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LỜI TRI ÂN

Biển giác mênh mông thật khó dò,
Rừng thiền vắng vẻ dễ gì vô!
Không phương chỉ lối e lầm lạc, 
Đặng Pháp Đàn Kinh mới tiện cho…
                                                       Minh Trực Thiền sư
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Vạn vật trong cuộc đời đều thay đổi theo dòng thời gian.
Đạo Phật cũng vậy, mặc dù Đức Thế Tôn vì lòng 

thương tưởng chúng sanh, vì muốn cho chánh pháp trụ 
thế lâu dài, nên trong Hải Hội Linh Sơn, Ngài đã truyền 
trao tâm ấn, đem Phật pháp phó chúc cho ngài Ma Ha Ca 
Diếp, mở đầu cho nguồn mạch Thiền Tông Ấn Hoa. 

Trải qua hơn 25 thế kỷ, với bao thăng trầm biến đổi, 
Đạo Phật cũng dần dần bị mai một. Hình ảnh một Tăng 
Đoàn Nguyên Thủy với một đời sống hiền hòa, đơn giản, 
thanh bạch, hòa hợp với nhau như nước với sữa, chỉ còn 
là những lý tưởng tốt đẹp tìm thấy trong những trang kinh 
sử. Tuy nhiên, nếu lưu tâm và hết lòng trân trọng, chúng 
ta vẫn có thể nhận ra ngay đây, giữa đô thị phồn hoa với 
nhà, với xe, ồn ào và tấp nập, một chút gì đó tương ưng, 
tiếp nối. Đó chính là tấm lòng của những người thầy dành 
cho học trò, với tất cả tâm huyết trao truyền và giáo dưỡng 



mong muốn học trò của mình có thể tiếp nối con đường 
tu học và hoằng dương chánh pháp. Vâng! Nếu như 2500 
năm trước, ở Linh Sơn Hải Hội, với nước, với non, tấm 
lòng của Đức Phật trong như suối, dào dạt chẳng cạn 
dòng, thì ở đây, trong thời đại này, tấm lòng của những 
người thầy, không vì thế mà bị lu mờ.

Lời đầu tiên, cho phép chúng con được gởi lời tri 
ân sâu sắc đến thầy Bổn sư thượng Thiện hạ Minh, Trụ 
trì Chùa Linh Sơn, bậc ân sư giáo dưỡng; Người đưa 
chúng con đến trường, đến lớp; Người không quản ngại 
lao nhọc, làm mọi công việc để chúng con an tâm tu học. 
Chúng con xin được tỏ lòng tri ân đến Người, bậc thầy 
khả kính.

Chúng con cũng thành tâm tri ân thầy thượng Đồng 
hạ Huệ, Viện chủ Thiền Viện Long Tượng, Người đã tạo 
cho chúng con những nhân duyên tốt đẹp đầu tiên trên 
con đường tu học của mình.

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Từ những ngày mới xuất gia, với bao khó khăn, lúng 

túng trong đời sống phạm hạnh của một người tu đi ngược 
dòng đời. Thế nhưng, qua bao năm tháng ngồi dưới mái 
trường, qua từng bài giảng của Chư tôn đức, quý thầy 
cô, chúng con dần dần nhận ra mình phải làm gì, phải 
sống như thế nào để trở thành một người xuất gia hữu 
ích cho đời, cho đạo. Chúng con xin chân thành tri ân sự 

giáo dưỡng tận tụy, hết lòng của Chư tôn đức, quý thầy 
cô. Nhất là Hòa Thượng thượng Liêm hạ Chính, Người 
đưa chúng con đến với pháp môn đốn giáo của Lục Tổ 
Huệ Năng; Người trao cho chúng con chiếc khóa quan 
trọng đi vào tư tưởng Kinh Pháp Bảo Đàn và kho tàng 
chánh pháp. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vì sự nghiệp 
“truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai”, Thầy đã đến với 
chúng con, bằng tất cả nhiệt tâm, nhiệt tình, bằng tất cả 
sự hăng say trong từng buổi giảng. 

Chúng con càng muốn gửi lời tri ân và lòng kính 
mến sâu sắc nhất đến Thượng Tọa thượng Giác hạ Tín, 
Thầy đã để tâm xem xét, tận tình hướng dẫn, kỹ lưỡng chỉ 
ra những sai sót, cũng như cho chúng con nhiều ý tưởng 
tốt đẹp, quý báu cho cuốn sách đầu tay của mình. Kính 
bạch Thầy! Những hướng dẫn của thầy không chỉ giúp 
chúng con có được một cuốn sách ưng ý và tâm đắc mà 
còn mở ra cho chúng con một hướng đi mới trong sự học 
hỏi, nghiên cứu và truyền bá giáo pháp. Kính bạch Thầy! 
Trên thế gian, nếu có ngôn từ, vần thơ nào mỹ miều, tốt 
đẹp nhất, ca ngợi tấm lòng cao quý của những người thầy, 
thì chúng con xin được hết lòng trân trọng dâng lên cúng 
dường Thầy, để bày tỏ sự cung kính và tấm lòng tri ân sâu 
sắc nhất của chúng con. 

Chúng con xin được tri ân Thượng Tọa thượng Viên 
hạ Giác, Trụ trì Chùa Từ Tân, Thầy đã dành thời gian 



xem xét bản thảo, góp ý và có nhiều lời động viên, khích 
lệ chúng con.

Chúng con thành tâm tri ân Hòa Thượng thượng 
Viên hạ Minh, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Bửu Long đã kỹ 
lưỡng xem xét và viết lời giới thiệu cho cuốn sách.

Chúng con xin được tri ân Đại Đức Thích Chí Giác 
Châu, đã thiết kế bìa sách và giúp đỡ chúng con trong 
việc đăng ký xuất bản.

Xin được cám ơn cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, tổ 
trưởng bộ môn Văn, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, 
với những góp ý góp phần làm cho cuốn sách được hoàn 
chỉnh hơn.

Chúng con cũng xin được cảm niệm đến công lao 
của chư tôn đức, chư vị thiện tri thức tiền bối đã dày 
công, tâm huyết phiên dịch, sớ giải, trước tác để lại cho 
đời nhiều tác phẩm, tư liệu có giá trị. 

Cuối cùng, từ đáy lòng của mình, chúng con xin gởi 
lòng cung kính tri ân hai đấng sanh thành, gia đình và quý 
Phật tử đã thương mến, động viên giúp đỡ về tinh thần 
cũng như vật chất trong suốt thời gian qua.      

                                             Mùa Hạ năm Nhâm Thìn 
                                             (DL 2012 – PL 2556)
                                                       Kính ghi
                                                Thích Thiện Lâm

LỜI GIỚI THIỆU

HT. Thích Viên Minh.
-  Viện Chủ Chùa Tổ Đình Bửu Long
-  Trưởng ban Phật Giáo Nam Tông
-  Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Nắng lung linh trên những đọt non của những cây 
đậu biếc mới ươm cách đây mấy hôm trong vườn Trà 
Thất, dây đậu biếc bám vào cội thông già dường như 
vươn lên nhanh hơn trong ánh nắng bình minh. Tôi cảm 
hứng lấy bút viết lên tấm đá dựng trong vườn hai chữ 
“hồn nhiên”, rồi tự mỉm cười “đã hồn nhiên lại còn chữ 
nghĩa!” Viết xong quay lại thì một vị Tăng trẻ đã đứng 
đàng sau lúc nào không hay. Chúng tôi mỉm cười chào 
nhau, và nhà sư trẻ trao tôi một tập sách khổ A4: “CON 
ĐƯỜNG TRÍ TUỆ”, viết về thiền qua Lục Tổ Huệ Năng 
trong kinh Pháp Bảo Đàn. 

Tôi có một thoáng ngạc nhiên pha chút nghi ngờ 
vì một vị Tăng trẻ như vậy sao có thể viết một đề tài mà 



nhiều bậc cao Tăng còn chưa dám nghĩ. Vị này còn rất 
trẻ, tôi đoán cao lắm là mới học xong chương trình một 
Học Viện Phật Giáo nào đó không lâu, và đây chắc là luận 
văn tốt nghiệp. Tôi có dạy Học Viện môn Thiền trong 
mấy khóa nên biết rằng nói chung Tăng sinh dù đã tốt 
nghiệp, đã có một số kiến thức Phật học tương đối nhưng 
cũng còn phải thể nghiệm rất nhiều mới có đủ trình độ để 
viết lách hay hoằng dương chánh pháp. 

Sau chút ngạc nhiên ban đầu, thấy vị Tăng có phong 
thái trang nghiêm, điềm đạm tôi chợt có cảm hứng tò mò 
muốn khám phá tác phẩm này nên đã nhận lời đọc và góp 
ý theo thỉnh nguyện của nhà sư trẻ. Nếu đó là một luận 
văn thì Tăng sinh này phải có bản lãnh và tự tin mới dám 
chọn đề tài về Thiền học, một đề tài không thuộc lãnh 
vực lý trí và kiến thức mà cần có sự trực nhận trọn vẹn vô 
ngôn của tánh giác. Chính Ngài Huệ Năng đã thâm nhập 
vào cội nguồn của sự lý viên dung mà không cần qua chữ 
nghĩa. 

Tôi đã đọc và thật sự vui mừng cho tương lai Phật 
giáo khi biết rằng trong giới Tăng trẻ ngày nay vẫn còn có 
những vị thâm nhập được vào tận căn để của pháp thiền 
như vậy. Và đặc biệt thầy Thiện Lâm – nhà sư trẻ này 
– qua kinh Pháp Bảo Đàn còn dung thông được những 
điểm cốt lõi chung của cả hai hệ thiền Nguyên Thủy và 
Phát Triển. Điều mà trước đây rất hiếm người thấy được. 

Đây là một đặc điểm cần được khích lệ trong giới Tăng 
Ni trẻ ngày nay để tương lai các tông phái Phật giáo có 
thể thông hiểu nhau hơn, không còn thái độ tự tôn và cục 
bộ nữa. Ví dụ như Đức Phật dạy chánh niệm, Ngài Huệ 
Năng lại dạy vô niệm, chắc chắn một vài kẻ cục bộ nào 
đó sẽ nói “tu gì mà vô niệm” hoặc “còn chánh niệm là 
còn chấp pháp”... thực ra họ mới là những người cố chấp 
ngôn từ vì không biết rằng vô niệm và chánh niệm thực 
chất vẫn không hai, không khác.

Tôi rất hoan nghinh việc cho xuất bản những tập tiểu 
luận nghiên cứu sâu vào cốt lõi Phật pháp của các Tăng 
Ni trẻ, vì chỉ khi vào sâu trong cốt lõi của đạo thì mới 
thấy Phật pháp vẫn luôn đồng nhất, không phải sai khác 
như những hình thức hay những phương tiện dị biệt bề 
ngoài của các tông môn hệ phái. Chân lý muôn đời vẫn 
bất nhị và dĩ nhiên cũng là bất dị.

Hôm nay dây đậu biếc đã nở hoa thật xanh, một màu 
xanh trong sáng hồn nhiên và tĩnh lặng, sự tĩnh lặng lan tỏa 
đến vô cùng... Tôi lại mỉm cười nhìn hai chữ “hồn nhiên” 
viết hôm kia trên tấm đá, bây giờ nó cũng đang lặng lẽ 
hồn nhiên trong sự tịch tịnh vô cùng của vạn pháp...

                            Rằm tháng 10 năm Nhâm Thìn (2012) 
                                  Hòa Thượng Viên Minh



LỜI TỰA

Kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có khi nào ta 

tự hỏi: 
Ta đã được gì, mất gì?
Ta đã thực sự hài lòng với những gì đã đi qua? 
Hay tất cả như là giấc mộng với sự trống rỗng và 

những nỗi đau chưa có ngày chấm dứt?
Và điều gì sẽ chờ đón chúng ta với tháng ngày sắp 

tới?
Cuộc đời sẽ khá hơn hay sẽ lại là những giấc mộng 

với những niềm đau khác?
Tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta.
Nhưng một điều có thể chắc chắn, là ngày nào nội 

tâm chúng ta còn tham sân si, ngày nào chúng ta còn chưa 
được khai tâm mở trí, thì ngày đó, chúng ta vẫn còn trong 
cái vòng luẩn quẩn của sự day dứt, tự làm khổ mình. 

Đức Phật, chư vị thánh hiền cũng là con người, cũng 
đã từng có những niềm đau nỗi khổ, nhưng khác hơn 
chúng ta, là các Ngài đã sớm thức tỉnh và tìm được cho 
mình một con đường giải thoát. 

Kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Cuốn sách này là những thao thức của chúng tôi 

trong tâm nguyện tìm cho mình một con đường để đi lên, 
để gột rửa thân tâm, hóa giải ràng buộc và tìm về chốn 
bình an đích thực, trọn vẹn trong cuộc đời. Với niềm vui 
học hỏi và chia sẻ những cách sống an lạc, chúng tôi xin 
trân trọng kính giới thiệu đến quý thiện hữu tri thức cuốn 
sách “Con Đường Trí Tuệ”.

Vì là cuốn sách đầu tay nên chắc chắn còn nhiều sơ 
suất, người viết mong nhận được sự hoan hỷ và đóng góp 
của quý thiện hữu tri thức, để những lần tái bản sau được 
hoàn chỉnh hơn. 

Hồi hướng cầu nguyện quý thiện hữu tri thức an 
lành, thanh tịnh trong niềm vui tu học Phật pháp.
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CHƯƠNG I: DẪN NHẬP

Đức Phật ra đời vì thương tưởng chúng sanh, vì đem 
lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người.1 

Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 25 thế kỷ, sau 
khi thành đạo Vô Thượng dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế 
Tôn liền đến vườn Lộc Uyển, chuyển pháp luân độ 5 anh 
em Kiều Trần Như, cùng với nhóm người Da Xá. Với sự 
khéo léo và tận tụy của Bậc Đạo Sư, chỉ trong vòng 2 
tháng, Tăng đoàn đã có 60 vị A La Hán.2

Sau khi các đệ tử đã hoàn thành xong việc tự độ, 
Đức Thế Tôn đã khuyến khích các đệ tử lên đường hoằng 
dương chánh pháp: 

Này hỡi các Tỳ Kheo3, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi 
sự trói buộc dầu ở cảnh người hay các cảnh trời.

Các con cũng vậy, này hỡi các Tỳ Kheo, các con 
cũng đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người 
hay ở các cảnh trời.

Hãy ra đi các Tỳ Kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều 
người, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Vì lòng từ 
bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư 
thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngả. Này hỡi 
các Tỳ Kheo, hãy hoằng dương giáo pháp, toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở giai đoạn 
cuối cùng, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và văn tự. Hãy 
công bố đời sống thiêng liêng cao thượng vừa thiện vừa 
trong sạch.4 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thế Tôn, bao thế 
hệ những người con Phật, đã tâm nguyện lấy việc tu tập 
và hoằng dương chánh pháp, đem đèn sáng trí tuệ soi rọi 
nhân gian, làm bổn phận và lý tưởng cho cuộc đời tu tập 
của mình. 

Vui mừng thay! Nhờ đó, Đạo Phật đã vượt ra khỏi 
phạm vi đất nước Ấn Độ, lan truyền khắp năm châu bốn 
bể. Đến đâu, cũng hòa nhập và phát triển một cách hài 
hòa, linh hoạt, phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội. 

Nhưng… 
Trong quá trình hội nhập đó, Đạo Phật đã được triển 

khai thành nhiều khuynh hướng khác nhau, như khuynh 
1 Xem Kinh Trung Bộ I, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr.53.
2 A La Hán: Hay còn gọi là Vô Sanh, chỉ cho bậc đã hoàn toàn đoạn 
tận phiền não, đã được giác ngộ, giải thoát.
3 Tỳ Kheo: Chỉ cho những người nam tu sĩ đã thọ đầy đủ giới pháp. 4 Phạm Kim Khánh (dịch), Đức Phật Và Phật Pháp, tr.111.
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hướng của “một tôn giáo” với nhiều vị Phật, Bồ Tát, các 
vị hộ pháp có quyền năng “ban phước, xóa tội”, có thể 
đáp ứng mọi lời cầu nguyện của quần chúng; hay khuynh 
hướng của “một triết học” chuyên lý luận, biện giải về 
bản thể nhân sinh vũ trụ, đáp ứng nhu cầu tìm tòi, thỏa 
mãn tri thức của các học giả,… Các khuynh hướng đó, 
có tác dụng đem đạo vào đời, phổ cập Phật pháp, nhưng 
mặt khác, cũng làm cho Đạo Phật mất dần tính đơn giản, 
thiết thực, chú trọng sự thật tu, thật hành, giác ngộ và giải 
thoát. Đạo Phật bị phân hóa thành nhiều tư tưởng, nhiều 
tông phái khác nhau, gây ra những chia rẽ và những cuộc 
khẩu chiến dai dẳng trong Tăng đoàn, mà những từ như 
“tiểu thừa”, “đại thừa” là những điển hình sinh động nhất. 
Điều đó, làm cho người học Phật đời sau, dù là theo hệ 
phái nào, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, rơi vào thiên 
chấp. 

