

personne est dotée d'une perception naturelle dépassant tout enseigne-

ment. A moins que vous ne soyez touché par cette grâce, vous devez 

étudier assidûment pour pouvoir le comprendre. 

 

17.  Ceux qui ne comprennent pas et croient qu'ils peuvent atteindre 

l'éveil sans enseignement sont pareils aux âmes obtuses qui ne 

distinguent pas le noir du blanc. En prêchant faussement le Dharma, ils 

calomnient Bouddha et nuient au Dharma. Ils prêchent comme si ils ont 

le pouvoir de faire pleuvoir. Mais leurs sermons sont ceux du démon et 
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non de Bouddha. Leur maître est le Roi des Démons et leurs disciples les 

esclaves du Diable. Sans le savoir, les gens qui sont dupés par de tels 

sermons s'engouffrent davantage dans l'océan des renaissances. 

 

18.  A moins qu'ils ne perçoivent leur nature, comment les gens 

pourraient-ils se proclamer Bouddha? Ce sont des menteurs qui trompent 

autrui pour les pousser dans le domaine du diable.  

 

19. A moins qu'ils ne perçoivent leur nature, ce qu'ils prêchent des 12 

textes canoniques n'est rien d'autre que du sermon du diable. Ils sont les 

serviteurs de Mara et non de Bouddha. Incapables de distinguer le noir 

du blanc, comment pourraient-ils échapper au cycle de la vie et de la 

mort? 

 

20. Celui qui voit sa nature est un Bouddha; celui qui ne la voit pas est 

un mortel. Si vous trouvez votre nature-Bouddha en dehors de votre 

nature mortelle, où se trouve-t-elle alors? Notre nature mortelle est notre 

nature-Bouddha. Il n'y a pas de Bouddha au-delà de cette nature car 

Bouddha est notre nature. Il n'y a pas de Bouddha en dehors de cette 

nature et il n'y a pas de nature en dehors du Bouddha. 

 

21. Si je ne perçois pas ma nature, pourrais-je quand même atteindre 

l'éveil en invoquant les Bouddhas, en récitant les sûtras, en faisant des 

offrandes, en observant les préceptes, en pratiquant les dévotions ou 

encore en accomplissant de bonnes actions? 

 

22. Non, vous ne pouvez pas. 

 

23. Pourquoi pas? 

 

24. Si vous obtenez quoique ce soit, ceci serait le résultat des conditions, 

du karma, de la rétribution, de la roue de la causalité qui tourne. Tant 

que vous êtes impliqué dans le flot incessant des naissances et des morts, 

vous ne serez jamais éveillé. Pour atteindre l’éveil, vous devez percevoir 

votre nature. Autrement toutes ces discussions de cause et effet ne 
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signifient rien. Le Bouddha est affranchi du karma, libéré de la notion 

cause et effet. A dire qu’il atteint quoique ce soit est le calomnier. Que 

peut-il bien atteindre? Le Bouddha ne se repose même pas sur un esprit, 

une puissance, une connaissance, ou un point de vue. Il  est impartial, sa 

nature étant vide, ni pure ni impure. Il est foncièrement libéré de la 

pratique et de la réalisation, de la cause-et-effet.  

 

25. Le  Bouddha n’observe pas les préceptes. Il ne fait ni du bien ni du 

mal. Il n’est ni énergétique ni indolent. Il ne fait rien. Il ne peut même 

pas concentrer son esprit sur le Bouddha. Le Bouddha n’est pas 

Bouddha. Ne pensez pas aux Bouddhas. Si vous ne comprenez pas ce 

dont je parle, vous ne verrez jamais votre nature. 

 

26. Celui qui ne voit pas sa nature mais s’imagine capable de faire le 

vide dans son esprit, est un menteur et un ignorant. Il est plongé dans 

l’espace infini et se comporte comme un ivrogne qui ne peut distinguer 

le bien du mal. Si vous voulez arrêter toute pensée rationnelle, vous 

devez d’abord voir votre nature. Atteindre l’éveil sans avoir perçu sa 

nature est chose impossible. Pourtant, il y en a qui, pour justifier que le 

karma n’existe pas, commettent toutes sortes de méfaits. Ils affirment 

faussement que tout étant vide, faire le mal n’est pas un péché. Ces 

individus s’engouffrent dans l’enfer des ténèbres infinies sans espoir 

d’en sortir. Les sages ne conçoivent pas de telle idée. 

 

27. Si vous affirmez que l’esprit dirige tout mouvement ou état, pourquoi 

ne le voit-on pas quand un corps meurt? 

 

28. L’esprit est toujours présent. Seulement, vous ne le voyez pas. 

 

29. Si l’esprit est là, pourquoi ne le vois-je pas? 

 

30. Rêvez-vous parfois? 

 

31. Bien sûr que si. 
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32. Est-ce vous qui rêvez donc? 

 

33. Oui, c’est bien moi. 

 

34. Quand vous parlez et agissez, est-ce quelqu’un d’autre qui le fait? 

 

35. Non, pas du tout. 

 

36. Si ce n’est pas quelqu’un d’autre qui agit, ce corps est donc votre 

corps véritable. Il est aussi votre esprit qui, après des myriades de kalpas, 

n’a jamais changé. Il n’a jamais été né ou mort, apparu ou disparu, 

augmenté ou diminué. Il n’est ni pur ni impur, bon ou mauvais, passé ou 

futur.  Il n’est ni vrai ni faux, ni homme ni femme, ni moine ni laïc, ni 

expérimenté ni novice, ni sage ni ignorant, ni Bouddha ni mortel.  Il ne 

fait aucun effort pour se réaliser et n’est sujet à aucun karma. Il n’a 

aucune force ou forme. Il est vide comme de l’espace. Vous ne pouvez 

ni le saisir ni le perdre. Ni les montagnes, ni les fleuves, ni les murs de 

roc ne puissent l’entraver. Sa puissance inébranlable pénètre les 

montagnes des cinq skandhas et traverse le fleuve du samsara. Aucun 

karma peut restreindre ce corps véritable. Mais cet esprit est subtil et 

difficile à discerner. Il n’est pas comme l’esprit ordinaire. Tout le monde 

veut le voir, mais ceux qui bougent leurs mains et leurs pieds par sa 

lumière, sont aussi nombreux que les grains de sable le long du Gange.  

Quand on leur demande lequel est le moteur de ces mouvements, ils sont 

comme des marionnettes incapables d’expliquer. Ils utilisent l’esprit.  

Pourquoi ne le voient-ils pas? 

 

37. Selon Bouddha, parce qu'ils se leurrent, les gens créent sans cesse le 

karma et tombent ainsi dans le fleuve des renaissances infinies. Plus ils 

se débattent pour en sortir, plus ils sombrent de plus en plus 

profondément, et tout cela à cause de leur incapacité à percevoir leur 

propre nature. Si les gens ne se leurraient pas, pourquoi s'enquerraient-

ils de quelque chose qui se trouve juste devant leurs yeux?  Aucun d'eux 

ne comprend le mouvement de ses propres mains et pieds. Bouddha ne 

se trompe pas alors que les pauvres dupés ne savent pas qui ils sont. 
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Seuls les sages connaissent cet esprit qui est la délivrance que ni la vie ni 

la mort ne peut retenir. On nomme aussi cet esprit le Serein Tathagata, 

l’Insaisissable, le Soi Sacré, l’Immortel, le Grand Sage. Les noms 

changent mais pas l’essence. Il y a aussi différentes catégories de 

Bouddhas mais ils viennent tous d’un seul esprit.  

 

38.  La capacité de l’esprit est infinie et peut s’exprimer sous des 

myriades de formes. Voir des formes avec vos yeux, entendre des sons 

avec vos oreilles, sentir des odeurs avec votre nez, goûter des saveurs 

avec votre langue, tout mouvement, tout état reflète votre esprit entier.  

A chaque instant quand les mots vous manquent, c’est aussi votre esprit. 

 

39. Il est dit dans un sûtra:  “Le Tathagata se présente sous une infinité 

de formes. Il en est de même avec son intelligence.” Cette variété infinie 

est dûe à l’esprit. La capacité de distinguer les choses, que ce soit leur 

mouvement ou leur état, existe grâce à l’intelligence de l’esprit.  

Pourtant, l’esprit lui-même n’a point de forme tandis que son 

intelligence est illimitée. Aussi, dit-on: “Les formes d’un Tathagata sont 

infinies, tout comme son intelligence.” 

 

40. Le corps matériel avec ses quatre éléments ne cause que des ennuis. 

Il doit subir la naissance et la mort. Mais le corps véritable existe sans 

exister parce que le corps d'un Tathagata ne change jamais. Il est dit 

dans les sûtras : "Les gens devraient comprendre qu'ils ont toujours eu la 

nature-Bouddha. Kashyapa est seulement celui qui a réalisé sa propre 

nature. 

 

41. Notre nature est l’esprit et l’esprit est notre nature. Cette nature est la 

même que celle des Bouddhas. Les Bouddhas du passé et du futur n’ont 

transmis que cet esprit. Le Bouddha n’est nulle part au-delà de cet esprit.  

Pourtant, les gens dupés ne réalisent pas que leur propre esprit est le 

Bouddha. Ils continuent de rechercher en dehors d’eux-mêmes. Ils ne 

cessent d’invoquer le nom des Bouddhas ou d’adorer les Bouddhas tout 

en se demandant: Où se trouve le Bouddha? Ne vous entichez pas de 

telles illusions. Il suffit de comprendre votre esprit. Il n’y a aucun 
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Bouddha au-delà de votre esprit. Il est dit dans les sûtras: “Toute forme 

est illusion.” Il est dit aussi: “Bouddha se trouve partout où que vous 

soyiez.” Votre esprit est le Bouddha. N’essayez pas d’adorer un 

Bouddha au moyen d’un Bouddha. 

 

42. Même si un Bouddha ou un Bodhisattva apparaît devant vous, vous 

n'avez pas à le vénérer. Notre esprit est vide et ne contient aucune telle 

forme. Ceux qui s’accrochent aux apparences sont des démons. Ils 

tombent hors de la voie. Pourquoi faut-il adorer des illusions nées de 

l’esprit?  Ceux qui le font ne savent pas et ceux qui savent ne le font pas. 

En adorant, vous vous mettez entre les griffes du démon. Je voudrais 

vous faire cette remarque car je crains que vous n’en ayiez conscience.  

La nature foncière d’un Bouddha n’a pas de telle forme. Remarquez bien, 

même s’il apparaît quelque chose d’anormal, ne l’embrassez pas, ne 

vous effrayez pas, et ne doutez pas non plus. Votre esprit est 

foncièrement pur. Il ne peut y avoir de la place pour une telle forme. A 

l’apparition des esprits, démons ou dieux, n’ayez ni respect ni crainte.  

Votre esprit est foncièrement vide. Toute apparence est illusion.  Mieux 

vaut ne pas s’y accrocher. 

 

43. Manifester du respect pour les Bouddhas, les Bodhisattvas ou le 

dharma à leur apparition, c’est vous réléguer au domaine des mortels.  

