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Mật  truyền  tâm  ấn 

 

Tác giả : Huyền Tường. 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ. 

 

I-Có ông tăng hỏi Huyền Ngộ : 

-Mật truyền tâm ấn là thế nào ? 

Sư lặng im một hồi lâu. 

-Con vểnh tai để nghe sao sư không nói ? 

Sư kêu thị giả, bảo : 

-Đi đun nước pha trà. 

 

II- Giải thích đề mục : 

Thiền tông giảng câu mật truyền là không truyền. Tại sao ? Vì thể của pháp 

là không nên lấy không truyền không thì cũng là không. Vì thế không có 

truyền. Nếu có cái gì để truyền, thì đó là hữu vi, là ngoại đạo chứ không phải 

là Phật giáo. Người ta thường nói lấy tâm ấn tâm. Nhưng tâm nào để ấn ? Và 

tâm nào chịu ấn ? Đó đều là ngoại đạo. Nếu là thực tu thì tuân theo 3 pháp ấn 

mà tu, tức là quán :  

1/ chư pháp vô ngã 

2/ chư hành vô thường 

3/ thường lạc ngã tịnh. 

Thường vì thể không nên hữu thường. ngã tịnh không phải thân phàm  phu 

mà là pháp thân, là cảnh giới Niết bàn. Đối với bất cứ cảnh nào cũng không 

phát sinh phiền não, đó mới là chân chánh khoái lạc. Các pháp ở thế gian đều 

biến đổi theo không và thời gian. Thường là không nên bất biến. Các pháp thế 

gian là do duyên tụ mà thành, duyên tán mà diệt nên còn được gọi là pháp 

sinh diệt. Còn thường là hằng có không hình tướng, không sinh, không diệt, ở 

khắp hư không, tràn đầy pháp giới không có trong, ngoài. Hình tướng có phá 
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hoại hay đối nghịch với thể không chăng ? Không, vì theo thời gian hình 

tướng cũng trở thành không. 

 

III- Giải thích công án. 

 

1/Câu hỏi thứ nhất của ông tăng chỉ rằng ông không hiểu bản thể truyền 

bản thể, mà bản thể là không nên không có truyền gì cả. Huyền Ngộ đứng ở 

nơi đó, không nói hồi lâu, cũng không có một cử động gì là sao ?  Đó là để 

đáp lại câu hỏi của ông tăng tâm như thế đó. Không khởi động niệm, không 

nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc đó thể nghiệm thể không. Tỷ như ngồi 

thiền với một bậc tu hành, hay nói chuyện với họ thì những phiền não cũng 

vơi đi một nửa, những gúc mắc cũng được giải tỏa. Bản tánh không thể không 

thể dùng lời nên không thể truyền chỉ dùng im lặng mà truyền vì 2 vật đều 

cùng một thể. Chân chính Phật pháp là đối với mọi cảnh giới không nắm giữ, 

chỉ buông bỏ. Nếu buông bỏ mọi pháp thì ta sẽ buông bỏ được mọi cảnh. Ta 

được tự do, tự tại. 

 

2/Câu hỏi thứ hai của ông tăng chỉ rằng ông chẳng hiểu gì về cách đáp của 

Huyền Ngộ. Ông còn đi xa hơn nữa là mắng chửi Huyền ngộ đã không cho 

ông một câu trả lời. Kết quả là Huyền ngộ không thèm để ý đến ông. Có nói 

cũng vô dụng vì ông không hiểu thế nào là thiền cơ. 