May mắn thay, khoảng 1100 năm, sau Đức Phật nhập 
Niết Bàn, Thiền Tông Trung Hoa ra đời với sự kiện Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua với một tuyên ngôn sấm sét: 

不 立 文 字  Bất lập văn tự
教 外 別 傳  Giáo ngoại biệt truyền
直 指 人 心  Trực chỉ nhân tâm,
見 性 成 佛.5  Kiến tánh thành Phật. 

Nghĩa là không dính mắc vào văn tự chữ nghĩa, đây 
là pháp truyền riêng ngoài giáo lý, chỉ thẳng vào tâm 
người, chỉ cần thấy tánh là thành Phật.

Tuyên bố trên, đã đưa Thiền Tông thoát ra ngoài 
những tranh chấp, để trở về tính chất đơn giản, thiết thực 
ban đầu của giáo pháp, lấy việc tu tâm dưỡng tánh là điều 
cần thiết nhất để giác ngộ.6

Sau Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng là vị Tổ Sư 
thứ sáu của Thiền Tông Trung Hoa, một người không biết 
chữ, mới nghe qua một câu kinh đã giác ngộ, là hình ảnh 
tuyệt vời về sự đứng ngoài các tranh chấp. Là một người 
hành đạo trong truyền thống Phật Giáo Phát Triển7, lại 
có kinh nghiệm thực chứng nên lời dạy của Lục Tổ Huệ 
Năng, vừa mang tính chất thiết thực, đơn giản của Phật 
Giáo Nguyên Thủy8, vừa bao hàm các tinh hoa của Phật 
Giáo Phát Triển, làm cho người học Phật thấy được sự 

5 Trúc Thiên (dịch), Thiền Luận, Quyển Thượng, tr.18.

6 Xem HT. Thích Viên Minh, Thực Tại Hiện Tiền, tr. 18-25.
7 Những kinh luận do người đời sau trước tác, trên cơ sở triển khai 
những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật để phù hợp với sự phát 
triển của xã hội. Nhiều học giả cho rằng: Những bộ kinh Đại Thừa 
thuộc Hán tạng được hình thành và phát triển vào thời gian sau khi 
Đức Phật nhập diệt. Nên tạm gọi là Giáo Pháp Phát Triển.
8 Những lời dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Nhiều học giả 
cho rằng: Năm bộ kinh Ny-ka-ya thuộc văn hệ tiếng Pali và bốn bộ 
A Hàm thuộc Hán Tạng là gần nhất với những lời dạy nguyên thủy 
của Đức Phật nên tạm gọi là Giáo Pháp Nguyên Thủy.
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dung thông, khế hợp của hai truyền thống Phật giáo còn 
tồn tại nhiều quan điểm khác biệt, và nhận chân ra một 
nguyên lý tu tập duy nhất trong giáo pháp của Đức Phật. 
Đó là con đường tu tập không chấp văn tự chữ nghĩa, thật 
tu, thật hành, giác ngộ và giải thoát. 

Không biết có phải từ xa xưa, đã từng gieo căn lành 
với Tam Bảo hay không, mà nay chúng tôi hữu duyên 
hữu phước được hạnh ngộ Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục 
Tổ Huệ Năng, với nghĩa lý sâu xa mầu nhiệm, sanh tâm 
kính tin, hoan hỷ, ngưỡng mộ, thật là một trợ duyên lớn 
trong cuộc đời tu học. Là người xuất gia và tu học trong 
hệ phái Bắc Tông, được học nhiều kinh luận thuộc văn hệ 
Phật Giáo Phát Triển, nhưng chưa tìm được cho mình câu 
trả lời thỏa đáng cho những gút mắc trong lòng. Cho đến 
khi, có cơ duyên tiếp xúc với Kinh Pháp Bảo Đàn, những 
gút mắc đó phần nào được sáng tỏ, qua những lời dạy hết 
sức đơn giản, dễ hiểu nhưng thấu tình đạt lý của Lục Tổ 
Huệ Năng. Càng để tâm thọ trì, đọc tụng, càng nhận được 
trong từng trang kinh, nhiều niềm cảm thông và hỷ lạc. 
Cảm giác như được tiếp xúc với Lục Tổ, được Tổ trực 
tiếp nhắc nhở, la rầy với tất cả tâm huyết, tha thiết kêu gọi 
học trò của mình, trở về bổn tâm bổn tánh. 

“Gặp được chánh pháp đã khó, phát lòng tin tưởng, 
hoan hỷ đã khó, phát nguyện thọ trì lại càng khó hơn, nên 
trân trọng nhân duyên quý báu này”. Chúng tôi đã nghĩ 

thế, và tâm nguyện cả đời học hỏi, thực hành theo những 
lời dạy này, như một con đường tu tập giúp mình, giúp 
người vượt qua sông mê bể khổ.

Sau thời gian tìm tòi, học hỏi nhận thấy Kinh Pháp 
Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng được rất nhiều các bậc 
cao đức tiền bối để tâm nghiên cứu và trước tác nhưng 
chủ yếu là dịch, chú giải, giảng giải,… mà chưa thấy tác 
phẩm nào khái quát, hệ thống, triển khai một cách rõ 
ràng và đầy đủ đường lối tu tập của Lục Tổ. Do đó, “Con 
Đường Trí Tuệ” là đề tài được chọn, nhằm tìm hiểu và tìm 
cách ứng dụng những lời chỉ dẫn của Lục Tổ trong việc 
tu tập khai ngộ trí tuệ, điều mà Lục Tổ đặc biệt tâm huyết 
mong muốn ở thế hệ tương lai.

Đề tài phần lớn dựa vào phẩm Bát Nhã (Kinh Pháp 
Bảo Đàn) để làm sáng tỏ lời Lục Tổ dạy: “Nay Ta vì quý 
vị mà giảng pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho ai 
cũng đạt được trí tuệ”.9  

Mong rằng với ý tưởng tốt đẹp này, người viết có thể 
giới thiệu đến mọi người một pháp môn tu tập đơn giản, 
thiết thực đạt được tuệ giác minh nhiên, viên mãn.

9 Pháp Bảo Đàn Kinh, Đoàn Trung Còn (dịch), tr.31.
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CHƯƠNG II: SƠ LƯỢC VỀ LỤC TỔ HUỆ 
NĂNG VÀ KINH PHÁP BẢO ĐÀN

1.  Lục Tổ Huệ Năng trong dòng truyền thừa của 
Thiền Tông Ấn Hoa

-  Sơ Tổ của Thiền Tông Ấn Hoa: Ma Ha Ca Diếp
Lịch sử của Thiền Tông đến nay vẫn còn là một huyền 

thoại. Truyền thuyết cho rằng: Một ngày nọ, Đức Phật 
đang ở tại núi Linh Thứu. Phạm Thiên Vương (Brahmà) 
hiện đến cúng dường Ngài một cành hoa Kumbhala và 
thỉnh Ngài giảng pháp. Đức Phật cầm lấy cành hoa, đưa 
lên trước đại chúng, không 
nói một lời. Trong đại chúng 
không có ai hiểu, riêng có 
Ma Ha Ca Diếp là mỉm 
cười. Đức Phật nói: “Chánh 
pháp nhãn tạng này, Ta phó 
chúc cho ngươi, này Ma Ha 
Ca Diếp, hãy nhận lấy và 
truyền bá.”10  

Theo đó, ngài Ma Ha Ca Diếp là Sơ Tổ của Thiền 
Tông Ấn Độ.

-  Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Bồ Đề Đạt Ma 
(470-543)11 

Vị Tổ Sư thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ là Bồ Đề 
Đạt Ma vốn là thái tử Bồ Đề Đa La, con thứ ba của vua 
Kancipura (Hương Chí), nước Quốc Hương, Nam Ấn. 
Sau khi đắc pháp và được Tổ Bát Nhã Đa La truyền y 
bát, năm 520 Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền vân du sang phương 
Đông đến Trung Hoa. 

Tổ được vua Lương Võ Đế (502-556) mời đến Nam 
Kinh để tham vấn. 

Nhà vua hỏi:  Từ khi tức vị tới nay, Trẫm đã cho xây 
chùa, sao chép kinh điển và độ Tăng rất nhiều. Có công 
đức gì không? 

Tổ đáp:   Không có công đức gì cả.
Vua hỏi:   Thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa?
Tổ đáp:   Rỗng tuếch, không có thánh đế gì hết.
Vua lại hỏi:   Vậy ai đang diện kiến Trẫm đây?
Tổ đáp:   Không biết.
Vua Lương Võ Đế không tiếp nhận được nghĩa lý. 

Tổ nhận thấy cơ duyên chưa tới, liền bỏ đi. Sau đó Ngài 
đến Thiếu Lâm Tự và chỉ ngồi quay mặt vào tường trong 
suốt chín năm.

10 Xem Tuệ Sỹ (dịch), Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo, tr.244. 11 Xem sđd, tr. 244-245.
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-  Nhị Tổ Huệ Khả (487-593)12 
Thần Quang, là một học giả tinh thông về triết học 

Khổng Tử, đến cầu pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Theo 
truyền thuyết, Thần Quang đã đứng trong trời tuyết lạnh 
và tự chặt cánh tay trái của mình để bày tỏ tấm lòng trung 
thực và quyết tâm cầu đạo. Cuộc tham vấn như sau:

Thần Quang thưa: Tâm con không an, xin Ngài an 
tâm cho con.

Tổ Đạt Ma trả lời: Ngươi 
hãy đem tâm ra đây Ta an cho. 

Thần Quang thưa: Con tìm 
không được tâm.

Tổ bảo: Ta đã an tâm cho 
ngươi rồi.

Thần Quang ngay lời nói đó 
mà được hoát nhiên đại ngộ.

Tổ đổi tên là Huệ Khả, về 
sau truyền cho y bát. Do đây, 
ngài Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ của 
Thiền Tông Trung Hoa. Còn ngài 
Huệ Khả là Nhị Tổ.

Cả đời Nhị Tổ Huệ Khả thường sống ẩn dật và du 
hành khắp nơi. Tuy nhiên, gặp chúng sanh hữu duyên, 
Ngài vẫn thuyết pháp hóa độ.

-  Tam Tổ Tăng Xán (?-606)13

Tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Quốc là ngài Tăng 
Xán. Lúc đến cầu đạo với Nhị Tổ Huệ Khả, Ngài bị ghẻ 
lác giống như người mắc bệnh phong cùi. 

Nhị Tổ hỏi:  Ông đến đây để làm gì?
Tăng Xán đáp: Con đến quy y Hòa Thượng cầu học 

Phật pháp.
Nhị Tổ bèn thử thách: Ông mắc bệnh như vậy thật 

không thanh tịnh, làm sao có thể học được Phật pháp?
Tăng Xán rất thông minh bèn thưa: Con là người có 

bệnh, còn Ngài là bậc Hòa Thượng nhưng tâm Ngài và 
tâm con có gì sai khác.

Nhị Tổ biết đây là người phi phàm, liền nói: Không 
cần nói nữa, Ta đã biết rồi.

Nói xong, bèn thu nhận Tăng Xán làm đệ tử. Sau này 
truyền y bát cho làm Tổ thứ ba và có lời dặn: Không nên 
để cho có người biết Ta đã truyền pháp cho ông. Vì thế, 
Tam Tổ âm thầm đi giáo hóa khắp nơi. Lúc gặp nạn Bắc 
Chu Vũ Đế tiêu diệt Phật pháp, Ngài ẩn cư trên núi mười 
mấy năm.

Sau khi truyền y bát cho Đạo Tín. Một ngày nọ, Tam 
Tổ Tăng Xán nói với đại chúng: Mọi người cho rằng ngồi 
kiết già chết là hay nhất, nay Ta cho các ông xem một 
cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của Ta rất tự do. Nói xong, 
tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên mà tịch.

12 Xem Thiền Luận, sđd, tr. 223-226. 13 Xem HT. Tuyên Hóa, Lục Tổ Đàn Kinh Lược Giảng, tr.18.
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-  Tứ Tổ Đạo Tín (580-651)
Tứ Tổ họ Tư Mã, xuất gia pháp danh Đạo Tín. Từ 

nhỏ theo Tam Tổ Tăng Xán xuất gia học đạo, sáu mươi 
năm lưng không dính chiếu, đã thành tựu cảnh giới bất 
khả tư nghì. Đường triều Trinh Quán thứ 17 (644), Đường 
Thái Tông phái sứ thần đến thỉnh Ngài vào hoàng cung để 
cúng dường, cầu Ngài làm thầy nhưng Tứ Tổ từ chối.14

Thiền Tông truyền thừa đến đời Tứ Tổ Đạo Tín có 
nhiều bước phát triển mới. Nếu như các Tổ Sư trước chủ 
yếu là ẩn cư hoặc du hóa với số lượng đệ tử rất ít, còn Tứ 
Tổ Đạo Tín thì ở Phá Đầu Sơn (Song Phong Sơn) quy tụ 
tăng tục hơn 500 để tu tập thiền, quy mô này trước đây 
chưa từng có. Do đây mà Tứ Tổ Đạo Tín được xem là 
người đặt nền tảng cho pháp môn Đông Sơn của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn sau này.15 

Sau đây là cơ duyên đắc pháp của Tứ Tổ Đạo Tín:16

Đạo Tín hỏi Tam Tổ Tăng Xán: Xin Hòa Thượng 
dạy con pháp môn giải thoát.

Tam Tổ trố mắt bảo:  Ai trói buộc nhà ngươi?
Đạo Tín thưa:   Không ai trói buộc.
Tam Tổ hỏi:             Cầu giải thoát làm gì?
Đạo Tín ngay đó được khai ngộ.

-  Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (601-674)17 
Một ngày nọ, Tứ Tổ Đạo Tín đến Hoàng Mai và gặp 

một đứa trẻ bên lề đường.
Tổ hỏi:   Tánh (họ) của con là gì?
Trẻ đáp:  Tánh thì có nhưng không phải tánh thường.
Tổ hỏi:   Tánh đó là gì?
Trẻ đáp: Tánh Phật.
Tổ hỏi:   Ngươi không có tánh (họ) à?
Trẻ đáp: Có chứ, tánh không.
Tổ nhận đứa trẻ làm đệ tử, đặt pháp danh là Hoằng 

Nhẫn, sau truyền y bát làm Tổ thứ năm.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Phùng Mậu Sơn, ở phía đông 

Song Phong Sơn kế thừa và phát huy thiền pháp của Tứ 
Tổ Đạo Tín, danh tiếng vang dội. Nên thiền pháp của Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn được người đương thời gọi là Đông Sơn 
Pháp Môn.18 

Ngoài đệ tử được trao truyền y bát làm Tổ thứ sáu 
là Huệ Năng. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn còn có 9 vị đệ tử xuất 
sắc khác, trong đó đứng đầu là ngài Thần Tú (606-706).

-  Lục Tổ là ngài Huệ Năng (638-713)
Ngài Huệ Năng do nghe Kinh Kim Cang mà được 

ngộ đạo trước khi đến cầu học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. 
Sau khi được đắc pháp và truyền y bát, Ngài trở về hoằng 

14 Xem sđd, tr. 19-22.
15 Xem Nguyễn Tuệ Chân, Thiền Tông Phật Giáo, tr. 28-31.
16 Xem Thiền Luận, sđd, tr.226-227.

17 Xem Thích Minh Tuệ, Chư Tổ Thiền Ấn Hoa, tr.464.
18 Xem Thiền Tông Phật Giáo, sđd, tr. 28.
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pháp ở phương Nam. Là người không biết chữ nhưng sự 
nghiệp hoằng pháp của Ngài thành công rực rỡ. Các đệ tử 
đắc pháp với Ngài rất nhiều, nhưng y theo lời huyền ký 
của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài không truyền y bát nữa. Vì 
thế, Lục Tổ Huệ Năng là người cuối cùng được truyền y 
bát, là vị Tổ Sư thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa và thứ 
33 của Thiền Tông Ấn-Hoa.