Pour vraiment comprendre, ne vous attachez à aucune apparence. Je n’ai 

pas d’autre conseil. Il est dit dans les sûtras: “Toute apparence est 

illusion.” Les apparences n’ont ni existence fixe, ni forme constante.  

Elles sont impermanentes. Ne vous y accrochez pas  et vous serez du 

même esprit que le Bouddha. Il est dit dans les sûtras: “Tout ce qui est 

libéré de forme est le Bouddha.” 

 

44.  Mais pourquoi ne devons-nous pas adorer les Bouddhas et les 

Bodhisattvas? 

 

45. Les démons ont le pouvoir de se manifester comme des Bodhisattvas 

sous toute sorte d’apparence. Mais ces apparences sont fausses. Aucune 
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d’elles n’est celle du Bouddha. Le Bouddha est votre propre esprit.  

N’adorez pas n’importe qui. 

 

46.  En sanscrit, buddha signifie être éveillé, être miracu-leusement 

éveillé. Répondre, froncer vos sourcils, cligner vos yeux, mouvoir vos 

mains et pieds, c’est votre nature miraculeusement éveillée qui le fait.  

Cette nature est le Bouddha. Et le Bouddha est la voie. Et la voie est zen.  

Pour les mortels comme les sages, Zen est un problème insoluble. Voir 

votre nature est zen. Si ne voyez pas votre nature, ce n’est pas du zen. 

 

47. Même si vous pouvez interpréter des milliers de sûtras et shastras, à 

moins que vous ne voyiez votre nature, vos sermons ne sont que ceux 

d’un mortel, pas ceux d’un Bouddha. La voie véritable que les mots ne 

peuvent décrire est sublime. A quoi servent donc les écritures?  Celui qui 

perçoit sa propre nature trouve la voie, même s’il ne peut lire un seul 

mot. Celui qui voit sa nature est un Bouddha. Puisque le corps d’un 

Bouddha est intrinsèquement pur et non souillé et tout ce qu’il dit est 

une expression de son esprit foncièrement vide, on ne trouve le Bouddha 

nulle part dans les mots des 12 textes canoniques. 

 

48.  La voie est foncièrement parfaite et ne requiert donc aucun 

perfectionnement. Elle n’a ni forme, ni son. Elle est subtile et difficile à 

discerner. Comme lorsque vous buvez de l’eau, vous seul savez combien 

elle est chaude ou tiède. Ce que le Tathagata sait, les hommes et les 

dieux ne le savent pas. Le savoir des mortels est superficiel. Tant qu’ils 

se raccrochent aux formes, ils ne sont pas conscients que leur esprit est 

vide. En s’agrippant faussement à l’apparence des choses, ils perdent la 

voie.  

 

49. Si tout vient de l’esprit, ne vous attachez pas à quoique ce soit. Une 

fois attaché, vous deviendrez inconscient. Dès que vous perceviez votre 

propre nature, toutes les écritures sacrées ne seraient que des mots vides.  

Les milliers de sûtras et de shastras ne pourraient être comparés à un 

esprit pur. A quoi serviraient les doctrines si l’on comprenait à demi-

mots? 
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50.  La vérité ultime se trouve au-delà des mots. Les doctrines ne 

constituent pas la voie. Elles ne sont que des mots. Les mots sont 

illusoires, semblables aux choses apparaissant dans vos rêves la nuit, que 

ce soit des palais ou des carrosses, des parcs forestiers ou des pavillons 

au bord du lac.  Ne trouvez pas du plaisir dans ces choses qui sont en fait 

le berceau pour la renaissance. Souvenez-vous en à l’heure de votre mort. 

Ne vous raccrochez pas aux apparences. Vous démolirez alors toutes les 

barrières. Un moment d’hésitation et vous serez séduit par les démons.  

Votre corps véritable est pur et impénétrable. A cause des vos illusions, 

vous n’en avez pas conscience. De ce fait, vous devez subir le karma. Là 

où il y a du plaisir, il y a de l’enchaînement. Dès que vous êtes éveillé et 

retrouvez votre corps et esprit originels, vous êtes libéré des 

attachements. 

 

51. Celui qui quitte le surnaturel pour le mondain sous ses multiples 

formes, est un mortel. Le Bouddha est libre quelque soit la circonstance 

et son pouvoir est tel qu'aucun karma n'a d'emprise sur lui. Au contraire, 

il le transforme. Le paradis et l'enfer ne signifient rien pour lui. La 

conscience d'un mortel est ternie par rapport à celle du Bouddha qui peut 

pénétrer en tout et partout. 

 

52. Si vous n’êtes pas certain, abstenez-vous d’agir car l'action vous 

mène dans le cycle infernal de la naissance et de la mort sans espoir de 

trouver la délivrance. Ce sont les pensées erronées qui créent pauvreté et 

difficulté. Pour entrer dans cet esprit il faut agir comme si vous n'agissez 

pas. Alors seulement verrez-vous les choses avec la perspective d'un 

Tathagata. 

 

53.  Comme nouvel adepte de la Voie, vous ne savez pas encore 

concentrer votre attention. Mais si vous avez des visions étranges, cela 

viendrait de votre esprit et de nulle part ailleurs. 

 

54. Si vous rêvez d'une lumière plus éblouissante que le soleil, c'est que 

vous vous êtes débarrassé de vos derniers attachements et la réalité vous 
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sera alors révélée dans toute sa splendeur. C'est le signe que vous 

atteindrez bientôt l'éveil. Cependant gardez cette découverte pour vous-

même et n'en parlez à personne d'autre. 

 

55. Ou bien lorsque vous vous promenez, ou vous êtes assis ou encore 

allongé dans un jardin tranquille vous voyez une lumière, soit éclatante 

soit faible, surtout n'en parlez à personne et ne la fixez pas non plus. 

C'est la lumière de votre propre nature. 

 

56. Ou bien lorsque vous vous promenez, ou vous êtes assis ou encore 

allongé dans la quiétude et l'osbcurité de la nuit, si tout apparaît comme 

à la lumière du jour, ne soyez pas effrayé. C'est votre esprit qui va 

bientôt se révéler. 

 

57. Ou bien, si dans vos songes la nuit, vous voyez la lune et les étoiles 

dans toute leur clarté, cela signifie que votre esprit cessera bientôt de 

s’agiter. N’en parlez à  personne. Si vos rêves ne sont pas clairs, comme 

si vous marchez dans le noir, cela veut dire que les soucis voilent votre 

esprit. Gardez aussi ce fait pour vous-même. 

 

58. Si vous voyez votre nature, il est inutile de réciter les sûtras ou 

d’invoquer les Bouddhas. Non seulement l’érudition et les connaissances 

sont inutiles, elles voilent aussi votre conscience. Les doctrines ne 

servent qu’à vous guider vers l’esprit. Maintenant que vous voyez votre 

esprit, pourquoi vous raccrochez-vous aux doctrines?  

 

59. Pour passer du mortel au Bouddha, vous devez mettre fin à votre 

karma, cultiver votre conscience et accepter votre sort. Si vous vous 

fâchez pour un oui pour un non, vous ne ferez qu’entraver la voie par 

votre nature. Il n’y a rien à gagner à se leurrer. Les Bouddhas passent 

librement à travers la naissance et la mort, apparaissent et disparaissent à 

volonté, sans être contraints ni par le karma, ni par les démons. 

  

60. Dès que les mortels perçoivent leur nature, ils couperont court aux 

attachements. Bien que la conscience ne soit pas dissimulée, vous ne la 
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trouverez que dans cet instant présent. Si vous désirez vraiment trouver 

la Voie, ne vous accrochez à rien. Dès que vous mettez fin au karma et 

cultivez votre conscience, tout attachement, s'il en reste, sera éliminé. 

Vous comprendrez sans aucun effort. Par contre, les fanatiques ne 

comprennent pas ce que Bouddha voulait dire.  Plus ils font des efforts, 

plus ils s’en éloignent. Toute la journée, ils invoquent les Bouddhas et 

lisent les sûtras sans être capables de reconnaître leur propre nature.  

Ainsi, ne peuvent-ils s’échapper de la roue des renaissances. 

 

61. Le Bouddha est modéré.  Il ne court pas après renommée et fortune.  

A la fin, à quoi servent toutes ces choses? En fait, ils blasphèment le 

dharma, ceux-là qui ne voient pas leur nature mais croient que réciter les 

sûtras, invoquer les Bouddhas, étudier assidûment, pratiquer jour et nuit 

sans se reposer, ou acquérir de la connaissance constituent le dharma.  

Les Bouddhas du passé et du futur ne parlent que de voir votre nature.  

Toute pratique est impermanente. A moins qu’ils voient leur nature, 

ceux qui proclament avoir atteint le parfait éveil ne sont que des 

menteurs. 

 

62. Parmi les plus grand disciples de Shakyamuni, Ananda était le plus 

savant. Toutefois, il ne connaissait pas Bouddha. Il ne faisait qu'étudier 

et retenir par coeur. Les Arhats ne connaissent pas Bouddha. Ils 

connaissent les pratiques qui conduisent à l’éveil mais sont pris au piège 

de la cause et effet. En agissant contrairement à leurs intentions, ces 

gens blasphèment le Bouddha. Les tuer ne serait pas une erreur. Il est dit 

dans les sûtras: "Puisque les icchantikas sont incapables d’avoir la foi, ce 

n’est pas une erreur de les tuer. Par contre, ceux qui ont la foi deviennent 

des Bouddhas.” 

 

63. A moins que vous voyiez votre nature, n’allez pas critiquer la bonté 

d’autrui. Il est inutile de vous leurrer. Le bien se distingue du mal. La 

cause et l’effet sont clairs. Le ciel et l’enfer existent devant vos yeux.  

Mais les ignorants n’y croient pas et, sans même le savoir, tombent tout 

droit dans l’enfer des ténèbres infinies. Ce qui les empêche d’avoir la foi 

est le fardeau de leur karma. Ils sont semblables aux aveugles qui ne 
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peuvent croire que la lumière puisse exister. Même si vous le leur 

expliquez, ils n'y croiront toujours pas car étant aveugles, comment 

pourraient-ils concevoir la lumière? 

64. Il en est de même avec les ignorants qui tombent au plus bas fonds 

de l’existence ou parmi les pauvres et misérables. Ils ne peuvent ni vivre 

ni mourir. Malgré leur souffrance, si vous leur demandez, ils diront 

qu’ils sont aussi heureux que des dieux. De même, tous les mortels, 

même ceux qui sont bien nés, n’en sont pas conscients.  Alourdis par le 

fardeau de leur karma, ces ignorants ne peuvent ni croire ni se libérer. 

 

65. Ceux qui voient que leur esprit est le Bouddha n’ont pas à raser leur 

tête. Les laïcs sont aussi des Bouddhas. A moins qu’ils voient leur nature, 

ceux qui rasent leur tête ne sont que des fanatiques. 

 

66.  Mais puisque les laïcs ne renoncent pas au sexe, comment 

pourraient-ils devenir des Bouddhas? 

 

67.  Je ne parle que de voir votre nature. Je ne parle pas de sexe 

simplement parce que vous ne voyez pas encore votre nature. Dès que 

vous la voyez, le sexe, fondamentalement insignifiant, prend fin ainsi 

que votre délectation. Même si certaines habitudes restent, elles ne 

peuvent vous nuire car votre nature est essentiellement pure. Bien 

qu’elle réside dans le corps matériel de quatre éléments, votre nature est 

fondamentalement pure et ne peut êre contaminée. Votre vrai corps n’a 

aucune sensation, n’a ni faim ni soif, ne sent ni froid ni chaleur, ne 

succombe pas aux maladies, n’a ni affection ni attachement, ne ressent 

ni plaisir ni douleur, n’est ni bon ni mauvais, ni court ni long, ni faible ni 

fort.  En fait, on n’y trouve rien.  C’est parce que vous vous raccrochez à 

ce corps matériel que des choses comme la faim et la soif, le froid et la 

chaleur, et les maladies apparaissent. 

 

68. Dès que vous cessez de vous accrocher et laissez faire, vous serez 

libéré, même de la renaissance et de la mort. Vous aurez des pouvoirs 

spirituels illimités et serez en paix où que vous soyez.  Si vous avez des 

doutes sur ce point, votre vision sera voilée. Il vaut mieux ne rien faire.  
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Dès que vous agissez, vous ne pouvez vous échapper du cycle de la 

renaissance et de la mort. Mais dès que vous voyez votre nature, vous 

êtes un Bouddha même si vous êtes boucher.   

 69.  Mais parce qu’ils abattent les animaux, les bouchers créent du 

karma.  Alors, comment peuvent-ils être des Bouddhas? 

 

70.  Je ne parle que de voir votre nature, point de créer du karma.  

Qu’importe ce que nous faisons, notre karma n’a aucune emprise sur 

nous. Depuis des temps immémoriaux sans commencement, c’est parce 

que les gens ne voient pas leur nature qu’ils finissent en enfer. Tant que 

quelqu’un crée du karma, il doit repasser par la naissance et la mort.  

Mais dès que quelqu’un réalise sa nature originelle, il cesse de créer du 

karma.  S’il ne voit pas sa nature, invoquer les Bouddhas ne le délivrera 

pas de son karma, qu’importe s’il est boucher ou non. Mais dès qu’il voit 

sa nature, tous les doutes s’évanouissent. Même le karma d’un boucher 

n’a aucune emprise sur lui. 

 

71.  En Inde, les 27 patriarches ont seulement transmis le sceau de 

l’esprit.  Et la seule raison qui m’a conduit en Chine, c’est pour 

transmettre l'enseignement instantané du Mahayana. L'esprit est le 

Bouddha. Je ne parle pas de préceptes, de dévotions ou de pratiques 

ascétiques telles que celles de s’immerser dans l’eau et le feu, de 

marcher sur une roue de couteaux, de ne prendre qu’un repas par jour, 

ou de ne jamais s’allonger. Ces enseignements sont fanatiques et 

provisoires. Dès que vous reconnaissez votre nature mouvante et 

miraculeusement consciente, vous trouverez que votre nature est celle de 

tous les Bouddhas.  Les Bouddhas du passé et du futur parlent seulement 

de transmettre l'esprit. Ils n'enseignent rien d'autre. Si quelqu'un 

comprend cet enseignement, même s'il est illettré il est un Bouddha.  Si 

vous ne voyez pas votre nature miraculeusement consciente, vous ne 

trouverez jamais un Bouddha, même si votre corps est pulvérisé. 

 

72. Le Bouddha est votre vrai corps, votre esprit originel.  Cet esprit n’a 

ni forme ni caractéristique, ni cause ni effet, ni tendons ni os. Il est 

semblable à l’espace et vous ne pouvez pas le saisir. Il n’est pas l’esprit 
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des matérialistes ou des nihilistes. Sauf le Tathagata, personne d’autre, 

aucun mortel, aucun être berné, ne peut le sonder. Mais cet esprit n'est 

pas quelque part en dehors du corps matériel de quatre éléments.  Sans 

cet esprit nous ne pouvons pas nous mouvoir. Le corps n'a aucune 

conscience. Comme une plante ou une pierre, le corps n'a aucune nature. 

Alors comment se meut-il? C'est l'esprit qui se meut.  

 

73. Le langage et la conduite, la perception et la conception sont tous des 

fonctions de l’esprit mouvant. Tout mouvement est le mouvement de 

l'esprit, et sa fonction est le mouvement. Il n’y a pas d’esprit quand il n’y 

a pas de mouvement comme il n’y a pas de mouvement quand il n’y a 

pas d’esprit. Néanmoins, le mouvement n’est pas l’esprit et l’esprit n’est 

pas mouvement. L’esprit est essentiellement immobile, mais le mou-

vement n’existe pas sans esprit et l’esprit n’existe pas sans le 

mouvement. Le mouvement est la fonction de l’esprit et sa fonction est 

le mouvement. Quand même, l’esprit ne se meut ni ne fonctionne, parce 

que l'essence de son fonctionnement est le vide et le vide est essen-

tiellement immobile. Le mouvement est comme l'esprit. Et l'esprit est 

essentiellement immobile. 

 

74. Aussi, les sûtras nous conseillent-ils de nous mouvoir sans mouvoir, 

de voyager sans voyager, de voir sans voir, de rire sans rire, d'entendre 

sans entendre, de savoir sans savoir, d’être heureux sans être heureux, de 

marcher sans marcher, de se poster sans se poster. Et il est dit dans les 

sûtras: "Allez au-delà du langage. Allez au-delà de la pensée."Voir, 

entendre, et savoir sont foncièrement vides de sens. Votre colère, joie, 

ou douleur est comme celle d'une marionnette. Vous recherchez mais ne 

trouverez rien.  

 

75.  Selon les sûtras, les mauvaises actions mèneront aux difficultés 

tandis que les bonnes actions aboutiront en grâces. Les gens coléreux 

vont en enfer et les gens de bonne nature vont au ciel. Mais dès que vous 

comprenez que la nature de la colère et de la joie est vide et les laissez 

tomber, vous vous libérez du karma. Si vous ne voyez pas votre nature, 
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citer les sûtras ne sert à rien. Je peux continuer, mais ce bref sermon 

suffit. 

 

 

Essai   Sur   l’Éveil 

 

     
 

76. L’essence de la voie est le détachement. Le but des adeptes est d’être 

affranchi des apparences.  Il est dit dans les sûtras: “Etre détaché, c'est 

être éveillé car l'éveil détruit toute apparence.” Être Bouddha, c’est être 

conscient. Les mortels dont l’esprit est conscient atteint la voie de l’éveil 

et sont ainsi appelés Bouddhas. Il est dit dans les sûtras: “Ceux qui sont 

libérés de toute apparence sont appelés Bouddhas.” L’apparence de 

l’apparence comme non-apparence ne peut être vue avec des yeux et ne 

peut être comprise que grâce à la sagesse. Quiconque entend et croit en 

cet enseignement s’embarque sur le Grand Véhicule et quitte les trois 

mondes. 

 

77. Les trois mondes sont: l’avidité, la colère et l’ignorance. Quitter les 

trois mondes, c’est passer de l’avidité, de la colère, et de l’ignorance à la 

moralité, la méditation et la sagesse. L’avidité, la colère et l’ignorance 

n’ont pas de nature propre mais dépendent des mortels. Quiconque 

capable de réflexion doit trouver que la nature de l’avidité, de la colère 

et de l’ignorance est la nature de Bouddha. Il n’y a pas d’autre nature de 

Bouddha qui existe en dehors de l’avidité, de la colère et de l’ignorance.  

Il est dit dans les sûtras: “Les Bouddhas ne deviennent des Bouddhas 

que quand ils vivent dans les trois poisons et se nourrissent du Dharma 

pur.”  Les trois poisons sont: l’avidité, la colère et l’ignorance. 

 

78. Le Grand Véhicule est le meilleur des véhicules, le meilleur moyen 

de transport des Bodhisattvas qui se servent de tout sans se servir de rien 
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et qui voyagent toute la journée sans voyager. Tel est le véhicule des 

Bouddhas. Il est dit dans les sûtras: “Pas de véhicule est le véhicule des 

Bouddhas.” 

 

79. Quiconque reconnaît que les six sens ne sont pas vrais, que les cinq 

agrégats sont illusoires, qu’aucune de ces choses peut être décelée 

quelque part dans le corps, comprend le langage des Bouddhas.  Il est dit 

dans les sûtras: “La cave des cinq aggrégats est l’espace du Zen.  

L’ouverture de l’oeil interne est la porte du Grand Véhicule.”  Qu’y a-t-

il de plus clair? 

 

80. Ne penser à rien, c’est du Zen. Dès que vous reconnaissez ce fait, 

marcher, se tenir debout, s’asseoir, ou se coucher, tout ce que vous faites 

est du zen. Savoir que l’esprit est vide, c’est voir le Bouddha car l’esprit 

des Bouddhas dans les dix directions de l’univers est vide. Ne rien 

trouver dans l’esprit, c’est voir le Bouddha. 

 

81.  Se donner sans regret est le plus grand don. Transcender le 

mouvement et l’immobilité, c’est la plus haute méditation. Les mortels 

ne cessent de s’agiter tandis que les Arhats restent immobiles. La plus 

haute méditation dépasse celle des mortels et celle des Arhats. Ceux qui 

atteignent un tel savoir se libèrent facilement de toute apparence et se 

guérissent de tous les maux sans être traités. Telle est la puissance du 

grand Zen. 

 

82. Rechercher la réalité grâce à l’esprit est de l’illusion. Le faire sans 

l’aide de l’esprit est de la conscience. S’affranchir des mots, c’est se 

libérer. Ne pas être contaminé par la poussière des sensations, c’est 

protéger le Dharma. Transcender la vie et la mort, c’est se faire religieux. 

Ne plus subir une autre existence, c’est atteindre la Voie. Ne plus créer 

d’illusions, c’est atteindre l’éveil. Ne plus être pris dans l’ignorance, 

c’est de la sagesse. Ne plus souffrir, c’est le nirvana et avoir un esprit 

qui n’a plus d’apparences, c’est atteindre l’autre rive 
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83. Cette rive existe quand vous vivez dans l’ignorance. Elle n’existe pas 

quand vous vous réveillez. Les mortels restent sur cette rive, mais ceux 

qui découvrent le plus Grand Véhicule ne restent ni sur cette rive ni sur 

l’autre.  Ils peuvent quitter toutes les deux rives. Ceux qui font la 

distinction entre les deux ne comprennent pas le zen. 

 

84. Vous êtes un mortel quand vous vivez dans l’ignorance. Vous êtes 

un Bouddha quand vous vous réveillez. Le mortel et le Bouddha ne sont 

pas pareils, mais ils ne sont pas différents non plus. Seulement, les gens 

font la distinction entre l’illusion et la conscience. Quand nous vivons 

dans l’ignorance, il y a un monde à fuir mais quand nous sommes 

conscients, il n’y a rien à fuir. 