Sau khi viên tịch, y theo lời di chúc của Lục Tổ, đệ 
tử Pháp Hải biên tập các lời Ngài giảng thành Lục Tổ Đại 
Sư Pháp Bảo Đàn Kinh hay còn gọi là Kinh Pháp Bảo 
Đàn, làm cương lĩnh cho tư tưởng Thiền Tông.

Nhờ tư tưởng Kinh Pháp Bảo Đàn cùng với sự truyền 
bá của các đệ tử, trong đó nổi bật là ngài Nam Nhạc Hoài 
Nhượng (677-744) và Thanh Nguyên Hành Tư (?-740), 
Thiền Tông Trung Quốc đã hình thành năm tông phái. 
Còn gọi là Ngũ Gia (năm nhà) của Thiền Tông. Đó là:19

*  Hệ thống Nam Nhạc: 
Đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là ngài Mã 

Tổ Đạo Nhất (709-788). 
Đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất là ngài Bách Trượng 

Hoài Hải (720-814). 

Đệ tử của ngài Bách Trượng Hoài Hải là ngài Quy 
Sơn Linh Hựu (771-853). 

Đệ tử của ngài Quy Sơn Linh Hựu là ngài Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch (804-899). 

Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thành lập Quy Ngưỡng 
Tông (1)

Đệ tử khác của ngài Bách Trượng Hoài Hải là ngài 
Hoàng Nghiệt (Hoàng Bích) Hy Vận (?-850). 

Đệ tử của ngài Hoàng Nghiệt Hy Vận là ngài Lâm 
Tế Nghĩa Huyền (?-876). 

Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền thành lập Lâm Tế Tông (2) 
*  Hệ thống Thanh Nguyên: 
Đệ tử của ngài Thanh Nguyên Hành Tư là ngài Thạch 

Đầu Hà Thiên (700-790). 
Đệ tử của ngài Thạch Đầu Hà Thiên là ngài Dược 

Sơn Duy Nghiễm (745-828). 
Đệ tử của ngài Dược Sơn Duy Nghiễm là ngài Vân 

Nham Đàm Thành (783-814). 
Đệ tử của ngài Vân Nham Đàm Thành là ngài Động 

Sơn Lương Giới (807-869).
Đệ tử của ngài Động Sơn Lương Giới là ngài Tào 

Sơn Bản Tịch (840-901).
Ngài Tào Sơn Bản Tịch thành lập Tào Động Tông (3) 
Một đệ tử khác của ngài Thạch Đầu Hà Thiên là ngài 

Thiên Hoàng Đạo Ngô (768-835).
19 Xem HT. Thích Thanh Kiểm, Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc,  
tr. 129, 175-181.
     Xem Thiền Luận, sđd, tr.296-270.
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Đệ tử của ngài Thiên Hoàng Đạo Ngô là ngài Long 
Đàm Sùng Tín.

Đệ tử của ngài Long Đàm Sùng Tín là ngài Đức Sơn 
Tuyên Giám (780-865).

Đệ tử của ngài Đức Sơn Tuyên Giám là ngài Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn (822-908)

Đệ tử của ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn là ngài Vân 
Môn Văn Uyển (864-949)

Ngài Vân Môn Văn Uyển ở núi Vân Môn thành lập 
Vân Môn Tông (4) 

Đệ tử khác của ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn là ngài 
Huyền Sa Sư Bị (837-908).

Đệ tử của ngài Huyền sa Sư Bị là ngài La Hán Quế 
Thâm (867-928).

Đệ tử của ngài La Hán Quế Thâm là ngài Thanh 
Lương Văn Ích (885-958). 

Ngài Thanh Lương Văn Ích thành lập Pháp Nhãn 
Tông (5)
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2.  Sơ lược về Lục Tổ Huệ Năng (638-713)20 
Thân phụ là Lô Hạnh Thao, nguyên quán Phạm 

Dương, sau dời về Lãnh Nam, Tân Châu. Thân Mẫu là Lý 
Thị. Ngài sanh tại Tân Châu vào giờ Tý, ngày 08 tháng 02 
năm Mậu Tuất (638), triều Đường Thái Tông, niên hiệu 
Trinh Quán thứ 12.

Vừa tròn ba tuổi thân phụ qua đời, phải dời đến Nam 
Hải. Ở đây cuộc sống vô cùng khốn khó và nghèo nàn. 
Hằng ngày, Huệ Năng phải vào rừng đốn củi, đổi gạo 
nuôi mẹ. 

Một hôm, đến nhà khách giao củi, vô tình nghe người 
tụng Kinh Kim Cang, mới nghe qua, Huệ Năng liền hoát 
nhiên ngộ đạo. 

Do nhân duyên tiền kiếp, Huệ Năng được người 
khách cho mười lượng bạc, bảo dùng tiền để lo cho mẹ 
và dặn mau đến Hoàng Mai tham bái Ngũ Tổ.

Huệ Năng lo cho mẹ xong, liền từ biệt lên đường. 
Ngũ Tổ nhận ra căn trí phi phàm của Huệ Năng, sợ 

kẻ ác tâm ganh tị, phương hại nên sai vào bếp giã gạo, 
bửa củi, nấu cơm phục vụ đại chúng.

Một ngày nọ, Ngũ Tổ bảo các đệ tử làm kệ trình cho 
Tổ xem. Dạy rằng: Nếu ai ngộ được diệu ý Phật pháp 
sẽ truyền y bát làm Tổ thứ sáu. Trong số đệ tử của Ngũ 
Tổ, Ngài Thần Tú (606-706) là vị giáo thọ, đứng đầu đại 

chúng, người được kỳ vọng sẽ được kế thừa y bát.
Bài kệ của ngài Thần Tú như sau: 
身 是 菩 提 樹  Thân thị Bồ Đề thọ,
心 如 明 鏡 臺  Tâm như minh kính đài.
時 時 勤 拂 拭  Thời thời cần phất thức,
勿 使 惹 塵 埃.21  Vật sử nhạ trần ai. 
Nghĩa là thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, 

hằng ngày phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi 
trần. 

Ngũ Tổ xem qua, nhận thấy cảnh giới của Thần Tú 
còn phải dụng công lau chùi, chưa thấy Tự Tánh vốn vô 
tướng, vô tác, nhưng cũng hết sức tán dương và dạy mọi 
người nên thắp hương lễ bái, học thuộc bài kệ, dạy là nếu 
y theo kệ này tu hành thì sẽ không đọa ác đạo.

Hai ngày sau, có một chú tiểu đi ngang qua nhà bếp, 
vừa đi vừa đọc bài kệ trên. Huệ Năng nghe qua, liền biết 
bài kệ này chưa được rốt ráo, nên làm một bài kệ khác 
đối lại. 

Bài kệ của Huệ Năng như sau:
菩 提 本 無 樹  Bồ Đề bổn vô thọ,
明 鏡 亦 非 臺  Minh kính diệc phi đài.
本 來 無 一 勿  Bản lai vô nhất vật,
何 處 惹 塵 埃.22   Hà xứ nhạ trần ai.

20 Xem Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.17.
21 Thiền Luận, sđd, tr.242.
22 Sđd, tr.242.
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Nghĩa là tính giác vốn không phải là cây, tâm sáng 
cũng không phải là đài, bản chất xưa nay của tâm là hoàn 
toàn rỗng không, thanh tịnh, không có bất kỳ hình tướng 
nào thì làm gì có chỗ để bụi trần dính vào.

Mọi người ai nấy đều suýt xoa, khen ngợi. Ngũ Tổ 
sau khi xem qua bài kệ, biết Huệ Năng đã giác ngộ Tự 
Tánh “xưa nay không một vật”, không còn bụi trần để lau 
chùi, nhưng sợ mọi người biết sanh tâm ganh tị, phương 
hại nên dùng dép bôi đi, và nói với đại chúng rằng: Người 
làm kệ này, cũng chưa kiến tánh.

Một hôm, Tổ đến chỗ giã gạo hỏi Huệ Năng: “Gạo 
đã trắng chưa?” Huệ Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn 
thiếu cái sàng gạo”. Tổ liền lấy gậy gõ lên thành cối ba 
cái rồi  đi.

Huệ Năng hiểu ý, canh ba vào thất. Tổ lấy áo cà sa 
che quanh chẳng để ai thấy, rồi vì Huệ Năng giảng Kinh 
Kim Cang, truyền cho y bát, gọi Huệ Năng là Lục Tổ và 
bảo tức tốc đi liền về phương Nam.

Nghe lời Ngũ Tổ, Lục Tổ Huệ Năng đi về phương 
Nam, sống ẩn dật trong nhóm thợ săn trong mười lăm 
năm.

Một ngày nọ, nhận thấy cơ duyên hoằng pháp đã 
đến, Lục Tổ liền đến Quảng Châu, Chùa Pháp Tính, được 
sự giúp đỡ của Pháp sư Ấn Tông, Ngài đăng đàn thọ Tỳ 
Kheo giới. Và bắt đầu công cuộc hoằng pháp của mình.

Năm 684, Lục Tổ được Tắc Thiên Hoàng hậu và 
Trung Tông Hoàng đế hạ chiếu mời vào kinh để tham vấn 
Phật pháp nhưng Lục Tổ khéo léo, cáo bệnh từ chối.

Năm 713 Lục Tổ tịch tại Chùa Quốc Ân, huyện Tân 
Châu.

Lục Tổ Huệ Năng thọ 76 tuổi, 24 tuổi tại Hoàng Mai 
đắc pháp, 39 tuổi thế phát xuất gia và thọ giới, 37 năm 
thuyết pháp độ sanh. Những đệ tử đắc pháp được Ngài 
hóa độ gồm 43 vị.

Đệ tử của Ngài là Pháp Hải Thiền sư biên tập các bài 
giảng của Lục Tổ và theo di chúc của Ngài đặt tên là Huệ 
Năng Pháp Bảo Đàn Kinh, lưu truyền hậu thế.

3.  Sơ lược về Kinh Pháp Bảo Đàn
a.  Kinh Pháp Bảo Đàn là nền tảng của tư tưởng 

Thiền Tông
Trong Phật giáo, chữ “Kinh” chỉ được dùng cho 

những lời dạy được coi là của Đức Phật, hay lời của 
những vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên…
và đã được chính Đức Phật xác nhận là đúng chánh pháp. 
Trong khi đó, Lục Tổ Huệ Năng cách Phật Niết Bàn hơn 
1100 năm mà những lời dạy của Ngài cũng được tôn xưng 
là “Kinh” đây là trường hợp duy nhất và hết sức đặc biệt. 
Điều đó chứng tỏ địa vị ưu đẳng của tác phẩm này trong 
lịch sử Phật Giáo Trung Hoa. Cho nên, không có gì lạ khi 
SUZIKI nhận định về Kinh Pháp Bảo Đàn như sau:
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Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ chiếm một vị trí tối 
quan trọng trong nhà Thiền. Chính qua bộ kinh này mà 
trọng trách khởi xướng Thiền Tông của Tổ Đạt Ma được 
xác định rõ rệt. Cũng qua bộ kinh này, mà tổng quan về 
Thiền được phác họa cho học nhân như khuôn mẫu tu 
tập. 

Khi chúng ta nói Pháp Bảo đàn kinh có tầm quan 
trọng phi thường nghĩa là về cả hai mặt trên. Gốc rễ của 
tư tưởng Pháp Bảo Đàn Kinh qua Tổ Đạt Ma ăn sâu chí 
đến sự giác ngộ của Đức Phật, trong khi cành nhánh trổ 
khắp miền Viễn Đông, mảnh đất phì nhiêu của hoa lá nhà 
Thiền.23

Chính vì Kinh Pháp Bảo Đàn có vai trò trọng đại 
như thế, cho nên nếu chúng ta muốn tìm hiểu tư tưởng 
Thiền thì nhất thiết phải tìm hiểu bộ kinh này. 

b.  Đặc điểm Kinh Pháp Bảo Đàn
*   Khế hợp với Giáo Pháp Nguyên Thủy:
Lục Tổ Huệ Năng là người không biết chữ, lại là 

người học đạo và hành đạo trong truyền thống Giáo Pháp 
Phát Triển nên Ngài ít có cơ hội tiếp xúc với Giáo Pháp 
Nguyên Thủy nhưng trong lời dạy của Ngài ta thấy có 
sự khế hợp một cách mầu nhiệm với Giáo Pháp Nguyên 
Thủy.

- Khế hợp ở khẳng định sự có mặt của một nguồn 
tâm vốn sẵn thanh tịnh, sáng suốt nơi mỗi người. 

Trong Kinh Tiểu Bộ, Đức Phật dạy: 
Này các Tỳ Kheo, có cái không sanh, không hiện 

hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Tỳ Kheo, 
nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác 
thành, không làm ra thì ở đây không thể trình bày được 
sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi 
làm ra. Do vì này các Tỳ Kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không tác thành, không làm ra nên có thể trình 
bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác 
thành, khỏi làm ra.24

Lục Tổ thì khẳng định:
菩 提 自 性  Bồ Đề Tự Tánh,
本 來 清 淨           Bổn lai thanh tịnh,
但 用 此 心           Đản dụng thử tâm,
直 了 成 佛           Trực liễu thành Phật.25 
Nghĩa là tâm giác ngộ, xưa nay vốn sẵn có và thanh 

tịnh. Nếu có thể sử dụng được tâm này thì có thể thành 
Phật.

Rõ ràng, tuy ngôn từ có khác nhau nhưng ý tứ thì 
hoàn toàn giống nhau đều khẳng định nơi mỗi người có 

23 Thuần bạch (dịch), Vô Niệm, tr.5-6.
24 Kinh Tiểu Bộ I, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr.343.
25 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 127.
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nguồn tâm vốn sẵn thanh tịnh, sáng suốt.
- Khế hợp ở phương tiện truyền đạt chánh pháp.
Đó là ngôn ngữ đơn giản, phổ thông, thiết thực 

hướng đến đời sống giác ngộ, giải thoát. 
Cả đời Thế Tôn, Ngài đã du hành khắp mọi nơi trên 

đất nước Ấn Độ, với một tâm nguyện, một niềm tha thiết, 
mong mỏi mọi người, ai cũng hiểu đạo lý giác ngộ. Thế 
Tôn đã cố gắng vận dụng hết mọi phương tiện để làm sao 
truyền đạt giáo pháp một cách trực tiếp, vắn tắt và đơn 
giản nhất. Như đoạn kinh sau: 

Này các Tỳ-kheo, ở đây, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị 
ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: 
“Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra 
dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn. 

 Này các Tỳ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi quay 
dài” hay khi quay ngắn, tuệ tri: “Tôi quay ngắn”.26 

Nhiều người nghĩ rằng, con đường giác ngộ mà Đức 
Thế Tôn đã mất bao nhiêu năm gian khổ mới tìm được 
phải là một cái gì đó rất thâm sâu mà người phàm chúng 
ta khó mà hiểu được. Ấy vậy, mà lại được Đức Thế Tôn 

trình bày giản dị đến thế. Lục Tổ cũng vậy, Tổ thuyết 
pháp bằng cái tâm của mình, chỉ thẳng con đường kiến 
tánh bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc, dung dị, thiết thực 
làm cho ai cũng có thể hiểu. Như đoạn kinh sau:

Các vị thiện tri thức! Sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã 
nghĩa là trí tuệ. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi niệm tưởng 
đều chẳng ngu mê, thường sáng trí tuệ, tức là hạnh Bát 
Nhã. Một niệm ngu mê thì Bát Nhã dứt mất, một niệm trí 
tuệ tức Bát Nhã sanh. Người đời ngu mê, chẳng hiểu Bát 
Nhã. Miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu mê. 
Miệng thường nói: “Ta tu Bát Nhã.” Mỗi niệm đều nói lẽ 
không, mà chẳng thực hiểu chân không. Bát Nhã không 
có hình tướng chính là tâm trí tuệ. Nếu hiểu được như vậy 
tức là trí Bát Nhã.27 

Đọc đoạn kinh trên, chúng ta có cảm giác hình như 
Lục Tổ đang cố gắng diễn đạt làm sao cho dễ hiểu nhất 
để mọi người cảm nhận được thực chất của sự thực hành 
trí tuệ Bát Nhã là như thế nào. 