 

85. A la lumière du Dharma impartial, les mortels ne sont pas différents 

des sages.  Il est dit dans les sûtras que seuls de grands Bodhisattvas et 

Bouddhas pratiquent ce Dharma impartial, impraticable par les sages et 

incompréhensible pour les mortels. Distinguer la vie de la mort ou le 

mouvement du calme, c’est être partial. Être impartial, c’est ne pas 

différencier entre la souffrance et le nirvana, parce que leur nature est 

vide. En imaginant qu’ils prennent fin à la souffrance et entrent dans le 

nirvana, les Arhats finissent par être pris dans le nirvana. Les 

Bodhisattvas savent que la souffrance est essentiellement vide. En 

prenant refuge dans le vide, ils demeurent dans le nirvana. Le nirvana, 

c’est l’absence de naissance ou de mort, c’est aller au-delà de la 

naissance et de la mort, ainsi qu’au-delà du nirvana.  Quand l'esprit cesse 

de se mouvoir, il entre dans le nirvana. Le nirvana est un esprit vide. Les 

Bouddhas atteignent le nirvana quand il n’y a pas d’illusions. Les 

Bodhisattvas entrent dans le monde de l’éveil quand les afflictions 

n’existent pas.  

 

86. Dans un lieu inhabité on ne trouve ni avidité, ni colère ni ignorance.  

L’avidité appartient au monde du désir, la colère au monde des formes, 

et l’ignorance au monde des sans-formes. Vous entrez dans les trois 

mondes quand une pensée apparaît. Vous en sortez quand une pensée 

disparaît. Le commencement ou la fin des trois mondes, l’existence ou 
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l’inexistence de quoique ce soit dépend de l’esprit. Ceci s’applique à 

tout, même aux objets inanimés comme les rocs et bâtonnets. 

 

87. Celui qui sait que l’esprit est seulement de la fiction et dépourvu de 

tout, comprend que son propre esprit n’existe ni n’existe pas. Les 

mortels continuent à créer l’esprit, en prétendant qu’il existe tandis que 

les Arhats ne cessent de nier l’esprit, déclarant qu’il n’existe pas. Par 

contre, les Bodhisattvas et Bouddhas ne créent ni ne nient l’esprit.  C’est 

ce que signifie l’esprit qui n’existe ni n’existe pas. On appelle cet esprit 

la Voie médiane. 

 

88. Si vous étudiez la réalité avec votre esprit, vous ne comprendrez ni 

votre esprit ni la réalité. Si vous étudiez la réalité sans l’aide de votre 

esprit, vous comprendrez les deux. Ceux qui ne comprennent pas ne 

comprennent pas ce que signifie comprendre, tandis que ceux qui 

comprennent, comprennent ce que signifie ne pas comprendre. Ceux qui 

sont capables d’une vraie vision savent que leur esprit est vide. Ils 

transcendent à la fois comprendre et ne pas comprendre. C’est ce qu’on 

appelle vraiment comprendre. 

 

89. Vue d’une vraie vision, la forme n’est pas simplement forme car la 

forme est née de l’esprit. L’esprit et la forme se créent et se nient. Ce qui 

existe existe par rapport à ce qui n’existe pas tandis que ce qui n’existe 

pas n’existe pas par rapport à ce qui existe. Voilà la vraie vision. C’est 

grâce à cette vision que rien n’est vu et rien n’est pas vu.  Voir ainsi dans 

les dix directions, c’est ne pas voir parce qu’on ne voit rien, parce qu’on 

voit qu’on ne voit pas, parce que voir n’est pas voir. Tout ce que les 

mortels voient n’est qu’illusion. Une vraie vision n’est pas fondée sur la 

vision. 

 

90. L’esprit et le monde s’opposent et la vision surgit là où ils confluent.  

Quand votre esprit est serein à l’intérieur, le monde n’apparaît pas à 

l’extérieur. Voir clairement le monde et l’esprit, c’est vraiment voir. 

Comprendre ainsi, c’est vraiment comprendre. 
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91. Ne rien voir, c’est trouver la Voie, et ne rien comprendre, c’est 

comprendre le Dharma, parce que voir n’est ni voir ni ne pas voir et 

parce que comprendre n’est ni comprendre ni ne pas comprendre. Voir 

sans voir, c’est vraiment voir. Comprendre sans comprendre, c’est 

vraiment comprendre. 

 

92. Vraiment voir, ce n’est pas seulement voir qu’on voit mais c’est 

aussi voir qu’on ne voit pas.De même, vraiment comprendre, ce n’est 

pas seulement comprendre qu’on comprend, mais aussi comprendre 

qu’on ne comprend pas. Si vous comprenez quoique ce soit, c’est que 

vous ne comprenez pas. Seulement quand vous ne comprenez rien, que 

c’est vraiment comprendre. Comprendre n’est ni comprendre ni ne pas 

comprendre. 

 

93. Il est dit dans les sûtras:  “Ne pas renoncer à la sagesse, c’est de la 

stupidité.” Quand l’esprit n’existe pas, comprendre et ne pas comprendre 

sont tous deux vrais. Quand l’esprit existe, comprendre et ne pas 

comprendre sont tous deux faux. Quand vous comprenez, la réalité 

dépend de vous.  Quand vous ne comprenez pas, vous vous appuyez sur 

la réalité. Quand la réalité s’appuie sur vous, ce qui n’est pas vrai 

devient vrai. Quand vous vous reposez sur la réalité, ce qui est vrai 

devient faux et tout est faux. Quand la réalité est fondée sur vous, tout 

est vrai.  Ainsi, le sage ne recherche-t-il pas la réalité avec son esprit, ou 

son esprit au moyen de la réalité, ou son esprit avec son esprit, ou la 

réalité au moyen de la réalité. La réalité ne surgit pas de son esprit et son 

esprit n’est pas né de la réalité. Le sage est toujours en samadhi parce 

que son esprit et la réalité sont toujours tranquilles. 

 

94.  Le Bouddha disparaît quand l’esprit mortel apparaît. Il apparaît 

quand l’esprit mortel disparaît. La réalité disparaît quand l’esprit 

apparaît. Elle apparaît quand l’esprit disparaît. Celui qui sait que rien 

n’est doté de nature propre a trouvé la Voie.  Et celui qui sait que l’esprit 

n’est fondé sur rien est toujours éveillé. 
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95. Vous vous trompez quand vous ne comprenez pas. Vous ne vous 

trompez pas quand vous comprenez. C’est parce que le mal est 

foncièrement vide. Le bien apparaît comme le mal quand vous ne 

comprenez pas. Il n’est pas mal quand vous comprenez, parce que le mal 

n’existe pas. Il est dit dans les sûtras: “Rien n’a de nature propre.”  

Agissez, ne posez pas de question. Quand vous questionnez, vous vous 

trompez. Le mal vient du fait que vous posez des questions. Avec une 

telle compréhension, les mauvaises actions du passé sont effacées. Les 

six sens et les cinq aggrégats sont des produits de la souffrance et de la 

mortalité quand vous vivez dans l’ignorance. Ils sont des produits du 

nirvana et de l’immortalité quand vous êtes éveillé. 

 

96. L’adepte de la Voie ne recherche pas en dehors de lui-même. Il sait 

que l’esprit est la Voie.  Mais il ne trouve rien quand il trouve l’esprit. Il 

ne trouve rien non plus quand il trouve la Voie. Vous vous trompez si 

vous pensez pouvoir trouver la Voie avec l’esprit. Le Bouddha existe 

quand vous vous trompez.  Il n’existe pas quand vous êtes éveillé.  Parce 

que être éveillé, c’est être le Bouddha. 

 

97. Si vous recherchez la Voie, vous ne la trouverez que quand votre 

corps disparaît. C’est comme écorcer le tronc d’un arbre. Le corps 

karmique subit de nombreux changements car il n’a pas de réalité fixe.  

Pratiquez en accordance avec vos pensées. N’aborrhez pas la vie ou la 

mort. Ne vous y attachez pas non plus. Gardez chacune de vos pensées 

affranchie d’illusion. Dans la vie vous verrez alors l’aube du nirvana et 

dans la mort, vous aurez la certitude de ne plus jamais renaître. 

 

98. Voir les apparences ou entendre des sons sans être contaminé, c’est 

la délivrance. Les yeux qui ne s’accrochent pas aux apparences sont les 

portes du zen. En bref, ceux qui voient l’existence et la nature des 

phénomènes sans s’en accrocher sont libérés. Ceux qui voient 

l’apparence externe des phénomènes sont à leur merci. Ne pas être 

affligé, c’est ce que signifie être libéré. Il n’y a pas d’autre délivrance.  

Quand vous savez regarder les apparences, elles ne peuvent pas donner 
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naissance à l’esprit et l’esprit ne peut donner naissance aux formes car 

l’esprit et les formes sont tous deux purs. 

 

99. L’esprit est le monde des Bouddhas quand il n’y a pas d’illusion.  

Dans le cas contraire, il est un enfer. Les mortels créent l’illusion. Parce 

qu’ils créent l’esprit avec l’esprit, ils se trouvent toujours en enfer. Les 

Bodhisattvas voient au-delà de l’illusion. Et parce qu’ils ne créent pas 

l’esprit avec l’esprit, ils se trouvent toujours dans le monde des 

Bouddhas. Si vous ne créez pas l’esprit avec l’esprit, tout état d’esprit 

est vide et toute pensée est paisible. Vous passez alors d’un monde de 

Bouddhas à un autre. Quand vous créez l’esprit avec l’esprit, tout état 

d’esprit est fébrile et toute pensée remuante. Vous passez alors d’un 

enfer à un autre. Quand une pensée est née, il y a un bon karma et un 

mauvais karma, un paradis et un enfer. Quand aucune pensée ne surgit, il 

n’y a ni bon karma ni mauvais karma, ni paradis ni enfer. 

 

100. Le corps n’existe ni n’existe pas. L’existence d’un mortel et 

l’inexistence d’un sage ne sont donc que des concepts qui ne concernent 

nullement le sage. Le coeur du dernier est vide et vaste comme le ciel. 

 

101. Ce qui suit fait témoignage de la Voie et dépasse la sphère des 

Arhats et des mortels. 

 

102. Quand l’esprit atteint le nirvana, vous ne trouvez pas de nirvana 

parce que l’esprit est le nirvana. Vous vous leurrez si vous trouvez le 

nirvana quelque part en dehors de l’esprit. 

 

103. Toute souffrance est une semence de Bouddha car elle force les 

mortels à rechercher la sagesse. Néanmoins, vous pouvez seulement dire 

que la souffrance donne naissance au Bouddha mais vous ne pouvez pas 

dire que la souffrance est le Bouddha. Votre corps et votre esprit sont le 

champ, tandis que la souffrance est la semence, la sagesse la pousse et le 

Bouddha le grain 

 



157 

 

104. Le Bouddha dans l’esprit est semblable au parfum dans un arbre.  

Le Bouddha est né d’un esprit qui ne souffre pas, tout comme le parfum 

provient d’un arbre non pourri. Il n’y a pas de parfum sans l’arbre et de 

Bouddha sans l’esprit. S’il y a un parfum sans arbre, ce doit être un 

parfum différent. S’il y a un Bouddha hors de votre esprit, ce n’est pas le 

même Bouddha. 

 

105. Quand les trois poisons envahissent votre esprit, vous habitez un 

terrain plein de détritus. Quand elles sont absentes, vous habitez un 

monde pur. Il est dit dans les sûtras: “Aucun Bouddha ne viendra sur un 

terrain rempli d’ordures.” L’impurité fait allusion aux illusions et autres 

poisons.  Le Bouddha symbolise un esprit pur et éveillé. 

 

106. Tout langage est du Dharma. Parler toute la journée sans rien dire, 

c’est la Voie. Garder le silence toute la journée comme si on disait 

quelque chose, ce n’est pas la Voie. Les paroles d’un Tagatha ne se 

basent donc pas sur le silence, tout comme son silence n’est pas fondé 

sur ses paroles, ou comme ses paroles n’existent pas sans son silence.  

Ceux qui comprennent à la fois les paroles et le silence sont en samadhi.  

Si vous parlez quand vous savez, vos paroles libèrent. Si vous gardez le 

silence quand vous ne savez pas, votre silence enchaîne. Si les paroles 

ne sont pas liées aux apparences, elles sont libres. Si le silence est lié 

aux apparences, il est enchaîné. Essentiellement, le langage est libre et 

n’a aucun rapport avec l’attachement.  De même, l’attachement n’est pas 

lié au langage. 

 

107. La réalité n’est ni haute ni basse. Si voyez haut ou bas, ce n’est pas 

de la réalité. Un radeau n’est pas réel, mais le radeau qui transporte les 

passagers l’est. Un passager sur un tel radeau peut traverser ce qui n’est 

pas réel. Et c’est là la réalité. 

 

108. Selon les pensées du monde, l’homme et la femme, le riche et le 

pauvre existent. Selon la Voie, il n’y a ni homme ni femme, ni riche ni 

pauvre. Quand la déesse atteint la Voie, elle ne change pas de genre.  

Quand le garçon d’écurie est éveillé, il ne change pas de condition de vie.  
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Les deux partagent la même apparence de base, quels que soient leur 

sexe ou leur situation. La déesse aurait vainement  recherché son genre 

pendant 12 ans  comme l’aurait fait le garçon d’écurie. Les 12 années 

représentent les douze portes d’entrée (les 6 sens et les 6 objets des sens). 

 

109. Sans esprit, il n’y aurait pas de Bouddha. Sans Bouddha, il n’y 

aurait pas d’esprit, tout comme il n’y aurait pas de glace sans eau, ni 

d’eau sans glace. Celui qui désire quitter l’esprit ne peut aller bien loin.  

Ne vous raccrochez pas aux apparences de l’esprit. Il est dit dans les 

sûtras: “Quand vous ne voyez pas de formes, vous voyez le Bouddha.”  

C’est ce que signifie être affranchi des formes de l’esprit. 

 

110. L’expression “Le Bouddha n’existe pas sans l’esprit” veut dire que 

le Bouddha est né de l’esprit, que l’esprit donne naissance au Bouddha.  

Néanmoins, bien que le Bouddha vienne de l’esprit, l’esprit ne vient pas 

du Bouddha, tout comme le poisson vient de l’eau alors que l’eau ne 

vient pas du poisson. Celui qui veut voir un poisson voit l’eau avant de 

voir le poisson.  De même, celui qui veut voir le Bouddha voit l’esprit 

avant de voir le Bouddha. Dès que vous voyez le poisson, vous oubliez 

l’eau et dès que vous voyez le Bouddha, vous oubliez l’esprit. Si vous ne 

lâchez pas l’esprit, il créera de la confusion, tout comme l’eau vous 

rendra confus si vous ne l’oubliez pas. 

 

111. Le mortel et le Bouddha sont semblables à l’eau et à la glace. Le 

mortel est affligé par les trois poisons tandis que le Bouddha en est 

purifié. Tout comme l’eau qui gèle et devient de la glace en hiver, elle 

fond et redevient de l’eau en été.  Éliminez la glace et il n’y a plus d’eau.  

Éliminez le mortel et il n’y a plus de Bouddha.  Il est clair que l’eau et la 

glace partagent la même nature, tout comme le mortel et le Bouddha.  

De même, Wutou et Futzu partagent la même racine mais pas la même 

saison. C’est seulement parce qu’on croit voir des différences qu’on crée 

les mots “mortel” et “Bouddha.” Quand un serpent devient un dragon, il 

ne change pas d’écailles et quand un mortel devient un sage, il ne 

change pas de visage non plus.  Par sa sagesse interne, le sage connaît 

son esprit et par une discipline externe, il soigne son corps. 
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112. Les mortels sauvent les Bouddhas et les Bouddhas sauvent les 

mortels. C’est ce qu’on veut dire par impartialité. Les mortels libèrent 

les Bouddhas car, à cause des afflictions, ils deviennent éveillés. Les 

Bouddhas libèrent les mortels car, grâce à leur état éveillé, ils peuvent 

éliminer les afflictions. Il n’y a pas de choix.  Il n’y aurait pas d’éveil s’il 

n’y avait pas d’afflictions. Quand vous êtes ignorants, les Bouddhas 

sauvent les mortels. Quand vous êtes éveillés, les mortels sauvent les 

Bouddhas. Les Bouddhas ne deviennent pas des Bouddhas par eux-

mêmes car les mortels les sauvent. Ainsi, les Bouddhas considèrent-ils 

l’illusion comme leur père et l’avidité comme leur mère. L’illusion et 

l’avidité sont synonymes de mortalité. L’illusion et la mortalité sont 

comme la main gauche et la main droite.  Il n’y a pas de différence entre 

les deux.  

 

113. Quand vous êtes obtus, vous êtes pris sur cette rive. Quand vous 

êtes éveillé, vous vous trouvez sur l’autre rive. Quand vous savez que 

votre esprit est vide et que vous ne voyez pas d’apparences, vous passez 

au-delà de l’illusion et de l’éveil. L’autre rive n’existe pas et le 

Tathagata ne se trouve ni sur cette rive ni sur l’autre. Il n’est pas au 

milieu du courant non plus. Les Arhats le sont tandis que les mortels se 

trouvent sur cette rive et le Bouddha sur l’autre rive. 

 

114. Les Bouddhas ont trois corps:  un corps de manifestation, un corps 

transcendant, et un corps primordial. On appelle aussi le corps de 

manifestation le corps d’incarnation.  Celui-ci apparaît quand les mortels 

commettent de bonnes actions.  Quand ils cultivent la sagesse, le corps 

transcendant apparaît. Quand ils sont conscients du sublime, le corps 

primordial apparaît.  Le corps de manifestation est celui que vous voyez 

voler dans toutes les directions au secours des gens. Le corps 

transcendant met fin aux doutes, par exemple au cours du Grand Eveil 

du Bouddha dans l’Himalaya. Le corps primordial ne fait ni ne dit rien.  

Il reste parfaitement tranquille.  En réalité, il n’y a même pas un corps de 

Bouddha, à plus forte raison trois. On parle de trois Bouddhas 
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simplement pour être en harmonie avec le niveau de compréhension des 

mortels: soit superficiel, modéré ou profond. 

 

115. Ceux qui ont une faible compréhension se voient entasser des 

grâces et méprennent le corps de manifestation pour le Bouddha.  Ceux 

qui ont une connaissance modérée se voient mettre un terme à la 

souffrance et méprennent le corps transcendant pour le Bouddha.  

D’autre part, ceux qui ont une connaissance approfondie imaginent 

qu’ils ont atteint l’éveil et méprennent le corps primordial pour le 

Bouddha. Mais ceux qui ont la connaissance la plus profonde se 

retournent à l’intérieur, ne se laissent distraire par rien et atteignent 

l’éveil sans l’aide de l’esprit car le Bouddha est un esprit clair. Comme 

toute autre chose, on ne peut ni obtenir les trois corps ni les décrire.  

L’esprit illimité atteint ainsi la Voie. Il est dit dans les sûtras: “Les 

Bouddhas ne prêchent pas le Dharma. Ils ne libèrent pas les mortels et 

ils n’atteignent pas l’éveil.” C’est ce que je veux dire. 

 

116. Les gens créent du karma mais le karma ne crée pas les gens. Ils 

créent du karma dans cette vie et reçoivent leur récompense dans la vie 

suivante. Ils ne peuvent jamais échapper au karma. Seul celui qui est 

parfait ne crée aucun karma dans cette vie et ne reçoit aucune 

récompense. Il est dit dans les sûtras: “Celui qui ne crée pas de karma 

obtient le Dharma.” Ce ne sont pas là des mots vides. Vous pouvez créer 

du karma mais vous ne pouvez pas créer une personne. Quand vous 

créez du karma, vous renaissez avec votre karma.  Quand vous ne créez 

pas de karma, vous disparaissez avec votre karma. Ainsi, puisque le 

karma dépend de la personne et vice-versa, si quelqu’un ne crée pas de 

karma, le karma n’a aucune emprise sur lui. De même, “Une personne 

peut soutenir la Voie mais la Voie ne peut soutenir personne.” 

 

117. Les mortels continuent de créer du karma tout en insistant 

faussement qu’il n’y a pas de conséquences.  Mais peuvent-ils nier la 

souffrance?  Peuvent-ils nier que ce que le présent état d’esprit sème, 

l’état d’esprit suivant le cueillera?  Comment peuvent-ils s’en échapper?  
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Si le présent état d’esprit ne sème rien, l’état d’esprit suivant ne cueillera 

rien.  Il ne faut pas concevoir le karma de façon erronée. 

 

118. Il est dit dans les sûtras: “Ceux qui croient aux Bouddhas mais 

imaginent que ceux-ci vivent une vie austère, se trompent. De même, 

ceux qui imaginent que les Bouddhas subissent les effets de richesses ou 

de pauvreté, se trompent aussi. Ils sont des icchantikas incapables 

d’avoir la foi.” 

 

119. Celui qui comprend les enseignements des sages est un sage. Celui 

qui comprend les enseignements des mortels est un mortel. Un mortel 

qui peut renoncer aux enseignements des mortels pour suivre ceux des 

sages devient un sage. Mais les ignorants de ce monde préfèrent 

rechercher les sages dans des lieux lointains. Ils ne croient pas que le 

sage est en fait la sagesse de leur propre esprit.  Il est dit dans les sûtras:  

“Ne prêchez pas les sûtras aux ignorants.”  Il est dit aussi:  “L’esprit est 

l’enseignement.”  Mais les ignorants ne croient pas en leur esprit ou ne 

comprennent pas que cet enseignement bien assimilé leur permet de 

devenir un sage.  Ils préfèrent rechercher des connaissances quelque part 

et rêvent des choses dans l’espace, des images de Bouddha, de la 

lumière, de l’encens et des couleurs. Ils tombent dans l’erreur et la 

démence. 