Thuyết pháp, giảng kinh là việc không khó lắm đối 
với người học đạo nhưng cái tình, cái tâm của người 
thuyết pháp có thể cảm hóa được lòng người, làm cho 
khai ngộ thì chỉ những người thực tu thực chứng, người 
có cái tâm tha thiết hóa độ chúng sanh mới có thể làm 
được. Lời dạy của Lục Tổ khế hợp với những lời dạy của 

26 Trung Bộ I, sđd, tr.132-134. 27 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 33.
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Đức Phật một cách mầu nhiệm ở cái tâm, cái tình như thế. 
*   Khế hợp với Giáo Pháp Phát Triển
Lục tổ Huệ Năng được khai ngộ nhờ nghe được 

Kinh Kim Cang cũng như được đích thân Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn truyền dạy kinh này. Ngoài ra, qua việc hỏi đạo của 
các đệ tử, Lục Tổ cũng được tiếp xúc với rất nhiều kinh 
luận quan trọng khác thuộc văn hệ Phát Triển như: Kinh 
Đại Bát Niết Bàn (cơ duyên của ni Vô Tận Tạng), Kinh 
Pháp Hoa (cơ duyên của thầy Pháp Đạt), Kinh Lăng Già 
(cơ duyên của thầy Trí Thông), Kinh Duy Ma Cật, Kinh 
Bồ Tát Giới, Duy Thức Học…28  Điều đó làm cho Kinh 
Pháp Bảo Đàn bao hàm tất cả những tư tưởng tinh yếu 
của các kinh luận này. Và có một điều rất thú vị là Lục Tổ 
ít khi trích dẫn kinh để minh chứng cho điều mình muốn 
giảng như các luận sư xưa và các nhà nghiên cứu thời 
nay. Ngược lại, Tổ giảng giải những tinh yếu, cốt tủy của 
các kinh này theo tông chỉ kiến tánh bằng ngôn ngữ rất 
súc tích, rõ ràng. Qua đó, Lục Tổ giúp chúng ta dễ dàng 
lĩnh hội được những ý nghĩa thâm sâu còn ẩn giấu trong 
những ngôn ngữ đầy tính biểu tượng, hình ảnh vốn là 
ngôn ngữ đặc trưng của các kinh luận thuộc văn hệ Phật 
Giáo Phát Triển, trả ý kinh về với nguồn gốc nguyên thủy 
của nó. Như lời giảng giải về ý nghĩa Kinh A Di Đà:

Đức Thế Tôn nơi thành Xá Vệ thuyết việc sanh về 
Tây Phương, kinh nói rõ ràng đến đó không xa. Nếu theo 
cách nói về hình tướng, thì số dặm là qua mười muôn ức 
cõi, chính là nói mười điều ác ngăn trở trong thân người, 
nên nói là xa. Nói xa là với kẻ căn cơ thấp kém. Nói gần 
là với những bậc thượng trí.

Nay khuyên các vị thiện tri thức: trước trừ mười 
điều ác, tức là qua được mười muôn cõi nước, trừ được 
mười sự ác chướng ngăn che. Mỗi niệm thường thấy tánh, 
thường làm chuyện công bằng, chánh trực, thì đến nơi 
như búng móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Sứ quân! Chỉ 
cần làm mười điều lành, cần gì phải nguyện vãng sanh, 
nếu tâm chẳng dứt mười điều ác, Phật nào đến rước? Nếu 
ngộ vô sanh đốn giáo, thì thấy Tây Phương ngay trong 
giây lát. Chẳng ngộ, niệm Phật cầu sanh đường xa làm 
sao mà đến?29 

Như vậy, Kinh Pháp Bảo Đàn không chỉ là chìa khóa 
mở cửa kho tàng Giáo Pháp Phát Triển mà còn là kính 
hiển vi để soi rọi khám phá những tư tưởng thâm sâu còn 
ẩn chứa trong Giáo Pháp Nguyên Thủy. Kinh Pháp Bảo 
Đàn vì vậy trở thành trung gian, cầu nối, gắn kết đưa 
hai truyền thống Phật giáo còn tồn tại nhiều quan điểm 
khác biệt đến gần nhau hơn qua cái nhìn xuyên suốt, dung 
thông trong một con đường giác ngộ và giải thoát.

28 Xem sđd, tr.65-88. 29 Sđd, tr. 44-45.
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c.  Giải thích đề kinh:
Kinh này có nhiều tên gọi như: Lục Tổ Đàn Kinh, 

Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, gọi 
tắt là Đàn Kinh. Nói đủ là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn 
Kinh. Ngoài ra, Bản Đôn Hoàng gọi là Nam Tông Đốn 
Giáo Tối Thượng Thừa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. 
Có thể chia thành năm đoạn và giải thích đề kinh như sau:

-  Lục Tổ: Đây là Tổ Sư thứ sáu của Thiền Tông 
Trung Quốc.

-  Đại Sư: Là người mô phạm cho mọi người, thầy 
của các bậc thầy.

-  Pháp Bảo: Danh từ chỉ chung cho tất cả lời Phật 
dạy và chư vị thánh đệ tử, sau kết thành tam tạng thánh 
giáo. 

-  Đàn: Khu đất đắp cao gọi là Đàn. Đàn này nguyên 
vào triều Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Đà La từ Bắc Ấn 
đến đây kiến tạo, đồng thời ông lập một tấm bia khắc lời 
dự báo: “Sau có nhục thân Bồ Tát thọ giới ở đây”. Triều 
Lương Võ Đế (502-556) ngài Trí Dược Tam Tạng từ Tây 
Trúc đến đây (507) đem theo cây Bồ Đề trồng bên mé 
Đàn và dự ngôn rằng: “170 năm sau có nhục thân Bồ Tát 
tại gốc cây này khai diễn thượng thừa Phật pháp, khắp 
độ vô lượng chúng sanh, đó là vị Pháp chủ chánh truyền 
Phật tâm ấn”. Quả nhiên, y như dự ngôn, tại Đàn này, 
Lục Tổ Huệ Năng thế phát xuất gia, thọ giới và khai thị 

pháp môn đốn giáo đại thừa, vừa đúng 175 năm. Vì kỷ 
niệm sự duyên của cái đàn này, nên đưa chữ “Đàn” vào 
tên kinh.30 

-  Kinh: Kinh có nghĩa là “quán nhiếp thường pháp” 
tức chân lý muôn đời bất di bất dịch.

d.  Tóm tắt nội dung kinh
Kinh này có 10 phẩm, nội dung chính được tóm tắt 

như sau:
-  Phẩm Thứ Nhất: Hành Do 
Phẩm này là buổi thuyết pháp đầu tiên của Lục Tổ 

Huệ Năng tại Chùa Đại Phạm, cũng là buổi giảng đầu tiên 
được ghi chép lại. Trong đó, Tổ kể cho đại chúng về cuộc 
đời của mình: từ xuất thân, ngộ đạo, học đạo, nguyên 
nhân được truyền y bát, cả những năm tháng cơ cực, nguy 
hiểm để tránh sự truy đuổi, sát hại; trước khi đến được 
Chùa Pháp Tính thọ giới, giảng kinh thuyết pháp, hóa độ 
chúng sanh. Qua đó, Tổ mong mỏi mọi người trân trọng 
duyên lành được gặp chánh pháp, tự dứt lòng nghi, phát 
tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành, cùng được như  thánh 
nhân không khác. 

Phẩm này là một bức tranh sinh động về Lục Tổ: 
một người chân quê, mộc mạc nhưng có tâm cầu đạo chân 
thành, mãnh liệt, có lòng tự tín, tinh tấn phi thường là tấm 
gương sáng ngời cho chúng ta. 

30 Thích Nhật Chiếu (dịch), Đàn Kinh Của Lục Tổ Giảng Ký, tr.13.



Thuyền Không Tự Độ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ44 45

-  Phẩm Thứ Hai: Bát Nhã
Đây là bài giảng thứ hai của Lục Tổ Huệ Năng tại 

Chùa Đại Phạm. Thuyết minh về pháp Ma Ha Bát Nhã 
Ba La Mật. Với tất cả tâm huyết của mình, Tổ đem tất 
cả những cương lĩnh trọng yếu của sự tu hành, cũng như 
kinh nghiệm thực chứng của bản thân nói ra một cách rõ 
ràng, minh bạch với niềm tha thiết, mong mỏi ai cũng đạt 
được trí tuệ. Kết thúc buổi giảng là không khí tràn đầy 
hân hoan với lời tán thán: 

Hay thay! Ngờ đâu xứ Lãnh Nam này có Phật ra 
đời!31

-  Phẩm Thứ Ba: Nghi Vấn
Trong phẩm này Vi Sử Quân đại diện đại chúng nêu 

lên hai câu hỏi cơ bản, thiết thực trong đời sống tu tập.
+  Câu hỏi thứ nhất là: 
Đệ tử nghe chuyện Đạt Ma thuở xưa giáo hóa cho 

Lương Võ Đế. Vua hỏi: “Một đời trẫm cất chùa, cúng 
dường tăng, bố thí, làm chay, có công đức gì không?” 
Tổ Sư Đạt Ma đáp: “Thật không có công đức gì”. Đệ tử 
chưa hiểu lẽ ấy, xin Hòa Thượng giảng giải cho.32 

Lục Tổ Huệ Năng đồng ý với câu trả lời của Tổ Sư 
Đạt Ma và giải thích rõ thêm là: Việc làm của vua Lương 

Võ Đế là phước đức, không phải là công đức. Công đức 
là phải tu tập kiến tánh không phải ở sự làm thiện, tu 
phước.33 

+  Câu hỏi thứ hai là: 
Đệ tử thường thấy người xuất gia, tại gia niệm Phật 

A Di Đà, cầu sanh Tây Phương. Xin Hòa Thượng vì 
chỗ nghi ngờ mà giảng cho việc có được sanh về nơi ấy 
không?34 

Câu hỏi này xuất phát từ tâm trạng phân vân, hoài 
nghi, chấn động của số đông đại chúng sau khi tiếp nhận 
những lời dạy của Lục Tổ. Theo đó, giác ngộ là phải tự 
tin, trở về nhận lại Chân Tâm của mình, không thể tìm 
cầu từ bên ngoài. Khác với sự vãng sanh về cõi Phật, vốn 
là niềm tin căn bản của đại đa số quần chúng. 

Với một câu hỏi hệ trọng như thế, Lục Tổ với cái 
tâm của người chứng đạo, được truyền y bát, bậc đạo sư 
phá mê khai ngộ, chỉ thẳng con đường giác ngộ. Ngài đã 
không có thái độ né tránh mà chỉ thực, chỉ thẳng những 
điểm cốt yếu để mọi người có nhận thức đúng đắn và 
niềm tin chân chánh về pháp môn Tịnh Độ. 

Trước hết, Lục Tổ khẳng định pháp môn Tịnh Độ là 
phù hợp với lời Phật dạy. Tuy nhiên, phải khéo léo nhận 
thức cho thật sâu sắc và chính xác thì việc tu tập mới có 

31 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 41.
32 Sđd, tr.43.

33 Sđd, tr. 43.
34 Sđd, tr.44.
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kết quả. Nếu không dễ dàng rơi vào mê tín. 
Lục Tổ đã dạy:
Đức Thế Tôn nơi thành Xá Vệ thuyết việc sanh về 

Tây Phương, kinh nói rõ ràng đến đó không xa. Nếu theo 
cách nói về hình tướng, thì số dặm là qua mười muôn ức 
cõi, chính là nói mười điều ác ngăn trở trong thân người, 
nên nói là xa. Nói xa là với kẻ căn cơ thấp kém. Nói gần 
là với những bậc thượng trí.

Nay khuyên các vị thiện tri thức: trước trừ mười 
điều ác, tức là qua được mười muôn cõi nước, trừ được 
mười sự ác chướng ngăn che. Mỗi niệm thường thấy tánh, 
thường làm chuyện công bằng, chánh trực, thì đến nơi 
như búng móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Sứ quân! Chỉ 
cần làm mười điều lành, cần gì phải nguyện vãng sanh, 
nếu tâm chẳng dứt mười điều ác, Phật nào đến rước? Nếu 
ngộ vô sanh đốn giáo, thì thấy Tây Phương ngay trong 
giây lát. Chẳng ngộ, niệm Phật cầu sanh đường xa làm 
sao mà đến?

Người ngu chẳng hiểu Tự Tánh, không biết có cõi 
Tịnh Độ trong thân, mới nguyện đông nguyện tây. Người 
ngộ dù ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: “Tùy chỗ mình 
ở mà thường an vui.”35

Người có hai loại, pháp không có hai đường. Mê ngộ 
khác nhau. Người mê niệm Phật cầu sanh Tây Phương, 

người ngộ chỉ tự làm tâm tịnh. Cho nên nói: “Tùy tâm 
mình tịnh, tức cõi Phật tịnh”.  

Đại chúng sau khi được Tổ khai thị tỏ tường, vui 
mừng xưng tán: 

Lành thay! Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe 
pháp này đều tức thời tỏ ngộ.36 

-  Phẩm Thứ Tư: Định Tuệ
Phẩm này không phải là một buổi thuyết pháp như 

ba phẩm đầu mà là tập hợp những lời khai thị ngắn, quan 
trọng nhất trong giáo pháp của Lục Tổ. Các nội dung 
được nói đến là:

+  Giáo pháp của Lục Tổ lấy định-tuệ làm gốc và 
định-tuệ là một thể không phải hai. 

+  Nhất hạnh tam muội.
Các vị thiện tri thức! Nhất hạnh tam muội nghĩa là 

bất kỳ ở nơi đâu, đi đứng nằm ngồi đều hành tâm chuyên 
nhất chánh trực.37

+  Đạo nên thông lưu, không nên ngăn trệ.
 Các vị thiện tri thức! Đạo nên lưu thông vì sao lại 

ngưng trệ? Tâm chẳng trụ pháp, đạo liền lưu thông. Tâm 
trụ nơi pháp tức là tự trói buộc lấy mình.38 

35 Sđd, tr. 44-45.

36 Sđd, tr.46.
37 Sđd, tr. 50.
38 Sđd, tr.50.



Thuyền Không Tự Độ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ48 49

+  Không có đốn tiệm.
+  Ba cương lĩnh trọng yếu trong lời dạy của Lục Tổ: 

Vô Niệm vi tông, Vô Tướng vi thể, Vô Trụ vi bổn.
Các vị thiện tri thức! Pháp môn này xưa nay trước 

lập Không Niệm làm tông (Vô Niệm vi tông), Không 
Tướng làm thể (Vô Tướng vi thể), Không Trụ làm gốc (Vô 
Trụ vi bổn). 

Không Tướng (Vô Tướng) là ở nơi tướng mà lìa 
tướng. 

Không Niệm (Vô Niệm) là trong chỗ nghĩ tưởng mà 
không nghĩ tưởng. 

Không Trụ (Vô Trụ) là bản tánh của người đối với 
những điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cho đến với kẻ 
oán, người thân, những lúc nói năng, đụng chạm, châm 
chọc, khinh khi, tranh giành đều xem như không, chẳng 
nghĩ chuyện thù hại. Trong mỗi niệm tưởng, chẳng suy 
nghĩ chuyện qua rồi. Nếu như niệm tưởng đã qua, niệm 
tưởng bây giờ và niệm tưởng sắp đến cứ nối nhau chẳng 
dứt, ấy gọi là trói buộc. Đối với các pháp, niệm tưởng 
chẳng trụ vào đâu cả, tức là không trói buộc. Đó là lấy 
Không Trụ làm gốc.

Các vị thiện tri thức! Lìa hết thảy hình tướng, gọi là 
Không Tướng. Lìa được hình tướng, Pháp thể tất nhiên 
thanh tịnh. Đó là lấy Không Tướng làm thể.

Các vị thiện tri thức! Đối với cảnh tâm không đắm 

nhiễm là Không Niệm. Trong mọi niệm tưởng thường lìa 
khỏi cảnh, không đối cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ dứt nghĩ 
tưởng đến muôn vật, trừ cho tận hết tư tưởng; tư tưởng 
vừa dứt tức thời mạng dứt, thọ sanh nơi khác, ấy là lầm 
to. Kẻ học đạo nên suy xét chỗ đó. Nếu chẳng rõ ý pháp, 
đã tự mình sai lầm, sau lại còn dắt dẫn người khác. Tự 
mình ngu mê chẳng thấy, lại chê bai kinh Phật. Đó là lập 
Không Niệm làm tông.39

-  Phẩm Thứ Năm: Tọa Thiền
Trong phẩm này Lục Tổ nêu ra ý nghĩa của ngồi 

thiền. 
Môn ngồi thiền này, nguyên chẳng chấp trước nơi 

tâm, cũng chẳng chấp trước sự yên tịnh, cũng chẳng phải 
chẳng động.40  

Và giải thích nội dung của ngồi thiền như sau:
Các vị thiện tri thức! Sao gọi là ngồi thiền? Trong 

pháp môn này, không có sự che lấp, ngăn trở. Đối với hết 
thảy các việc lành dữ, tâm chẳng khởi ra điều nghĩ, gọi 
là ngồi. Trong tâm thấy tánh của mình chẳng động, gọi 
là thiền.41  

39 Sđd, tr. 51-52.
40 Sđd, tr.53.
41 Sđd, tr.53-54.
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-  Phẩm Thứ Sáu: Sám Hối
Trong phẩm này Lục Tổ giải rõ về ý nghĩa của những 

pháp số và pháp tu thông dụng, cụ thể mà mỗi người phải 
thực tập trong đời sống hằng này. Đó là: Ngũ Phần Pháp 
Thân Hương, Sám Hối, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Quy Y 
Tam Bảo và Tam Thân Phật.

-  Phẩm Thứ Bảy: Cơ Duyên
Đây là phẩm ghi lại cơ duyên tham vấn, tỏ ngộ của 

những 13 vị đệ tử xuất sắc nhất của Lục Tổ. Phẩm kinh 
chứa đựng nhiều lời giảng giải súc tích, rõ ràng của Lục 
Tổ đối với các tư tưởng cốt lõi của các kinh luận thuộc 
Giáo Pháp Phát Triển. Qua đó, người học thấy được sự 
khế hợp trong lời dạy của Lục Tổ với Giáo Pháp Phát 
Triển.

-  Phẩm Thứ Tám: Pháp Đốn Và Tiệm
Phẩm kinh ghi lại xu thế hoằng dương của Thiền 

Tông đương thời. Bấy giờ Lục Tổ Huệ Năng ở phương 
Nam lấy “xưa nay không một vật” làm tông chỉ, ngài 
Thần Tú ở phương Bắc lấy “thời thời cần lau chùi” làm 
tông chỉ. Lúc ấy hai tông đều thạnh hóa. Người đời gọi 
là “Nam Năng, Bắc Tú”, mà có sự phân chia ra hai pháp 
đốn, tiệm. Hai vị tông chủ tuy chẳng đố kỵ nhau mà môn 
đồ thường khởi lòng tranh chấp. Trong hoàn cảnh đó, Lục 
Tổ đưa ra cái nhìn của mình về hai pháp đốn và tiệm. 

Tổ dạy: 
Pháp vốn chỉ một tông, người có Nam Bắc, pháp có 

một loại chỗ thấy biết có chậm mau. Sao gọi là đốn, tiệm? 
Pháp không có đốn tiệm, chỉ vì người ta có lanh lợi, chậm 
lụt khác nhau, cho nên gọi là đốn tiệm đó thôi.42 

-  Phẩm Thứ Chín: Ủng Hộ Phật Pháp
Phẩm kinh nói đến việc triều đình triều Đường hạ 

chiếu mời Tổ vào kinh để tham vấn Phật pháp. Tổ dâng 
biểu cáo là có bệnh, xin nguyện trọn đời nơi rừng núi. 
Nhưng cũng có lời khai thị với quan nội thị là Tiết Giản, 
khiến cho ông hoát nhiên đại ngộ. Tiết Giản về triều dâng 
biểu tâu lên lời dạy của Sư. Hoàng đế sau đó có chiếu 
cám ơn và dâng cúng tấm áo cà sa Ma Nạp, bình bát thủy 
tinh, cho sửa sang lại chùa Tổ đang ở và ban hiệu là Chùa 
Quốc Ân.

-  Phẩm Thứ Mười: Dặn Dò
Phẩm này nói về những ngày tháng cuối đời của Lục 

Tổ, cùng với những lời dặn dò cuối cùng của Ngài với đồ 
chúng. Tất cả đều là nỗi niềm tha thiết, mong mỏi mọi 
người chú trọng tu hành thấy tánh: 

Sau khi Ta diệt độ, y như vậy tu hành, như Ta vẫn 
còn. Nếu trái lời dạy của Ta, thì dầu Ta còn tại thế cũng 
chẳng ích gì.43  

42 Sđd, tr.89.
43 Sđd, tr.115
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Cuối cùng là sự viên tịch một cách tự tại vô ngại của 
Sư.

e.  Các nghiên cứu, dịch, sớ giải Kinh Pháp Bảo 
Đàn ở Việt Nam

Một số nhà nghiên cứu Phật học, dựa vào vùng lãnh 
thổ nơi Lục Tổ Huệ Năng được sanh ra và hành đạo, mà 
đi đến kết luận rằng: Lục Tổ Huệ Năng và Kinh Pháp 
Bảo Đàn có nhiều liên hệ với đất nước và con người Việt 
Nam. Như nhận định sau đây: 

Vào thế kỷ thứ 7 nước ta vẫn còn đang trong thời kỳ 
Bắc thuộc và những địa danh Tân Châu, Lĩnh Nam, Nam 
Hải đều rất quen thuộc với người Việt thời đó. Theo sách 
Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thời Sỹ (soạn vào năm 1775) thì 
Lãnh Nam là vùng đất kể từ 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng 
Tây chạy về phía Nam. Đây cũng là cương giới của nước 
Việt thời xưa.44  

Một điểm nữa là hình ảnh người thanh niên Huệ 
Năng mới 24 tuổi, không biết chữ, sanh sống bằng nghề 
đốn củi ở phương Nam, vì cầu làm Phật mà phải vượt vạn 
dặm đường xa đến tham bái Ngũ Tổ, và bị Tổ quở: Ông 

là người Cát Liêu45 làm sao có thể làm Phật.46 Thật là 
gần gũi với người bình dân, nhất là những người bình dân 
Việt Nam cần cù, chất phác, chân lấm tay bùn thời đó. 

Những điều đó, làm cho Lục Tổ Huệ Năng, Kinh 
Pháp Bảo Đàn và các dòng thiền trở nên gần gũi với con 
người Việt Nam, dân tộc Việt Nam và Phật Giáo Việt 
Nam. Cho nên, Lục Tổ Huệ Năng, kinh Pháp Bảo Đàn 
được giới học Phật Việt Nam đặc biệt yêu thích và coi 
trọng. Có hơn 20 bản dịch, sớ giải, trước tác về Lục Tổ và 
Kinh Pháp Bảo Đàn. 

-  HT. Thích Thanh Từ: Kinh Pháp Bảo Đàn, giảng 
giải, hoàn thành mùa Xuân năm Nhâm Thân (1992).

-  Thiền sư. Thích Minh Trực: Pháp Bửu Đàn Kinh, 
dịch giải, hoàn thành ngày Mùng Tám tháng Tư năm Giáp 
Thân (1944).

-  HT. Thích Duy Lực: Kinh Pháp Bảo Đàn, dịch, 
Xb năm 2007.

-  HT. Thích Từ Quang: Kinh Pháp Bảo Đàn, yếu 
giải sự lý, hoàn thành mùa Hạ năm Nhâm Ngọ (1942)

-  Thiền Sư Thích Mãn Giác: Kinh Pháp Bảo Đàn, 

44 Nguyễn Minh Tiến, Lục Tổ Đại Sư Con Người và Huyền Thoại, 
tr.20.

45 Cát Liêu: Quan niệm chung của người Trung Quốc xưa tự cho 
mình là văn minh và gọi các dân tộc xung quanh là Cát Liêu với ý 
nói là dân mọi rợ, quê mùa, dốt nát, cần được khai hóa. Việt Nam 
chúng ta cũng bị Trung Quốc gọi là Cát Liêu.
46 Xem Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.18.
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dịch, hoàn thành 4 giờ chiều, Thứ Tư ngày 14 tháng 8 
năm 1985.

-  HT. Thích Liêm Chính: Kinh Pháp Bảo Đàn, lược 
giảng, hoàn thành năm Bính Tuất (2006)

-  Thuần Bạch (dg): Vô Niệm, Xb năm 2002.
- Thích Phước Hảo (dg): Vô Tướng Tụng Giảng 

Thoại, dịch, hoàn thành mùa Hạ năm Ất Sửu (1985)
-  ĐĐ. Thích Trí Thành: Kinh Pháp Bảo Đàn, giảng 

giải, hoàn thành mùa Hạ năm Kỷ Sửu (2009).
-  ĐĐ. Thích Tuệ Hải: Lược Giải Kinh Pháp Bảo 

Đàn, Xb 2010.
-  ĐĐ. Thích Minh Nghiêm: Lục Tổ Đàn Kinh: soạn 

dịch.
-  ĐĐ. Thích Nhựt Chiếu (dg): Đàn Kinh Của Lục 

Tổ giảng ký, viết mùa Hạ 2011.  
-  Ni Sư Thích Nữ Trí Hải: Kinh Pháp Bảo Đàn, 

dịch, Xb 2010.
-  Nguyễn Xuân Hy: Pháp Bảo Đàn Kinh, dịch và 

chú giải, hoàn thành mùa Vu Lan năm Tân Hợi (1971).
-  Ngô Đức Thọ: Lục Tổ Đàn Kinh, dịch và chú 

thích, Xb năm 2007.
-  Trần Trọng Kim: Pháp Bảo Đàn Kinh, dịch, Xb 

năm 2003.
-  Vũ Thế Ngọc: Nghiên Cứu Đàn Kinh, hoàn thành 

cuối Đông năm 2009.

-  Nguyễn Minh Tiến: Lục Tổ Đại Sư Con Người và 
Huyền Thoại, Xb 2008.

-  Đoàn Trung Còn: Pháp Bảo Đàn Kinh, dịch, Xb 
2002.

-  Thuần Tâm và Huỳnh Lan: Thiền Tông Đông Độ, 
Xb 1969.

Tóm lại, Lục Tổ Huệ Năng là một bậc chân tu ngộ 
đạo, được chân truyền y bát, là người cuối cùng của Thiền 
Tông Ấn Hoa nhưng lại là người làm cho Thiền Tông 
phát triển rực rỡ nhất. Mặt khác, Ngài cũng là một người 
chân quê, bình dân, mộc mạc, rất thân thiết, giản dị và 
gần gũi với mọi người. Cuộc đời của Ngài, từ hành động, 
lời nói đến ý nghĩ đều là tấm gương sáng ngời, là kim chỉ 
nam cho chúng ta trong con đường tìm về với suối nguồn 
hạnh phúc, an lạc trong cuộc đời. 
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CHƯƠNG III: KHÁI QUÁT VỀ TRÍ TUỆ

1.  Định nghĩa trí tuệ
Tiếng Phạn là Prajnã, dịch theo âm Trung Hoa là Bát 

Nhã, thông thường gọi là trí tuệ. Nghĩa là trí tuệ do tu tập 
các pháp môn Phật dạy mà chân thật hiển bày. Trí tuệ này 
cao sâu, thấy rõ được bản chất như thật tất cả sự vật và 
đạo lý.47 

2.  Trí tuệ theo Lục Tổ Huệ Năng
Trí tuệ được Lục Tổ Huệ Năng giảng giải qua pháp 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
* Ma Ha:
Lục Tổ dạy: 
何 名 摩 訶 摩 訶 是 大 心 量 廣 大 猶 如 

虚 空 

Hà danh Ma Ha? Ma Ha thị đại, tâm lượng quảng 
đại do như hư không.48  

Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha nghĩa là lớn, chính là cái 
tâm lượng rộng lớn, giống như hư không.

若 見 一 切 人 惡 之 與 善 盡 皆 不 取 不 捨 

亦 不 染 著 心 如 虚 空 名 之 爲 大 故 曰 摩 訶.

Nhược kiến nhất thiết nhân, ác chi dữ thiện, tận giai 

bất thủ bất xả, diệc bất nhiễm trước, tâm như hư không, 
danh chi vi đại, cố viết Ma Ha.49  

Khi chúng ta nhìn mọi người, dù đó là thiện hay 
ác, mà tâm chúng ta hoàn toàn không có sự đam mê hay 
ghét bỏ; cũng không bị dính mắc, lôi cuốn, hấp dẫn, xao 
động hay ảnh hưởng; tâm như hư không. Hư không có 
khả năng chứa đựng, bao hàm vạn vật mà hoàn toàn bình 
đẳng với vạn vật, không hề có sự phân biệt, kỳ thị, phản 
ứng, dính mắc; chỉ đơn thuần là bao hàm mà thôi. Cũng 
vậy, tuy có thấy nghe hay biết giác tri tất cả các pháp mà 
tâm vẫn thanh tịnh. Đó là ý nghĩa của tâm lượng rộng lớn 
hay còn gọi là Ma Ha.

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy:
Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này 

Rahula, do sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không 
khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có 
tồn tại. Này Rahula, ví như hư không, không bị trú tại một 
chỗ nào; cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không.50

Trong Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy:
Mắt thấy những sắc kia, vừa ý không vừa ý, vừa ý 

không ham muốn, không vừa chẳng ghét bỏ. Tai nghe 
những âm thanh, có niệm và không niệm, nơi niệm không 

47 Xem HT. Thích Minh Cảnh, Từ Điển Phật Học Huệ Quang, Tập 
I, tr.402.
48 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.137.

49 Sđd, tr.138.
50 Kinh Trung Bộ II, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr.190.
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dính mắc, không niệm không khởi ác. Mũi ngửi biết các 
mùi, hoặc thơm hoặc là hôi, thơm hôi đều bình đẳng, 
không muốn cũng không trái. Ăn uống thọ các vị, cũng 
có ngon và dở, vị ngon không khởi tham, vị dở không kén 
chọn. Thân xúc chạm êm ái, mà chẳng sanh buông lung, 
bị xúc chạm khổ đau, không sanh tưởng chán ghét. Khổ 
vui đều xả hết, chẳng diệt làm cho diệt, phải quan sát 
tâm ý, các tướng, các tướng kia, giả dối mà phân biệt, 
dục tham càng tăng trưởng, giác ngộ các ác kia, an trú 
tâm lìa dục. Khéo nhiếp sáu căn này, sáu cảnh xúc không 
động, dẹp sạch các ma oán, vượt qua bờ sanh tử.51 

Kinh Pháp Cú,52  Đức Phật dạy: 
Người sống ở đời này,
Không nhiễm cả thiện ác,
Không sầu, sạch không bụi,
Ta gọi Bà La Môn.53 

Như vậy, Ma Ha nghĩa là cái tâm rộng lớn, rỗng 
không, thanh tịnh sau khi đã hoàn toàn thoát ra được sự 
dính mắc khi tiếp xúc với cảnh: cảnh là cảnh, tâm là tâm, 
tâm không còn bị duyên theo cảnh nữa, cảnh cũng không 
còn làm vương vấn được tâm.

* Bát Nhã:

Lục Tổ dạy: 
何 名 般 若 般 若 者 唐 言 智 慧 也 一 切 處 

所 一 切 時 中 念 念 不 愚 常 行 智 慧 即 是 般 

若 行 一 念 愚 即 般 若 絕 一 念 智 即 般 若 生

Hà danh Bát Nhã? Bát Nhã giả, Đường ngôn trí tuệ 
dã, nhất thiết xứ sở, nhất thiết thời trung, niệm niệm bất 
ngu, thường hành trí tuệ, tức thị Bát Nhã hạnh, nhất niệm 
ngu tức Bát Nhã tuyệt, nhất niệm trí tức Bát Nhã sanh.54

Bát Nhã, nhà Đường dịch là trí tuệ. Nghĩa là ở bất cứ 
nơi đâu, bất cứ lúc nào, trong mọi niệm tưởng đều không 
ngu mê, thường sáng trí tuệ, tức là hạnh Bát Nhã. Một 
niệm ngu mê thì Bát Nhã mất, một niệm trí tức Bát Nhã 
sanh.

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
Tỳ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình 

đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; 
khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi 
mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết 
rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im 
lặng, biết rõ việc mình đang làm.55  

Như vậy, Bát Nhã là cái tâm trí tuệ của chúng ta, 51 Kinh Tạp A Hàm I, HT. Thích Thiện Siêu và HT. Thích Thanh 
Từ (dịch), tr.575-576.
52 Kinh Pháp Cú, HT. Thích Minh Châu (dịch), Tr.110.
53 Bà La Môn là những người thượng lưu, cao quý.