 

120. Il est dit dans les sûtras:  Quand vous voyez que les apparences ne 

sont pas des apparences, vous verrez alors le Tagatha.” Les 

innombrables portes qui mènent à la vérité viennent toutes de l’esprit.  

Les apparences de l’esprit disparaîtront quand elles deviennent aussi 

transparentes que l’espace. 

 

121. Nos souffrances infinies sont les racines de nos maladies. Les 

mortels se soucient de la mort quand ils sont vivants.  Ils se tracassent de 

la faim quand ils sont rassasiés et s’inquiètent sans cesse de l’incertitude.  

Les sages ne se préoccupent ni du passé, ni du futur et ne s’accrochent 

pas au présent. D’instant en instant, ils suivent la Voie. Si face à cette 

grande vérité vous ne vous réveillez pas, vous feriez mieux de 
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rechercher un maître sur terre ou dans les cieux. Mieux vaut ne pas 

accroître vos faiblesses. 
 

 

 

Essai   sur   la 

Destruction   des   Apparences 

 

     
 
 

122. Si on est décidé à atteindre l’éveil, quelle est la méthode la plus 

essentielle à suivre? 

 

123. La méthode la plus essentielle, qui comprend toutes les autres, est 

de contempler l'esprit.  

 

124. Comment une seule méthode peut-elle inclure toutes les autres? 

 

125. L'esprit est la racine et tout vient de là. Si vous pouvez comprendre 

l'esprit, vous pouvez comprendre tout le reste. Ainsi tous les fruits, fleurs, 

branches et feuilles d’un arbre dépendent de sa racine.  Si vous nourissez 

sa racine, l’arbre croît. Si vous la coupez, il meurt. Ceux qui 

comprennent l'esprit atteignent l'éveil avec le moindre effort. Ceux qui 

ne le comprennent pas pratiquent en vain.  Tout bien ou mal découle de 

votre propre esprit.  Ce n’est pas possible de rechercher quelque chose 

en dehors de l’esprit. 

 

126. Comment se fait-il qu’il suffit de contempler l’esprit pour 

comprendre? 
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127. Quand un grand Bodhisattva étudie la parfaite sagesse, il se rend 

compte que les quatre éléments et les cinq agrégats sont dépourvus de 

nature propre.  Il reconnaît aussi que l’activité de son esprit est à la fois 

pure et impure. De par leur nature, ces deux état mentaux existent 

toujours en parallèle. Selon les circonstances, ils s’alternent comme 

cause et effet.  L’esprit pur se délecte dans les bonnes actions tandis que 

l’esprit impur ne pense qu’au mal.  Ceux que l’impureté n’importune pas 

sont des sages.  Ils transcendent la souffrance et goûtent la béatitude du 

nirvana. Tous les autres, pris par l’esprit impur et empêtrés dans leur 

propre karma, sont des mortels. Ils errent dans les trois mondes et 

souffrent le martyr, tout ceci parce que leur esprit impur obnubile leur 

vraie nature. 

 

128. Il est dit dans le sûtra des Dix Etapes:  “Il existe dans le corps des 

mortels une nature de Bouddha indestructible. Telle que la lumière du 

soleil, elle pénètre partout dans l’espace infini.  Dès qu’elle est couverte 

par les sombres nuages des cinq agrégats, elle devient comme une lampe 

dans un bocal, cachée de vue.” Il est dit dans le sûtra du Nirvana:  “Tous 

les mortels ont la nature de Bouddha, éclipsée par les ténèbres dont ils 

ne peuvent s’échapper. Notre nature de Bouddha est la conscience:  être 

conscient et aider les autres à devenir conscients.  Être conscient, c’est 

être libéré.” Tout bien a pour racine la conscience.  L’arbre de toutes les 

vertus et le fruit du nirvana poussent de cette racine.  Contempler l’esprit, 

c’est en fait comprendre cette vérité. 

 

129. Vous dites que notre vraie nature de Bouddha et toutes les autres 

vertus ont comme racine la conscience. Quelle est alors la racine de 

l’ignorance? 

 

130. L’esprit ignorant, avec ses innombrables afflictions, passions et 

péchés, prend racine dans les trois poisons:  l’avidité, la colère et 

l’ignorance. Ainsi que les arbres qui ont un seul tronc mais 

d’innombrables branches et feuilles, ces trois états d’esprit empoisonnés 

comprennent à leur tour de nombreux maux.  Chaque poison produit de 

milliers d’autres maux, dépassant de loin l’exemple de l’arbre.   
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131. Les trois poisons existent dans nos six organes du sens comme “six 

sortes de conscience” ou voleurs. Ils sont appelés voleurs car ils 

traversent les portes des sens, convoitent de nombreuses possessions et 

masquent leur vraie identité.  Les mortels, dupés en corps et en esprit par 

ces poisons ou voleurs, se perdent dans la vie et la mort, errent à travers 

les six conditions d’existence et souffrent de nombreuses afflictions.  

Ces afflictions sont pareilles à des fleuves qui surgissent pendant des 

milliers de miles alimentés par le constant flot de petites sources. Si leur 

source est coupée, les fleuves tarissent.  Celui qui recherche le salut peut 

transformer les trois poisons en trois groupes de préceptes et les six 

voleurs en six perfections, et se débarrasser une fois pour toutes des 

afflictions. 

 

132. Les trois mondes et les six conditions d’existence sont infiniment 

vastes. Comment peut-on échapper aux afflictions par la simple 

contemplation de son esprit? 

 

133. Le karma des trois mondes ne vient que de l’esprit.  Si votre esprit 

ne réside pas dans les trois mondes, il est au-delà. Les trois mondes 

correspondent aux trois poisons. L’avidité correspond au monde du désir, 

la colère à celui de la forme et l’ignorance à celui de la sans-forme.  Ces 

trois mondes sont en outre divisés en six lieux qu’on appelle les six 

conditions d’existence. 

 

134. Comment  le karma de ces six conditions se distingue t-il? 

 

135. Les mortels qui ne comprennent pas la vraie pratique et 

commettent aveuglément de bonnes actions renaissent dans les trois 

meilleures conditions d’existence des trois mondes. Quelles sont ces 

trois conditions?  Ceux qui accomplissent aveuglément les 10 bonnes 

actions et recherchent étourdiment le bonheur renaissent comme déité en 

ce monde de l’avidité. Ceux qui observent aveuglément les cinq 

préceptes et s'adonnent complètement à l'amour et à la haine renaissent 

dans le monde de la colère. Ceux qui s’agrippent aveuglément au monde 
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des phénomènes, croient aux fausses doctrines et prient pour obtenir des 

grâces, renaissent comme démons dans le monde de l’ignorance.  Ce 

sont là les trois meilleures conditions d’existence. 

 

136. Et quelles sont les trois pires conditions? Ce sont celles où 

renaissent ceux qui nourissent des pensées poisonneuses et commettent 

de mauvaises actions. Ceux dont le karma de l’avidité domine renaissent 

comme des esprits affamés.  Ceux dont le karma prééminent est la colère 

souffrent en enfer. Ceux dont le karma dominant est l’ignorance 

renaissent comme des animaux.  Ces trois pires conditions forment avec 

les trois premières les six conditions d’existence. De là, vous devez 

reconnaître que tout karma, douloureux ou autre, vient de votre propre 

esprit.  Si vous pouvez simplement concentrer votre esprit et transcender 

son caractère artificiel et corrompu, la souffrance des trois mondes et des 

six conditions d’existence disparaîtra automatiquement.  Dès que vous 

êtes affranchi de la souffrance, vous êtes vraiment libre. 

 

137. Mais le Bouddha disait:“Ce n’est qu’après avoir subi 

d’innombrables difficultés durant de multiples éons (trois asankhya 

kalpas) que je suis parvenu à l’éveil.”  Pourquoi dites-vous maintenant 

que le simple fait de contempler l’esprit et disposer des trois poisons 

mène au salut? 

 

138. Les paroles du Bouddha sont vraies mais les éons (trois asankhya 

kalpas) font allusion aux trois états empoisonnés d’esprit. Le mot 

sanscrit asankhya veut dire innombrable. Dans ces trois états 

empoisonnés de l’esprit, il y a d’innombrables mauvaises pensées et 

chaque pensée dure un éon (kalpa).  Ce que le Bouddha veut dire par les 

trois asankhya kalpas, c’est l’infinité.  

  

139. Quand les trois poisons obnubilent votre nature propre, comment 

pouvez-vous dire que vous êtes libéré. Vous ne l’êtes que quand vous 

avez réussi à vaincre vos innombrables mauvaises pensées.  On dit que 

ceux qui peuvent transformer les trois poisons d’avidité, de colère et 

d’ignorance en trois délivrances, ont vécu trois asankhya kalpas (des 
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éons). Malheureusement, les gens de ces derniers temps sont 

complètement ignorants.  Ils ne comprennent pas les paroles du Tagatha.  

Leur interprétation est qu’on ne peut parvenir à l’éveil qu’après 

d’innombrables kalpas et de ce fait détournent leurs disciples de la voie 

du Bouddha. 

 

140. Mais les grands Bodhisattvas n’ont atteint l’éveil que par 

l’observance des trois groupes de préceptes et la pratique des six 

Perfections.  Maintenant vous conseillez aux disciples de simplement 

contempler l’esprit.  Comment peut-on parvenir à l’éveil sans observer 

les règles de discipline? 

 

141. Les trois groupes de préceptes sont pour conquérir les trois états 

empoisonnés de l’esprit.  Dès que vous êtes purifié de ces trois poisons, 

vous créez trois groupes de vertus illimitées.  Chaque groupe rassemble 

d’innombrables bonnes pensées que vous avez dans votre esprit.  Les six 

perfections servent à purifier les six sens et sont connus comme moyens 

pour arriver à l’autre rive.  En purifiant vos six sens de la poussière des 

sensations, les perfections vous transportent à travers le fleuve des 

afflictions vers la rive de l’éveil. 

 

142. Selon les sûtras, les trois groupes de préceptes sont comme suit:  

“Je fais voeu de mettre fin à tout mal, de développer toutes les vertus, et 

de libérer tous les êtres.”  Maintenant vous dites que ces préceptes ne 

servent qu’à purifier les trois états empoisonnés de l’esprit.  N’allez-

vous pas à l’encontre des écritures? 

 

143. Les sûtras du Bouddha sont vrais.  Mais autrefois quand le grand 

Bodhisattva nourrissait la semence de l’éveil, il prenait ses trois voeux 

pour se protéger des trois poisons.  En observant les défenses morales 

pour se défendre contre le poison de l’avidité, il prenait la résolution de 

mettre fin à tous les maux.  En méditant pour se protéger du poison de la 

colère, il faisait voeu de développer toutes les vertus.  En pratiquant la 

sagesse pour se défendre contre le poison de l’ignorance, il faisait voeu 

de libérer tous les êtres. Il a réussi à surmonter les trois poisons et 
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atteindre l’éveil parce qu’il pratique assidûment l’éthique, la méditation 

et la sagesse.  Ainsi purifié des trois poisons, il a effacé tous les péchés 

et coupé court à tous les maux. En observant les trois groupes de 

préceptes, il a cultivé les vertus et n’a fait que du bien.  En mettant fin au 

mal et en cultivant les vertus, il a établi toutes les pratiques, profité lui 

même et autrui, et sauvé les mortels de par le monde.  C’est ainsi qu’il a 

délivré tous les êtres. 

 

144. Vous devriez savoir que la pratique que vous cultivez n’existe pas 

indépendamment de votre esprit.  Si votre esprit est pur, tous les mondes 

du Bouddha sont purs.  Il est dit dans les sûtras:  “Si leur esprit est impur, 

les êtres sont impurs.  Si leur esprit est pur, les êtres sont purs.”  Et aussi: 

“Pour parvenir au monde du Bouddha, il faut purifier votre esprit. Au fur 

et à mesure que votre esprit se purifie, les mondes du Bouddha 

deviennent purs.” Ainsi, c’est par la conquête des trois états 

empoisonnés de l’esprit que les trois groupes de préceptes sont 

automatiquement accomplis. 

 

145. Il est dit dans les sûtras que les six perfections sont: la générosité, 

l’éthique, la patience, l’effort enthousiaste, la concentration et la 

sagesse. Vous dites maintenant que les perfections représentent la 

purification des sens. Que voulez-vous dire par là? Pourquoi les 

perfections sont-elles appelées des radeaux? 

 

146. Développer les perfections, c’est purifier les six sens par la 

conquête des six voleurs.  Se débarrasser des yeux voleurs et quitter le 

monde visuel, c’est de la générosité.  Ecarter les oreilles voleuses et ne 

pas s’abandonner aux sons, c’est de l’éthique.  Humilier le nez voleur et 

neutraliser les odeurs, c’est de la patience. Mettre la bouche voleuse sous 

contrôle et conquérir les désirs du goût, des éloges et des justifications, 

c’est de l’effort enthousiaste.  Tempérer le corps voleur et dompter les 

sensations du toucher, c’est de la méditation. Maîtriser l’esprit voleur, ne 

pas céder aux illusions, et pratiquer la conscience, c’est de la sagesse.  

Ces six perfections sont des moyens de transport pareils à des bateaux et 
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des radeaux. Elles transportent les êtres vers l’autre rive et sont ainsi 

appelées des bacs. 

 

147. Quand Shakyamuni était un Bodhisattva, il but trois bols de lait et 

six louches de potage avant d’atteindre l’éveil.  S’il devait boire du lait 

avant de devenir Bouddha, comment se fait-il qu’on peut être libéré par 

la simple contemplation de l’esprit? 

 

148. Ce que vous dites est vrai. C’est ce que Bouddha a fait avant 

d’atteindre l’éveil. Il devait boire du lait avant de devenir Bouddha.  

Seulement, il y a deux sortes de lait. Le lait que Shakyamuni buvait 

n’était pas le lait impur ordinaire mais le lait pur du Dharma. Les trois 

bols représentent les trois groupes de préceptes et les six louches, les six 

perfections.  Shakyamuni était parvenu à l’éveil car il avait bu ce lait pur 

du Dharma.  Dire que le Tagatha buvait le lait impur des vaches est de la 

plus grande calomnie. La vraie nature du Dharma, indestructible et 

dénuée de passions est affranchie de toutes les afflictions du monde.  

Comment le lait impur peut-il assouvir la faim ou la soif? 

 

149. Il est dit dans les sûtras:  “Ce boeuf n’habite ni sur les plateaux ni 

dans les plaines.  It ne mange ni du grain ni du paddy.  Il ne broute pas 

avec les vaches.  Ses poils sont de couleur or pourpre.”  Le boeuf fait 

allusion au Bouddha Vairocana. Grâce à sa grande compassion pour tous 

les êtres, il a produit de son corps pur le lait sublime du Dharma 

constitué des trois préceptes et des six perfections pour nourrir tous ceux 

qui recherchent le salut.  Le lait pur d’un boeuf vraiment pur permet non 

seulement au Tagatha de devenir Bouddha mais permet aussi à tout être 

qui le boit d’atteindre le parfait éveil. 

 

150. Dans ses sûtras, le Bouddha explique aux mortels que pour 

atteindre l’éveil, il leur convient d’accomplir des actes méritoires tels 

que faire bâtir des monastères, sculpter des statues, brûler de l’encens, 

éparpiller des fleurs, allumer des lampes éternelles, pratiquer le jour et 

la nuit toutes les six sessions, marcher autour des tours, suivre des 

régimes végétariens, et adorer. Mais si la prise de conscience que 
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l'esprit existe comprend également toutes les autres pratiques, celles-ci 

seraient-elles donc de trop? 

 

151.  Il y a dans les sûtras du Bouddha d’innombrables métaphores.  

Puisque les mortels sont superficiels et ne comprennent pas les choses 

profondes, le Bouddha se sert du tangible pour représenter le sublime.  

Ceux qui recherchent les grâces en se concentrant sur les travaux 

extérieurs au lieu de se retourner à l’intérieur tentent l’impossible.   

 

152. Nous appelons un sangbarama, un lieu pur, ce que vous appelez un 

monastère.  Quiconque empêche les trois poisons d’y pénétrer et garde 

les portes de ses sens pures, son corps et son esprit tranquilles, l’intérieur 

et l’extérieur propres, celui-là fait bâtir un monastère. 

 

153. Sculpter des statues fait allusion à toutes les pratiques des adeptes.  

La forme sublime du Tagatha ne peut être représenté par du métal.  Ceux 

qui recherchent l’éveil considèrent leur corps comme un fourneau, le 

Dharma du feu, la sagesse de l’expertise, les trois groupes de préceptes 

et les six perfections un moule.  Ils font fondre et perfectionnent en eux 

la vraie nature de Bouddha et la versent dans le moule des règles de 

discipline.  Agissant en parfaite harmonie avec les enseignements du 

Bouddha, ils créent  naturellement une parfaite réplique. Le corps 

sublime et éternel du Bouddha n’a pas à subir les conditions ou la 

décomposition. Si vous recherchez la vérité mais n’apprenez pas à faire 

une vraie réplique, que ferez-vous à la place? 

 

154. Brûler de l’encens, ce n’est pas de l’encens ordinaire mais de 

l’encens du Dharma intangible qui purifie de son parfum les impuretés, 

l’ignorance et les mauvais actes.  Il y a cinq encens du Dharma.  

D’abord, il y a l’encens de l’éthique, c’est-à-dire renoncer au mal et 

développer la vertu.  Ensuite, il y a l’encens de la concentration, c’est-à-

dire avoir une foi parfaite et résolue en le grand véhicule.  

Troisièmement, il y a l’encens de la sagesse, c’est-à-dire contempler le 

corps et l’esprit, de l’intérieur à l’extérieur.  Quatrièmement, il y a 

l’encens de la délivrance, c’est-à-dire trancher les liens de l’ignorance.  
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Et finalement, il y a l’encens de la connaissance parfaite, c’est-à-dire 

être toujours conscient et n’être nulle part obstrué.  Ces cinq encens sont 

les plus précieux encens et dépassent toute autre chose que le monde 

peut offrir. 

 

155. Quand le Bouddha était dans le monde, il conseillait à ses disciples 

de brûler, comme offrande aux Bouddhas dans les dix directions de 

l’univers, ce précieux encens avec le feu de la conscience.  Les gens 

d’aujourd’hui ne comprennent pas le vrai sens des paroles du Tagatha.  

Ils se servent d’une flamme ordinaire pour brûler l’encens matériel tel 

que le bois de santal ou le calambac et prient pour obtenir des 

bénédictions qui n’arriveront jamais. 

 

156.  Il en est de même avec l’éparpillement des fleurs qui fait allusion à 

la dissémination du Dharma, à l’éparpillement des fleurs de vertu au 

profit d’autrui et à la gloire du soi véritable.  Ces fleurs de vertu sont 

celles dont Bouddha a fait l’éloge.  Elles durent pour toujours et ne se 

fanent jamais.  Celui qui répand de telles fleurs récolte des bénédictions 

infinies.  Vous vous trompez si vous pensez que le Tagatha voulait que 

les gens nuisent aux plantes en coupant leurs fleurs.  Ceux qui observent 

les préceptes ne lèsent aucune des formes de vie du ciel et de la terre.  Si, 

par erreur, vous faites du mal à quelque chose, vous en souffrez les 

conséquences.  Mais ceux qui violent intentionnellement les préceptes 

en nuisant aux êtres pour acquérir des bénédictions futures souffrent 

beaucoup plus encore.  Comment pourraient-ils laisser des bénédictions 

potentielles se transformer en souffrance? 

 

157.  La lampe éternelle représente la conscience parfaite.  Comparant 

l’illumination de la conscience à celle de la lampe, ceux qui recherchent 

la délivrance voient leur corps comme une lampe, leur esprit comme la 

mèche, la discipline comme de l’huile, et la puissance de la sagesse 

comme la flamme.  En allumant cette lampe de la conscience parfaite, ils 

dissipent toute ténèbre et illusion.  En passant ce Dharma à d’autres, ils 

peuvent allumer des milliers de lampes avec une seule.  Et parce que ces 



171 

 

lampes, à leur tour, allument une multitude d’autres lampes, leur lumière 

durera toujours. 

 

158. Jadis, il y avait un Bouddha nommé Dipamkara, ou allumeur de 

lampes. C’est ce que signifie son nom. Mais les ignorants ne 

comprennent pas les métaphores du Tagatha.  Intransigeants dans leur 

illusion et s’agrippant à ce qui est visible, ils allument chaque jour des 

lampes avec de l’huile végétale et croient qu’en illuminant l’intérieur 

des bâtiments, ils suivent les enseignements du Bouddha.  Quelle folie!  

La lumière que le Bouddha lance d’une fronce entre ses sourcils peut 

illuminer une multitude de mondes.  Une lampe d’huile n’est d’aucune 

utilité.  Ou pensez-vous autrement? 

 

159. Pratiquer toutes les six sessions le jour et la nuit, c’est cultiver 

assidûment l’éveil dans les six sens et persévérer à être conscient par 

tous les moyens.  Ne jamais lâcher le contrôle sur les six sens, c’est ce 

qu’on veut dire par les six sessions.   

 

160. Quant à marcher autour des tours, la tour représente votre corps et 

votre esprit.  Marcher autour de la tour, c’est votre conscience qui tourne 

incessamment autour de votre corps et votre esprit. Jadis, les sages 

suivaient ce chemin pour atteindre le nirvana. Mais les gens 

d’aujourd’hui ne comprennent pas le sens de cette expression.  Au lieu 

de regarder à l’intérieur, ils insistent à regarder vers l’extérieur, et font 

marcher leur corps matériel autour des tours matérielles.  Ils le font jour 

et nuit, se fatiguant en vain et ne s’approchant pas d’un pouce de leur 

propre nature. 

 

161. Il en est de même quand les gens suivent un régime végétarien.  

C’est inutile de le faire si vous ne comprenez pas de quoi il s’agit.  