54 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.138.
55 Trung Bộ I, Sđd, tr.134.
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được biểu hiện qua tất cả sinh hoạt của đời sống hằng 
ngày, khi tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh, khi làm các 
công việc nhưng lúc nào cũng sáng suốt, biết rõ, không 
lầm lẫn, không tạp niệm. 

* Ba La Mật:
Lục Tổ dạy: 
何 名 波 羅 蜜 此 是 西 國 語 唐 言 到 彼 

岸 解 義 離 生 滅 著 境 生 滅 起 如水有 波 浪 

即名 爲 此 岸 離 境 無 生 滅 如 水 常 通 流 即 

名 爲 彼 岸 故 號 波 羅 蜜.

Hà danh Ba La Mật? Thử thị Tây Quốc ngữ, Đường 
ngôn đáo bỉ ngạn, giải nghĩa ly sanh diệt. Trước cảnh, 
sanh diệt khởi, như thủy hữu ba lãng, tức danh vi thử 
ngạn. Ly cảnh, vô sanh diệt, như thủy thường thông lưu, 
tức danh vi bỉ ngạn. Cố hiệu Ba La Mật.56    

Sao gọi là Ba La Mật? Đây là dịch âm từ tiếng Ấn 
Độ, nhà Đường dịch là Đáo Bỉ Ngạn (đến bờ bên kia) giải 
nghĩa là ra khỏi sanh diệt. 

+  Khi tiếp xúc với các cảnh mà tâm duyên theo 
cảnh, dính mắc, lưu luyến, nghĩ tưởng các cảnh, trong 
tâm có vọng tưởng, phiền não như nước có sóng mòi... 
Đó là tâm sanh diệt, ràng buộc, khổ đau, tức bờ bên này. 

+  Khi tiếp xúc các cảnh mà tâm không duyên theo 

cảnh; không dính mắc, lưu luyến, nghĩ tưởng; không 
có tâm vọng tưởng, phiền não; tâm tĩnh lặng như nước 
thường lưu thông... Đó là tâm vô sanh, tự tại, giải thoát 
tức bờ bên kia. Gọi là Ba La Mật.

Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy:
離 一 切 相 即 名 諸 佛. 

Ly nhất thiết tướng tức danh Chư Phật 57

Nếu tâm có thể thoát ra ngoài mọi sự hấp dẫn lôi 
cuốn của tất cả các hình tướng thì được gọi là Chư Phật.

Như vậy, Ba La Mật là sự vượt thoát, thoát ly, bước 
ra ngoài, sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, khỏi khổ 
đau. Sự giải thoát đó, không phải được thực hiện sau khi 
chết, mà ở ngay trong giờ phút hiện tại, trong từng niệm 
tưởng, trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

3.  Quan hệ giữa thiền định và trí tuệ 
Lục Tổ định nghĩa về thiền định như sau:
何 名 禪 定 外 離 相 爲 禪 内 不 亂 爲 定 

外 若 著 相 内 心 即 亂 外 若 離 相 心 即 不 亂 

本 性 自 淨 自 定 只 爲 見 境 思 境 即 亂 若 見 

諸 境 心 不 亂 者 是 真 定 也

Hà danh thiền định? Ngoại ly tướng vi thiền, nội bất 
loạn vi định. Ngoại nhược trước tướng, nội tâm tức loạn. 
Ngoại nhược ly tướng, tâm tức bất loạn. Bổn tánh tự tịnh 
tự định, chỉ vị kiến cảnh, tư cảnh tức loạn. Nhược kiến 

56 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.139. 57 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đoàn Trung Còn (dịch), tr.29.
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chư cảnh, tâm bất loạn giả, thị chân định dã.58

Sao gọi là thiền định? Ngoài không dính mắc vào 
các tướng là thiền, trong tâm không rối loạn là định. Nếu 
có dính mắc thì tâm liền động, nếu không dính mắc tự 
nhiên không động. Tánh người vốn tự tịnh, tự định, chỉ vì 
tiếp xúc với cảnh, rồi chấp trước, nghĩ tưởng về cảnh nên 
mới dao động. Nếu tiếp xúc với cảnh mà tâm không động 
mới là chánh định. 

Có thể thấy, quan niệm của Lục Tổ về thiền định là 
hoàn toàn giống với trí tuệ đã được trình bày qua pháp 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên, đối với Lục Tổ định 
và tuệ là một thể, không phải hai. 

我 此 法 門 以 定 慧 爲 本 大 衆 勿 迷 言 

定 慧 別 定 慧 一 體 不 是 二 定 是 慧 體 慧 是 

定 用 即 慧 之 時 定 在 慧 即 定 之 時 慧 在 定

Ngã thử pháp môn, dĩ định tuệ vi bổn. Đại chúng 
vật mê, ngôn định tuệ biệt. Định tuệ nhất thể, bất thị nhị. 
Định thị tuệ thể, tuệ thị định dụng. Tức tuệ chi thời, định 
tại tuệ. Tức định chi thời, tuệ tại định.59 

Pháp môn của Ta, lấy định tuệ làm gốc. Đại chúng 
đừng mê lầm cho rằng định và tuệ khác nhau. Định và 
tuệ là một thể, không phải hai. Định chính là cái thể tánh 

của tuệ. Tuệ tức là cái ứng dụng của định. Định và tuệ 
luôn luôn có mặt cùng một lúc. Không thể có cái này mà 
không có cái kia.

定 慧 猶 如 何 等 猶 如 燈 光 有 燈 即 光 

無 燈 即 暗 燈 是 光 之 體 光 是 燈 之 用 名 雖 

有 二 體 本 同 一 此 定 慧 法 亦 復 如 是

Định tuệ du như hà đẳng? Du như đăng, quang: hữu 
đăng tức quang, vô đăng tức ám. Đăng thị quang chi thể, 
quang thị đăng chi dụng. Danh tuy hữu nhị, thể bổn đồng 
nhất. Thử định tuệ pháp, diệc phục như thị.60 

 Định và tuệ một thể, lấy gì làm thí dụ? Giống như 
đèn và ánh sáng: Có đèn liền sáng, không đèn liền tối. 
Đèn là thể của ánh sánh, ánh sáng là cái dụng của đèn. 
Tên gọi tuy là hai mà bản chất thì chỉ có một. Quan hệ 
giữa định và tuệ cũng giống như vậy.

Đức Phật dạy:
Không trí tuệ không thiền,
Không thiền không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết Bàn.61 

58 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 157-158.
59 Sđd, tr. 153.

60 Sđd, tr. 153.
61 Kinh Pháp Cú, sđd, tr.100.



Thuyền Không Tự Độ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ64 65

 Như vậy:
- Định mà không tuệ là vô ký không, không phải 

chánh định.
- Tuệ mà không định là kiến thức, không phải chánh 

tuệ. 
Cho nên:
若 識 此 義 即 是 定 慧 等 學

Nhược thức thử nghĩa, tức thị định tuệ đẳng học.62

Nếu rõ được nghĩa lý đó thì định và tuệ phải cùng 
thực hành một lúc. Lời dạy này cho chúng ta một gợi ý 
quan trọng: phải có sự tĩnh tâm (chỉ) nhưng đồng thời 
phải có sự quán sát (quán): 

Như chim có hai cánh, thiền tập có chỉ quán, hai 
cánh chim nương nhau, chỉ và quán song hành. Chỉ là 
tập dừng lại, để nhận diện tiếp xúc, nuôi dưỡng và trị 
liệu, lắng dịu và chú tâm. Quán là tập nhìn sâu, vào bản 
chất năm uẩn, làm phát khởi tuệ giác, chuyển hóa mọi 
sầu đau.63 

Đức Phật dạy: 
Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với 

giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với 
định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với 

tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức 
là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.64 

  Như vậy, định và tuệ có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau, là thể và dụng cho nhau. Đây là tư tưởng nhất quán, 
xuyên suốt trong “Con Đường Trí Tuệ” của Lục Tổ: 
Thường sanh trí tuệ, không rời Tự Tánh.65  

4.  Các tên gọi khác của trí tuệ
Như trình bày ở trên, trí tuệ được Lục Tổ giảng giải 

gồm ba phương diện: 
-  Ma Ha: Tâm rỗng không thanh tịnh tức là nói đến 

thể tánh của trí tuệ. 
-  Bát Nhã: Cái thấy biết trong sáng tức là cái dụng 

của trí tuệ.
-  Ba La Mật: sự chấm dứt hoàn toàn các tâm sanh 

diệt, sự an lạc, giác ngộ, giải thoát tức nói đến kết quả của 
trí tuệ. 

Chia làm ba là để chúng ta dễ dàng đi tới một nhận 
định chính xác, toàn diện, đầy đủ các mặt, nhưng tuyệt 
nhiên ba yếu tố này không thể tách rời nhau mà thành 
lập, ví như cái kiềng ba chân, tuy là ba nhưng thật chất là 
một thể và xuất hiện đồng thời. Khi tâm thanh tịnh rỗng 
rang, liền có cái biết trong sáng, ngay đó được giác ngộ, 
giải thoát. 

62 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 153
63 Nhật Tụng Thiền Môn, Thiền sư  Nhất Hạnh (biên soạn), tr.588-589.

64 Kinh Trường Bộ I, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr. 581.
65 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.18.
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Xuất phát từ cái nhìn này, trong quá trình thuyết pháp 
Lục Tổ Huệ Năng đã rất uyển chuyển, tùy nghi có khi nói 
đầy đủ ba phương diện, có khi chỉ nói một, tùy từng ngữ 
cảnh mà dùng nhiều danh xưng, tên gọi khác nhau như: 
Tự Tánh, Phật Tánh, Chân Tâm, Bổn Lai Diện Mục, Bổn 
Tâm, Bổn Tánh, Chánh Kiến, Thiền Định, Vô Niệm, Vô 
Tướng, Vô Trụ... Tuy nhiên phải nhận thức rằng dù nói 
một hay nói ba, cho đến dùng tên gì đi nữa nhưng thật ra 
cũng chỉ về một tiêu điểm duy nhất. Đó là tâm thanh tịnh, 
rỗng không, sáng suốt của mỗi người. 

5.  Đặc tính của trí tuệ
*   Trí tuệ vốn sẵn có và tự hoàn hảo:
Tâm trí tuệ vốn sẵn có và tự hoàn hảo, dù đang trong 

cơn bão lòng tham sân si. Đây là tông chỉ của Kinh Pháp 
Bảo Đàn, là lời khai thị quan trọng nhất của Lục Tổ.

Lục Tổ khi nghe lời khai thị của Ngũ Tổ liền hoát 
nhiên đại ngộ, có lời cảm khái đầy cảm xúc về Tự Tánh 
(trí tuệ) như sau: 

何 期 自 性 本 自 清 淨  
何 期 自 性 本 不 生 滅  
何 期 自 性 本 自 具 足  
何 期 自 性 本 無 動 揺

何 期 自 性  能 生 萬 法

Hà kỳ Tự Tánh bổn tự thanh tịnh.
Hà kỳ Tự Tánh bổn bất sanh diệt.

Hà kỳ Tự Tánh bổn tự cụ túc.  
Hà kỳ Tự Tánh bổn vô động diêu.
Hà kỳ Tự Tánh năng sanh vạn pháp.66  

Đâu ngờ rằng Tự Tánh mình xưa nay vốn sẵn thanh 
tịnh; vốn không có các tướng sanh diệt, vọng tưởng; đầy 
đủ công đức trí tuệ; không dao động và có khả năng sanh 
ra muôn pháp.

Trong Kinh Tiểu Bộ, Đức Phật dạy: 
Này các Tỳ Kheo, có cái không sanh, không hiện 

hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Tỳ Kheo, 
nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác 
thành, không làm ra thì ở đây không thể trình bày được 
sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi 
làm ra. Do vì này các Tỳ Kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không tác thành, không làm ra nên có thể trình 
bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác 
thành, khỏi làm ra.67 

Như vậy, phiền não, vọng tưởng, ô nhiễm chỉ là 
những hiện tượng không thật tánh, duyên theo trần cảnh 
mà sanh diệt. Trong khi đó tính rỗng không, thanh tịnh, 
sáng suốt vốn là bản thể của tâm. Vì thế lúc nào cũng sẵn 
có và tự hoàn hảo. 

66 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.132.
67 Kinh Tiểu Bộ I, sđd, tr.343.
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Có ngôi làng đang bị cạn kiệt nguồn nước sạch vì bị 
ô nhiễm nặng. Người trưởng làng đang cố tìm một nguồn 
nước mới thay thế. Tìm hoài không thấy. Ông bèn tìm tới 
một nhà khoa học nhờ giúp đỡ. Nhà khoa học liền dẫn 
ông đến một “dòng kênh đen”, và nói: “Đây! Trong đây 
có nước tinh khiết, anh có thể lấy cho dân làng dùng”. 
Người trưởng làng ngạc nhiên và quái lạ, không thể tin 
được, làm sao trong dòng nước ô nhiễm lại có nước tinh 
khiết? Nhưng nhờ sự hướng dẫn của nhà khoa học, trải 
qua nhiều giai đoạn gạn lọc, cuối cùng ông có được nước 
tinh khiết.

Tính thanh tịnh, sáng suốt vốn có ở chúng sanh còn 
ô nhiễm cũng giống như thế.

*  Nguyên nhân che lấp trí tuệ:
Lục Tổ dạy: 
因 何 聞 法 不 自 開 悟 緣 邪 見 障 重 煩 

惱 根 深 猶 如 大 雲 覆 蓋 於 日 不 得 風 吹 日 

光 不 現.

Nhân hà văn pháp bất tự khai ngộ? Duyên tà kiến 
chướng trọng, phiền não căn thâm, do như đại vân, phú 
cái ư nhật, bất đắc phong xuy, nhật quang bất hiện.68 

Trí tuệ Bát Nhã vốn sẵn có đầy đủ nơi mọi người. 
Tại sao có người không nhận ra được? 

Đó là do tà kiến69 nặng nề, gốc rễ phiền não70 bám 
sâu, che lấp mất chân tính, giống như đám mây lớn che 
khuất ánh mặt trời, không được gió thổi nên ánh sáng mặt 
trời không chiếu sáng được. 

Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: 
善 哉 阿 難 汝 等 當 知 一  切 衆 生 從 無 

始 來 生 死 相 續 皆 由 不 知 常 住 真 心 性 

淨 明 體 用 諸 妄 想 此 想 不 真 故 有 輪 轉.71 
Thiện tai A Nan! Nhữ đẳng đương tri, nhất thiết 

chúng sanh, tùng vô thủy lai, sanh tử tương tục, giai do 
bất tri, thường trụ chơn tâm, tánh tịnh minh thể, dụng chư 
vọng tưởng, thử tưởng bất chơn, cố hữu luân chuyển.

Lành thay, này A Nan! Tất cả chúng sanh, từ vô thủy 
đến nay phải chịu sanh tử không dứt, đều do không biết 
mình vốn có cái tâm tánh chân thật thanh tịnh, sáng suốt 
lại nhận lầm các vọng tưởng hư vọng, cố chấp cho đó là 
ta, là mình, nên mãi bị luân chuyển.

Tất cả mọi pháp trên thế gian từ vật chất đến tinh 
thần đều vô thường, sanh diệt, thay đổi không ngừng như 
mộng, như huyễn, như sương, như điện, không thể nắm 
bắt, không thật sự tuyệt đối thuộc về ai. Tuy nhiên, người 

68 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.140.

69 Tà kiến: Nhận thức sai lầm. 
70 Phiền não: Các trạng thái tình cảm như tham muốn, hờn giận, 
si mê.
71 Kinh Thủ Lăng Nghiêm, HT. Tuyên Hóa giảng thuật, tr.222.
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mê không thấy được sự thật đó, đối với hoàn cảnh xung 
quanh luôn có sự dính mắc, ràng buộc: Cái gì ưa thích thì 
tham đắm, chấp trước, cố gắng vơ vét, khư khư giữ gìn,…
Cái gì không thích thì chán ghét, loại trừ, lẩn tránh,.... 
Tâm lúc nào cũng bị rối loạn, lôi cuốn, chuyển biến theo 
cảnh, tự đánh mất đi cái tính rỗng không, sáng suốt, thanh 
tịnh vốn có của mình, cũng ví như khi xem một vở kịch, 
vì không biết rõ rằng đây chỉ là đóng kịch, là giả nên 
chúng ta hoàn toàn bị lôi cuốn, cảm xúc theo các tình 
huống trong kịch. 