Suivre un tel régime, c’est régler votre corps et votre esprit pour qu’ils 

ne soient pas distraits et dérangés.  Observer, c’est suivre les règles de 

discipline selon le Dharma.  Suivre le régime végétarien, c’est se 

protéger des six tentations à l’extérieur et des trois poisons à l’intérieur 

et s’efforcer par la contemplation de purifier votre corps et votre esprit. 
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162. Suivre le régime végétarien, c’est aussi manger 5 sortes de 

nourriture.  Premièrement, il y a le plaisir dans le Dharma quand on se 

conduit en harmonie avec le Dharma.  Deuxièmement, il y a l’harmonie 

dans la méditation quand on voit clairement l’objet et le sujet.  

Troisièmement, il y a l’invocation des Bouddhas avec votre bouche et 

votre esprit.  Quatrièmement, il y a la résolution de poursuivre la vertu 

que vous soyiez en marche, assis, debout, ou allongé.  Cinquièmement, 

il y a la délivrance, la libération de votre esprit de la pollution mondaine.  

Ce sont là les 5 sortes de nourriture comprises dans le régime végétarien.  

A moins qu’une personne ne mange ces 5 nourritures pures, elle se 

trompe si elle pense suivre un régime végétarien. 

 

163. Aussi, dès que vous cessez de manger la nourriture de l’ignorance, 

si vous la touchez de nouveau, vous avez violé votre régime. Vous ne 

cueillerez alors aucun mérite. Le monde est plein d’ignorants qui ne 

comprennent pas cette vérité.  Ils gâtent leur corps et esprit par toutes les 

mauvaises manières, donnent libre cours à leurs passions et n’ont aucune 

honte. Pourtant, ils croient suivre un régime végétarien quand ils 

s’abstiennent simplement de manger des nourritures ordinaires. Quelle 

absurdité! 

 

164. Il en est de même avec l’adoration. Vous devez en comprendre la 

signification et vous adapter aux circonstances, ce qui veut dire que 

parfois il faut agir et parfois il faut s’en abstenir.  Celui qui comprend est 

sur la voie du Dharma. 

 

165. Adorer, c’est vénérer et demeurer humble. C’est vénérer votre 

vraie nature et éliminer les illusions. Si vous pouvez éradiquer les 

mauvais désirs et entretenir de bonnes pensées, c’est adorer, même si 

rien ne se montre.  De telle forme est de la forme véritable.   

 

166. Le Seigneur voulait que les gens du monde pensaient à l’adoration 

comme à une expression d’humilité et de  soumission de l’esprit.  Aussi, 

leur disait-il de se prostrer pour montrer leur vénération, pour laisser 
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l’intérieur s’exprimer au dehors, pour harmoniser l’essence et la forme.  

Ceux qui ne réusissent pas à cultiver le sens interne et se concentrent à la 

place sur l’expression externe, ne cessent jamais de demeurer dans 

l’ignorance, la haine, et le mal tout en se fatigant pour rien.  Ils peuvent 

tromper autrui par leur attitude, ne montrent aucune honte devant les 

sages et sont vains avec les mortels, mais ils ne peuvent échapper ni au 

cycle des renaissances, ni à l’espoir d’obtenir quelque mérite. 

 

167. Mais il est dit dans le Sûtra de la Salle de Bain:  “En contribuant 

au bain des moines, les gens reçoivent une multitude de bénédictions.”  

Ceci semble être un exemple de pratique extérieure qui a du mérite. Y-a-

t-il quelque rapport avec la contemplation de l’esprit? 

 

168. Ici, le bain des moines ne fait point allusion au nettoyage d’une 

chose tangible.  Quand le Seigneur prêchait le sûtra de la Salle de Bain, 

il voulait que ses disciples se souviennent du Dharma de laver. Il se 

servait alors d’une habitude ordinaire de tous les jours pour transmettre 

ce qu’il voulait vraiment exprimer. Il introduisait ce point quand il 

expliquait les mérites découlant des sept offrandes.   

 

169. Des sept, la première est de l’eau pure, la seconde du feu, la 

troisième du savon, la quatrième de la fleur de saule, la cinquième des 

cendres purs, la sixième du baume, et la septième des sous-vêtements.  Il 

employait ces sept objets pour représenter les sept autres choses qui 

purgent et haussent la valeur d’une personne en éliminant l’illusion et 

l’impureté d’un esprit empoisonné. La première est l’éthique.  Ainsi que 

l’eau lave la saleté, l’éthique enlève l’excès.  La deuxième est la sagesse.  

Ainsi que le feu chauffe l’eau, la sagesse pénètre l’objet et le sujet.  La 

troisième est la discrimination.  Ainsi que le savon enlève la poussière, 

la discrimination se débarrasse des mauvaises pratiques.  La quatrième 

est l’honnêteté.  Ainsi que mâcher des fleurs de saule purifie le souffle, 

l’honnêteté purge l’illusion.  La cinquième est la foi véritable.  Ainsi que 

frotter les cendres sur le corps empêche les maladies, la foi tranche tous 

les doutes.  La sixième est la patience.  Ainsi que le baume adoucit la 

peau, la patience surmonte la résistance et la disgrâce.  La septième est 
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la honte.  Ainsi que le sous-vêtement recouvre un corps laid, la honte 

corrige les mauvais actes. Ces sept offrandes représentent le vrai 

message du sûtra.  Quand il parlait de ce sûtra, le Tathagata s’adressait 

aux disciples du Grand Véhicule qui avaient de la vision et non aux gens 

bornés dotés d’une vision trouble.  Ce n’est pas surprenant que les gens 

d’aujourd’hui ne comprennent pas. 

 

170. La salle de bain est le corps. Quand vous allumez le feu de la 

sagesse, vous chauffez l’eau pure des préceptes et baignent la nature 

véritable de Bouddha en vous.  Cette pratique augmente votre vertu.  En 

ces temps-là, les moines étaient perceptifs.  Ils comprenaient Bouddha, 

suivaient ses enseignements, perfectionnaient leur vertu, et goûtaient le 

fruit de la Bouddhéité.  Les gens d’aujourd’hui ne peuvent comprendre 

ces choses. En lavant le corps physique avec de l’eau ordinaire, ils 

pensent avoir suivi le sûtra.  Mais ils se trompent.   

 

171. Notre vraie nature de Bouddha n’a pas de forme.  La poussière de 

l’affliction n’a pas de forme.  Comment les gens peuvent-ils laver un 

corps intangible avec de l’eau ordinaire?  Cela ne se fera pas. Quand 

vont-ils se réveiller?  Il faut observer ce corps pour pouvoir le laver.  

Dès que les impuretés et saleté surgissent du désir, ils multiplient 

jusqu’à ce qu’ils vous enveloppent de l’intérieur à l’extérieur.  Mais si 

vous essayez de laver votre corps, vous devez le frotter jusqu’à ce qu’il 

disparaisse presque complètement avant qu’il ne devienne propre.  Vous 

pouvez en déduire que laver des choses à l’extérieur n’est pas ce que le 

Bouddha voulait dire. 

 

172. Il est dit dans les sûtras que celui qui invoque sincèrement le 

Bouddha renaîtra au paradis occidental.  Si cette porte mène à l’éveil, 

pourquoi rechercher l’éveil par la contemplation de l’esprit? 

 

173. Si vous allez invoquer les Bouddhas, il faut le faire correctement.  

Si vous ne comprenez pas ce qu’est invoquer, vous ne le ferez pas 

correctement.  Et si vous invoquez mal, vous n’irez nulle part. 
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174. Le Bouddha, c’est l’éveil, celui du corps et de l’esprit qui empêche 

le mal de s’y révéler.  Invoquer, c’est rappeler constamment à l’esprit les 

règles de discipline et les observer avec toute votre force.  C’est dans ce 

sens qu’est employé le terme invoquer. Invoquer se rapporte aux pensées 

et non pas au langage.  Si vous attrappez du poisson avec un piège, vous 

oublierez le piège quand le poisson est pris. De même, si vous 

recherchez le message par le langage, vous oublierez le langage dès que 

vous avez trouvé le message.   

 

175. Pour invoquer le nom du Bouddha, vous devez comprendre le 

Dharma d’invocation.  S’il n’existe pas dans votre esprit, votre bouche 

récite un nom vide.  Tant que vous êtes perturbé par les trois poisons ou 

par vos propres pensées, votre esprit dupé vous empêchera de voir le 

Bouddha et vous gaspillerez vos efforts.  Il y a un gouffre énorme entre 

réciter et invoquer.  On récite avec la bouche mais on invoque avec 

l’esprit.  Et parce que l’invocation vient de l’esprit, on l’appelle la porte 

de la conscience. La récitation est centrée dans la bouche et se manifeste 

par des sons. Si vous vous accrochez aux apparences tout en recherchant 

le message, vous ne trouverez rien.  Ainsi, les sages du passé cultivaient-

ils l’introspection au lieu des paroles.  

  

176. L’esprit est la source de toutes les vertus, le centre de toutes les 

puissances. La béatitude éternelle vient de l’esprit tranquille. La 

renaissance dans les trois mondes vient aussi de l’esprit.  L’esprit est la 

porte conduisant à chaque monde et le gué à l’autre rive. Ceux qui 

savent où se trouve la porte ne se soucient pas s’ils peuvent l’atteindre 

ou non et ceux qui savent où se trouve le gué ne s’inquiètent pas s’ils 

peuvent le traverser ou non. 

 

177. De nos jours, les gens que je rencontre sont superficiels. Ils 

pensent aux mérites comme à quelque chose ayant une forme. Ils 

gaspillent leurs richesses et tuent les êtres sur terre et dans l’océan.  Ils 

ne pensent bêtement qu’à ériger des statues et des tours, demandant aux 

gens d’entasser du bois et des briques, de peindre soit en bleu soit en 

vert.  Ils stressent leur corps et leur esprit, se font du mal et détournent 
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les autres de la bonne voie.  Malheureusement, ils ne savent pas assez 

pour en avoir honte.  Comment pourraient-ils s’éveiller un jour? Ils 

voient quelque chose de tangible et s’y attachent immédiatement.  Si on 

leur parle de la non-forme, ils resteraient là confus et stupides.  Avides 

de menues grâces de ce monde, ils restent aveugles à la souffrance qui 

arrive.  De tels disciples se fatiguent en vain.  Tournant du vrai au faux, 

ils ne parlent que de bénédictions et richesses à venir. 

 

178. Si vous pouvez simplement vous concentrer sur la lumière interne 

de votre esprit et contempler sa clarté externe, vous dissiperez les trois 

poisons et repousserez une fois pour toutes les six voleurs. Vous 

acquerrerez sans effort de multiples vertus, perfections et chemins 

menant à la vérité.  Voir à travers le mondain et témoignant du sublime 

n’est pas loin.  L’éveil est dans cet instant présent.  Pourquoi se soucier 

des cheveux gris?  La porte véritable est cachée et ne peut être révélée. 

Je n'ai pu que mettre le doigt sur la contemplation de l'esprit. 
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