Chúng ta đau khổ, chúng ta buồn chán, lo sợ, khóc 
than,… Chúng ta đổ lỗi cho cho cuộc đời, cho hoàn cảnh 
mà có bao giờ chịu nhìn vào sự thật: Tất cả đều do mình. 
Do nhận thức, dính mắc, ham cầu, cố chấp của mình mà 
ra. 

6.  Tâm thức của người liễu ngộ trí tuệ
Lục Tổ dạy: 
若 無 塵 勞 智 慧 常 現 不 離 自 性 悟 此 

法 者 即 是 無 念 無 憶 無 著 不 起 誑 妄 用 自 

真 如 性 以 智 慧 觀 照 於 一 切 法 不 取 不 捨 

即 是 見 性 成 佛 道.

Nhược vô trần lao, trí tuệ thường hiện, bất ly Tự 
Tánh. Ngộ thử pháp giả, tức thị vô niệm, vô ức, vô trước, 
bất khởi cuống vọng, dụng tự Chân Như Tánh, dĩ trí tuệ 
quán chiếu, ư nhất thiết pháp, bất thủ bất xả, tức thị kiến 

tánh thành Phật đạo.72 
Nếu không có tâm trần lao, phiền não thì trí tuệ hiện 

tiền, không rời Tự Tánh. Người ngộ được pháp này, thì sẽ 
không có tạp niệm, không có chấp giữ các tướng, không 
có dính mắc, đắm trước, không có tâm lừa dối hư vọng, 
ứng dụng được Tự Tánh thanh tịnh, thường dùng trí tuệ 
quán chiếu, đối với tất cả các pháp không khởi tâm tham 
đắm hay loại trừ. 

Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
Này các Tỳ Kheo, ta nói Như Lai, với sự diệt trừ các 

ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn 
các ái, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng, 
chánh giác.73

Hương Hải Thiền sư (1628-1715) dạy :
雁 過 長 空            Nhạn quá trường không,
影 沉 寒 水            Ảnh trầm hàn thủy,
雁 無 遺 迹 之 意 Nhạn vô di tích chi ý,
水 無 留 影 之 心.74   Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
Cũng giống như con chim nhạn bay qua sông, bóng 

soi xuống đáy nước một cách tự nhiên mà không có ý để 
lại dấu tích. Nước cũng không có tâm giữ ảnh. Tâm người 
giác ngộ cũng vậy, tuy có đối người tiếp vật nhưng việc 

72 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.139. 
73 Trung Bộ I, sđd, tr.17.
74 HT. Thích Thanh Từ, Thiền sư Việt Nam, tr.345.
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đến tâm hiện, việc qua rồi tâm cũng theo qua, rỗng không 
thanh tịnh, không chấp trước, lưu luyến, giữ gìn; ví như 
khi xem một vở kịch, nếu chúng ta có đủ sáng suốt, tỉnh 
táo, nhận định thật rõ ràng: Đây chỉ là một vở kịch, là 
giả thì dù cho vở kịch có kịch tính đến mấy cũng không 
làm lay động được. Người liễu ngộ đối với những hình 
sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, ý tưởng; 
những được-mất, hơn-thua, khổ-vui cũng vậy; không 
vướng mắc, không tham đắm; nên đâu đâu cũng là Tịnh 
Độ, lúc nào mà chẳng diệu kỳ. Lời Lục Tổ: “Tùy theo chỗ 
ở thường an lạc.”75  là vậy.

Như vậy, giác ngộ đơn giản chỉ là sống một cuộc 
sống bình thường, làm những công việc bình thường như 
tất cả mọi người mà tâm lúc nào cũng thể hiện được chân 
lý: chánh (nhận thức chân chánh, đúng đắn), giác (sáng 
suốt, giác ngộ), tịnh (an ổn, thanh tịnh). Sống trong cuộc 
đời mà hoàn toàn tự do, tự tại, không bị ràng buộc bởi 
bất kỳ cái gì trong cuộc đời. Đây chính là đích đến, sự 
trọn vẹn, viên mãn của việc tu tập theo đạo lý giác ngộ. 
Tuyệt nhiên không phải chỉ là ngồi yên bất động, ngồi 
mãi không nằm, không ăn chẳng ngủ, không khổ không 
vui, không biết nóng lạnh,... càng không phải là phi thân, 
độn thổ, xuất hồn, biến hóa, trừ tà yếm quỷ, điểm cát 
thành vàng,... Chúng ta phải khéo léo suy xét ở điểm này 

cho thật thấu đáo, không nên ham muốn sự kỳ dị, thần kỳ 
mà đi vào con đường tà kiến lầm lạc.

7.  Vai trò của trí tuệ
Lục Tổ dạy:

摩 訶 般 若 波 羅 蜜  
最 上 最 尊 最 第 一  
無 住 無 往 亦 無 來  
三 世 諸 佛 從 中 出

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật,
Tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất.
Vô trụ, vô vãng, diệc vô lai,
Tam thế Chư Phật, tùng trung xuất.76

 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là pháp cao nhất, quý 
nhất, pháp đệ nhất. Không trụ, không qua cũng không lại. 
Tất cả ba đời Chư Phật đều từ pháp này mà được thành 
tựu.

Dựa vào đâu mà khẳng định như thế, có chủ quan 
quá không? 

Hoàn toàn không chủ quan. Bởi vì:  
菩 提 自 性  Bồ Đề Tự Tánh,
本 來 清 淨  Bổn lai thanh tịnh,
但 用 此 心  Đản dụng thử tâm,
直 了 成 佛  Trực liễu thành Phật.77 

75 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.45.
76 Sđd, tr.139. 
77 Sđd, tr. 127.
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Tâm giác ngộ vốn sẵn thanh tịnh, nếu nhận ra và ứng 
dụng được tâm này tức là thành Phật. Vậy ngoài pháp này 
ra, còn có pháp nào cao hơn?  

Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật 
dạy:

Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô 
quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên 
đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế Chư Phật 
y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần 
chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng 
chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư.78 

Bồ Tát y theo trí tuệ Bát Nhã nên tâm không còn 
ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn 
mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư 
Phật trong ba đời cũng đều y vào pháp này nên được đạo 
quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên biết 
trí tuệ Bát Nhã là đại thần chú, đại minh chú, là vô thượng 
chú, là vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ, chân thật 
không hư dối.

Tuy nhiên, trí tuệ Bát Nhã không phải là cái cao siêu 
của riêng Kinh Pháp Bảo Đàn hay Thiền Tông so với các 
tông phái khác mà chính là chỗ cứu cánh của tất cả các 
tông phái.

Một hôm, vua Hương Chí thỉnh Tổ Bát Nhã Đa La 
(vị Tổ Sư thứ 27 của Thiền Tông Ấn Độ) vào kinh tham 
vấn Phật pháp. Sau đó, vua cúng dường Tổ một viên minh 
châu. Để thăm dò căn cơ của ba vị hoàng tử. Tổ hỏi: Xin 
hỏi ba vị hoàng tử, trên đời này còn có vật nào quý hơn 
viên minh châu này chăng?

Hai vị hoàng tử lớn cho rằng: Viên minh châu này có 
thể chiếu sáng vạn vật. Trên đời này không có cái gì có 
thể so sánh với nó được. 

Vị hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đa La (sau này là Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma) trả lời: Ánh sáng viên minh châu chỉ chiếu 
được người khác, không thể tự chiếu. Con nghĩ rằng trên 
thế gian quý giá nhất là ánh sáng của trí tuệ. Không chỉ 
chiếu sáng được nội tâm của con người mà còn phân biệt 
được phải trái. Tổ rất hài lòng với câu trả lời của Bồ Đề 
Đa La.79 

Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục
Đệ tử bậc chánh giác,
Sáng ngời với tuệ trí.80 

78 Kinh Nhật Tụng, Thích Minh Thời (biên soạn), tr.44-45.
79 Xem Chư Tổ Thiền Ấn Hoa, sđd, tr.396.
80 Kinh Pháp Cú, sđd, tr.21.
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8.  Phân biệt trí tuệ với tri thức và trực giác
-  Tri thức
Tri thức được hình thành qua sự học hỏi, nghiên cứu, 

tiếp thu kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Đó là quá trình 
tư duy, so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp, nhận xét, 
đánh giá, kết luận, hệ thống các thông tin thu nhận được 
từ bên ngoài. Nhà Phật gọi là tưởng tri. Chữ tưởng (想)
là được hình thành từ chữ tướng (相) trên chữ tâm (心). 
Tướng là các tướng bên ngoài. Các tướng này hiện lên 
trong tâm gọi là tưởng. Ví dụ, con voi là một thực thể 
khách quan ở bên ngoài. Khi ta nhìn con voi thì con voi 
hiện lên và lưu lại trong tâm. Khi không còn thấy con voi 
nữa nhưng nói đến con voi chúng ta liền hình dung được. 
Đó là tưởng được hiểu là những ảnh tượng. Tưởng tri là 
cái nhận thức dựa trên các ảnh tượng này. Thông qua các 
tưởng, con người nhận thức và phản ứng khi tiếp xúc với 
hoàn cảnh xung quanh. Cuộc sống ngày càng hiện đại thì 
tri thức của con người ngày càng đa dạng, tinh vi và phức 
tạp. Có thể nói, hầu như mọi phát minh, mọi thành tựu về 
khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội,... đều là kết quả tri 
thức. Tuy nhiên, vì bị đóng khung trong kinh nghiệm, vì 
phải trải qua quá trình tư duy, không tiếp xúc trực tiếp với 
thực tại hiện tiền nên dù có phát triển đến đâu thì tri thức 
cũng bị giới hạn, không nhận thức được như thật tự tính 
vô ngã của các pháp, dẫn đến không có khả năng đoạn tận 

được phiền não. 
Đức Phật dạy: 
Này các Tỳ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 

không được thấy các bậc Thánh (chân nhân), không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa 
đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa 
đại, người ấy nghĩ: “Ðịa đại là của ta” - dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại.81  

Nghĩa là nhận thức tưởng tri sẽ làm dấy khởi tư duy 
hữu ngã, nguồn gốc căn bản của mọi phiền não, đau khổ.

Điều này, chúng ta dễ dàng nhận thấy được trong 
cuộc sống hằng ngày. Một người có học thức, có tri thức 
uyên bác, nhưng trong con người đó, vẫn tồn tại nhiều 
tham đắm, giận hờn, ô nhiễm, đau khổ... Không khác 
người bình thường là mấy.

Tuy nhiên, cũng như trong hoạt động đời thường; 
trong tu tập, tri thức rất hữu dụng và cần thiết. Những 
tri thức về khoa học, tự nhiên, văn hóa, chính trị, xã hội, 
đối nhân xử thế,... có thể giúp chúng ta hiểu biết về cuộc 
sống, về con người, về môi trường xung quanh... Qua đó, 
có một cách sống hài hòa, phù hợp. Đây là trợ duyên rất 
quan trọng trong việc tu tập và hoằng dương chánh pháp. 

81 Kinh Trung Bộ I, sđd, Tr.9-10.
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Cho nên một mặt chúng ta cần học hỏi, tích lũy tri 
thức nhưng mặt khác chúng ta cũng không quên thật tu, 
thật hành hạnh trí tuệ trong đời sống hằng ngày. 

Ngài Thần Tú là một vị giáo thọ, đa văn lỗi lạc. Còn 
ngài Huệ Năng là người quê mùa, không biết một chữ. 
Nhưng cuối cùng người đắc pháp lại là ngài Huệ Năng. 
Đạo khác đời chỗ đó. Quý ở chỗ tâm sáng, không quý ở 
chỗ học nhiều. 

-  Trực giác
Khi căn tiếp xúc với trần sanh ra thức. Trong khoảng 

thời gian rất ngắn, các cảm giác, kí ức, các phản ứng,..
chưa sanh khởi, lúc ấy thức chỉ đơn thuần là cái thấy, cái 
nghe, cái ngửi, cái nếm,… gọi là trực giác. 

Khi ngộ được Tự Tánh, trí tuệ phát sanh, không có 
các vọng tưởng, các phản ứng... Lúc đó người giác ngộ có 
thể nhận thức các pháp bằng trực giác. Tuy nhiên trí tuệ 
và trực giác là hai vấn đề khác nhau. Trí tuệ thì thường 
sáng, vượt qua giới hạn của căn trần thức. Còn trực giác 
là pháp nương vào sự giao tiếp của căn trần thức mà sanh 
khởi và hoại diệt.

9.  Phân biệt tu tuệ với tu phước
Lục Tổ dạy: 
弟 子 自 心 常 生 智 慧 不 離 自 性 即 是 

福 田

 Đệ tử tự tâm, thường sanh trí tuệ, bất ly Tự Tánh, 

tức thị phước điền.82

Trong tâm thường sanh khởi trí tuệ, không rời Tự 
Tánh. Tức là chân thật phước điền. 

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật dạy :
須 菩 提 菩 薩 於 法 應 無 所 住 行 於 布 施 

所 謂 不 住 色 布 施 不 住 聲 香 味 觸 法 布 施 

須 菩 提 菩 薩 應 如 是 布 施 不 住 於 相 何 以 

故 若 菩 薩 不 住 相 布 施 其 福 德 不 可 思 量. 

Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố 
thí. Sở vị, bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ 
ư tướng. Hà dĩ cố, nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ 
phước đức bất khả tư lượng.83

Tu Bồ Đề! Đối với hiện tượng hữu vi vạn pháp ‘ưng 
vô sở trụ’ nghĩa là buông bỏ hết! bố thí hết !

Bố thí cách sao?
-  Tâm ly sắc, buông bỏ vật chất.
-  Tâm ly thanh, buông bỏ âm thanh.
-  Tâm ly hương, buông bỏ hương thơm.
-  Tâm ly vị, buông bỏ vị ngon.
-  Tâm ly xúc, buông bỏ khoái cảm.
-  Tâm ly pháp, buông bỏ niệm lự viễn vong…

82 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.128.
83 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, sđd, tr.12.
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Tu Bồ Đề! Hãy trụ tâm bằng cách vô trụ, hãy giữ 
tâm buông bỏ bằng cách an trụ tâm như vậy. Đó là cách 
bố thí Ba La Mật của Bồ Tát. Bố thí Ba La Mật phước đức 
lớn, hư không mười phương không thể sánh bằng. Tu Bồ 
Đề! Bồ Tát nên an trụ tâm như vậy mà tu hành.84 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy:
Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? 
Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều 

phải đoan chánh, thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương 
ưng, đừng theo thị dục, không phạm điều ác, ngôn sắc 
hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh 
từ tốn, vội vàng hấp tấp không suy xét chín chắn sẽ hư 
hỏng hối hận về sau, uổng phí một đời.85 

Đây đều là ý nghĩa của việc tu tuệ nghĩa là bất cứ 
lúc nào tâm cũng rời các tướng, thanh tịnh, vô cầu, không 
chấp trước vào bất cứ một pháp nào. Đây mới chính là 
công đức chân thật.

Nếu với tâm còn nhiều bất an, phiền não, ham cầu 
mà dụng công tu hành, làm thiện đều gọi là tu phước. 

Làm thiện thì được thiện, tu phước thì được phước. 
Đây đều là nghiệp nhân sanh tử luân hồi, không phải là 
chánh nhân giải thoát. 

Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: 
忘 失 菩 提 心 修 諸 善 法 是 名 魔 業.86

Vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma 
nghiệp.

Quên mất tâm cầu trí tuệ giác ngộ mà làm các việc 
thiện thì đó là việc làm của ma.

Đó cũng là lý do Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vua Lương 
Võ Đế không có công đức.87 

Người tu hành, cầu đạo giải thoát, phải suy xét kỹ 
lưỡng điều này, nhất thiết phải phát tâm Bồ Đề cầu được 
khai ngộ trí tuệ. Đây mới là chỗ phát tâm chân chánh của 
người đệ tử Phật.

Như vậy, qua sự trình bày một cách khái quát nhất 
về trí tuệ, chúng ta dễ dàng nhận thấy: trí tuệ được đề cập 
đến ở đây, không phải là là trí tuệ theo cách hiểu thông 
thường, mà đây là một loại trí tuệ siêu việt, cao sâu nhất, 
vượt ra ngoài mọi ngôn ngữ, văn tự, suy lường, một loại 
trí tuệ có khả năng chặt đứt mọi đau khổ, phiền não; rất 
sâu kín, khó hiểu, khó thấy. Tuy nhiên, cũng rất gần với 
chúng ta, vì ở ngay nội tâm của mình, chính là mình. 
Chúng ta nên tìm cho mình một con đường để thể nhập 
với suối nguồn trí tuệ mầu nhiệm này.

84 HT. Thích Từ Thông, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh trực 
chỉ đề cương, tr.24.
85 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh 
Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, HT. Thích Đức Niệm (dịch), tr.110.

86 Thích Nhật Chiếu, Giới Pháp Thiết Yếu Hội Tập, tr.345.
87 Xem Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.43.
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CHƯƠNG IV : CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ

1.  Nương tựa chính mình
Lục Tổ dạy: 
不 悟 即 佛 是 衆 生 一 念 悟 時 衆 生 是 

佛 故 知 萬 法 盡 在 自 心 何 不 從 自 心 中 頓 

見 真 如 本 性.

Bất ngộ tức Phật thị chúng sanh, nhất niệm ngộ thời 
chúng sanh thị Phật. Cố tri vạn pháp, tận tại tự tâm, hà 
bất tùng tự tâm trung, đốn kiến Chân Như Bổn Tánh.88  

Không ngộ thì Phật là chúng sanh, một niệm ngộ thì 
chúng sanh là Phật. Cho nên biết rằng tất cả mọi pháp, 
dù là Bồ Đề, Niết Bàn, Cực Lạc, Tịnh Độ,… đều đã có 
đầy đủ tại tâm mình. Sao không từ trong tâm mà nhận lấy 
Chân Như Bổn Tánh.

若 開 悟 頓 教 不 執 外 修 但 於 自 心 常 

起 正 見 煩 惱 塵 勞 常 不 能 染 即 是 見 性.

Nhược khai ngộ đốn giáo, bất chấp ngoại tu, đản 
ư tự tâm, thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao 
thường bất năng nhiễm, tức thị kiến tánh.89 

Nếu được khai ngộ pháp môn đốn giáo, không chấp 
trước việc tu hành ngoài tâm, chỉ tự trong tâm thường 
khởi cái thấy biết chân chánh, thường chẳng để cho phiền 
não trần lao nhiễm vào, tức là thấy tánh. 

Tu hành là vậy, tất cả đều phải tự mình nỗ lực, tự 
mình điều phục, chuyển hóa nội tâm thì mới có bình an 
và giải thoát. Không có một đấng thiêng liêng nào dù đó 
là Phật, Bồ Tát có thể cứu rỗi, phù phép, làm thay cho 
chúng ta. 

Trong Kinh Tương Ưng, một vị thôn trưởng hỏi Thế 
Tôn:

Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, 
mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, nhờ nước được 
thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, 
đã mệnh chung, họ nhấc bổng và mang vị ấy ra ngoài, 
kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế 
Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, 
Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này?90 

Và đây là câu trả lời của Thế Tôn:
Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá 

lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng 
đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp 

88 Sđd, tr.141.
89 Sđd, tr.140. 90 Kinh Tương Ưng Bộ IV, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr. 488.
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tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá 
lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng 
đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn 
ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân 
tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi 
lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không?

Thưa không, bạch Thế Tôn. 
Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy 

của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, 
sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng 
khắp và nói rằng : “Mong người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên Thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này!” Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.91 

Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy :
Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Tế tự cả trăm năm,
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu.
Cúng dường vậy tốt hơn,
Hơn trăm năm tế tự.92 

Cúng dường bậc tự tu đã như vậy, huống hồ là tự 
mình tu hành thì lợi ích đến mức nào. Cho nên, trong 
Kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy: 

Này Ananda những ai, hiện tại nay hay sau khi Ta 
diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình 
y tựa chính mình, không y tựa một cái gì khác, dùng chánh 
pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một pháp nào khác, những vị ấy, này 
Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ Kheo của 
Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi...93 

Đủ thấy Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền không phải 
người để chúng ta ỷ lại, cầu cạnh. Việc tu hành giác ngộ, 
giải thoát là việc mà mỗi người phải tự nỗ lực, tự cố gắng. 
Đây là nhận thức căn bản, là điều kiện tiên quyết đầu tiên 
mà người tu tập theo đạo lý giác ngộ cần phải thiết lập và 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là đau khổ cùng cực, gian 
khó trùng trùng cũng phải kiên định lập trường đó.

Như vậy, rõ ràng mọi sự, mọi vật đều phải vận hành 
theo quy luật nhân quả và nhân quả luôn tương ứng nhau. 
Bất kỳ ai cũng phải tự mình chịu trách nhiệm về hành 
động, lời nói và ý nghĩ của mình. Không ai có quyền 
năng thay đổi được điều đó. Do vậy, mọi sự cầu nguyện 
dù được thực hiện bởi bất kỳ ai, với bất kỳ nghi thức nào 
nếu không đem đến sự chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa 

91 Sđd, tr. 488-499.
92 Kinh Pháp Cú, sđd, tr. 34. 93 Kinh Trường Bộ I, sđd, tr. 585.
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hành động một cách tốt đẹp thì đều trống rỗng và vô ích. 
Người tu tập vì vậy cần phải cẩn thận, tỉnh táo đừng để 
bị dính mắc, lôi cuốn, lầm lẫn bởi những nghi thức, nghi 
lễ, trang phục, có vẻ linh thiêng, trân trọng và huyền bí. 
Đừng có tâm ảo tưởng, ỷ lại mà rơi vào mê tín, lầm lạc 
đánh mất sự tự chủ, bỏ phí cái tinh anh, sáng suốt vốn có 
của mình. Thật là tai hại.

 Cuộc đời có được tất có mất, có thành tất có bại, có 
hợp tất có tan, có vui tất có khổ. Không có bất cứ nơi nào 
chỉ toàn có được, thành, hợp, vui mà không có kèm theo 
mất, bại, tan, khổ. Cũng không có bất kỳ một đấng thiêng 
liêng nào có đủ khả năng đáp ứng được cái tâm lăng xăng 
bất định, tham cầu vô đáy của con người. Nếu có chăng 
một sự bình an, mãn nguyện trong cuộc đời thì đó chính 
là cõi tâm hoàn toàn không vướng mắc, không lay động 
trước mọi sự được-mất, thành-bại, hợp-tan, vui-khổ,… 

Tự do là ung dung trong ràng buộc,
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.94                                                        

2.  Không chấp trước vào “Vô Ký Không” 
Lục Tổ dạy: 
善 知 識 莫 聞 吾 說 空 便 即 著 空 第 一 

莫 著 空 若 空 心 靜 坐 即 著 無 記 空

Thiện tri thức ! Mạc văn ngô thuyết không, tiện tức 
trước không. Đệ nhất mạc trước không, nhược không tâm 

tĩnh tọa tức trước vô ký không.95 
Này các thiện tri thức ! Các vị đừng nghe tôi nói đến 

rỗng không, thì liền chấp trước vào “không”. Điều quan 
trọng nhất là đừng chấp trước không. Nếu quý vị để tâm 
rỗng không mà ngồi thiền tức là chấp trước vào “vô ký 
không”.  

Người phàm chúng ta, tâm ý hay bị dính mắc vào 
trần cảnh; mãi bị xoay chuyển trong các niệm vui-buồn, 
thương-ghét, mừng-giận,... Đức Phật nói đây là vọng 
tưởng, tạp niệm, phiền não do vô minh, tham ái điều động 
và trở lại làm tăng trưởng vô minh, tham ái; nguyên nhân 
của vòng luân hồi, đau khổ. Nên Ngài khuyến cáo các đệ 
tử phải gấp rút điều phục:

Khó nắm giữ khinh động,
Theo các dục quay cuồng,
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều an lạc tới.96 

Nhưng trong công phu tu tập đoạn trừ các vọng 
tưởng, phiền não; nếu không khéo léo, chúng ta dễ dàng 
vướng vào một chướng ngại khác đó là chấp trước vào 
“vô ký không”. Chỉ riêng trong phẩm Bát Nhã có đến ba 
lần Tổ nhắc nhở điều này. Cho thấy, số người lạc vào “vô 
ký không” có thể nói là rất nhiều. 

94 HT. Thích Viên Minh, Tuyển Tập Thư Thầy, tr.23.
95 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.138.
96 Kinh Pháp Cú, sđd, tr.15.
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Vậy chúng ta phải phải tu tập như thế nào để không 
lạc vào “vô ký không”? 

Trước tiên, chúng ta phải thấy “không” được Lục Tổ 
nói đến là ‘chân không’; nghĩa là tâm rỗng không, không 
niệm nhưng đó là cảnh giới “đối cảnh vô tâm” rất năng 
động, tích cực và nhập thế. Không phải chỉ là để tâm 
không suy nghĩ:

Lục Tổ dạy:
Các vị thiện tri thức! Đối với cảnh tâm không đắm 

nhiễm là không niệm. Trong mọi niệm tưởng thường lìa 
khỏi cảnh, không đối cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ dứt nghĩ 
tưởng đến muôn vật, trừ cho tận hết tư tưởng; tư tưởng 
vừa dứt tức thời mạng dứt, thọ sanh nơi khác, ấy là lầm 
to. Kẻ học đạo nên suy xét chỗ đó.97 

Một điểm quan trọng nữa là Tự Tánh “chân không” 
là sự rỗng không, vắng mặt các vọng tưởng phiền não; 
nhưng không phải là im re, không có gì cả.

Lục Tổ dạy:
Các vị thiện tri thức! (Không Niệm) Nói Không đó, là 

không những gì? Niệm, là niệm việc gì? Không là không 
có hai tướng, không có tâm trần lao. Niệm là niệm bản 
tánh chân như. Chân như là thể của niệm. Niệm là dụng 
của chân như. Tự Tánh chân như khởi ra niệm, chẳng 
phải mắt, tai, mũi, lưỡi có thể niệm được. Chân như có 

tánh nên khởi ra niệm. Nếu không có chân như, thì tai 
mắt, màu sắc, âm thanh tức thời hoại mất.

Các vị thiện tri thức! Tự Tánh chân như khởi ra 
niệm. Sáu căn tuy có thấy, nghe, nhận biết, mà không đắm 
nhiễm nơi cảnh, chân tánh thường tự tại. Cho nên Kinh 
nói: ‘Khéo biết phân biệt tất cả các pháp, với nghĩa chân 
thật chẳng hề lay động.98 

Như vậy, rõ ràng là có hai loại niệm:
-  Một loại niệm do dính mắc nơi cảnh mà sanh khởi, 

loại niệm này cần phải đoạn trừ. 
-  Một loại niệm không phải do dính mắc nơi cảnh, 

mà là dụng của chân như: Niệm sáng suốt, niệm thanh 
tịnh, niệm trí tuệ, niệm an lạc... Đây chính là những hoa 
trái ngọt lành của sự tu tập.

Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy: 
Đa văn thánh đệ tử đối với sáu nhập xúc xứ này, 

xả ly vô minh mà sanh minh. Không sanh ý tưởng có, ý 
tưởng không, ý tưởng vừa có vừa không; ý tưởng ta hơn, 
ý tưởng ta bằng, ý tưởng ta kém; ý tưởng ta biết, ý tưởng 
ta thấy. Đã biết như vậy rồi, vô minh xúc trước kia bị diệt. 
Ý tưởng minh xúc được sanh khởi.99

Như vậy, khi các yếu tố liên hệ đến u mê mờ tối diệt 
đi thì các yếu tố liên hệ đến sáng suốt, thanh tịnh sẽ sanh 

97 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.51.
98 Sđd, tr.52.
99 Kinh Tạp A Hàm I, sđd, tr.101.
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khởi. Không bao giờ có tâm rỗng không, với nghĩa không 
có gì hết.

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
Tỳ-kheo sống quán thân trên thân (quán thọ trên 

thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp), nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.

Vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hi vọng hướng 
tới chánh trí, chánh niệm, vị ấy không không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đời.100

Rõ ràng, “tâm thiền” của người hành thiền là phải 
luôn luôn nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, quán sát tâm ý 
để điều phục các phản ứng đam mê hay chán ghét đối với 
cuộc đời. Hoàn toàn khác với “vô ký không” là sự đè nén 
tư tưởng, không suy nghĩ; là sự ngưng trệ không thông 
suốt, làm chết non trí tuệ. 

Thiền sư Trí Hoàng, trước khi gặp Tổ đã từng cất am 
ngồi thiền mãi trải qua hai mươi năm. 

Đệ tử của Tổ là Huyền Sách nghe danh tìm đến và 
hỏi: Ông đang làm gì?

Trí Hoàng nói: Nhập định.
Huyền Sách hỏi: Ông nói nhập định là có tâm nhập 

hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô 
tình cỏ cây ngói đá nên được định, nếu có tâm nhập thì tất 
cả loài hữu tình, hàm thức cũng được định. 

Trí Hoàng bảo: Tôi chính khi nhập định chẳng thấy 
có cái có tâm và không tâm.

Huyền Sách nói: Chẳng thấy có tâm và không tâm 
tức là thường định sao lại nói có xuất nhập, nếu có xuất 
nhập không phải là đại định.

Trí Hoàng không trả lời được mới hỏi:  Thầy ông là 
ai?

Huyền Sách nói: Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 
Trí Hoàng nói: Lục Tổ lấy gì làm thiền định?
Huyền Sách đáp: Thầy tôi nói: Diệu trạm viên tịch, 

thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng có, 
chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền 
không trụ, lìa trụ thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa 
sanh thiền tưởng, tâm như hư không cũng không có cái 
lượng của hư không.

Trí Hoàng nghe lời nói ấy bèn đi thẳng tới yết kiến 
Lục Tổ.

Lục Tổ hỏi: Nhân giả từ đâu tới?
Trí Hoàng thuật lại đầy đủ nhân duyên trước.
Lục Tổ nói: Thật như lời đã nói. Ông chỉ tâm như 

hư không mà chẳng có kiến chấp không, ứng dụng không 
ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh 
đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, không có 
lúc nào mà chẳng định. 

Trí Hoàng ngay đây liền đại ngộ, thấy việc ngồi 
100 Kinh Trung Bộ I, sđd, tr.132-133.
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thiền 20 năm đều không có tác dụng gì đến việc khai ngộ 
trí tuệ.101 

3.  Con đường trí tuệ
Lục Tổ dạy: 
善 知 識 若 欲 入 甚 深 法 界 及 般 若 三 

昧 者 須 修 般 若 行 持 誦 金 剛 般 若 經 即 

得 見 性.

Thiện tri thức! Nhược dục nhập thậm thâm pháp 
giới, cập Bát Nhã Tam Muội giả, tu tu Bát Nhã hạnh, trì 
tụng Kim Cang Bát Nhã Kinh tức đắc kiến tánh.102 

Này các thiện tri thức! Nếu người nào muốn vào sâu 
khám phá tận cùng bản chất như thật của các pháp, cũng 
như muốn thường sống trong trí tuệ, không rời Tự Tánh 
thì nên tu hạnh Bát Nhã, trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã 
tất sẽ được thấy tánh. 

a. Tu hạnh Bát Nhã
Tự Tánh vốn thanh tịnh, viên mãn trí tuệ. Cho nên 

về nguyên lý thì chúng ta không cần phải tu tập gì để 
được trí tuệ. Đây là ý nghĩa của Vô Tác (Vô Nguyện) tức 
là không mong cầu, không cần làm gì nữa, tất cả vốn sẵn 
đầy đủ, hoàn hảo. Càng phân biệt, càng toan tính, càng 
lăng xăng tạo tác càng xa rời chân tánh. Chỉ cần buông 
hết để cho cái thấy, cái biết được trong sáng, đơn thuần 

nhất, như đang là thì trí tuệ hiện tiền. 
Lục Tổ dạy: 
善 知 識 於 諸 境 上 心 不 染 曰 無 念 於 

自 念 上 常 離 諸 境 不 於 境 上 生 心.

Thiện tri thức! Ư chư cảnh thượng tâm bất nhiễm, 
viết Vô Niệm. Ư tự niệm thượng thường ly chư cảnh, bất 
ư cảnh thượng sanh tâm.103 

Khi tiếp xúc với các cảnh mà tâm không nhiễm, gọi 
là rỗng không, không niệm. Đối với trên niệm thường 
lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, như mắt 
thấy sắc phải giữ cái nhìn đơn thuần, sáng suốt không mê 
khiến phiền não vọng tưởng không sanh khởi. Tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy 
nghĩ, nhớ tưởng đều giữ cái thấy biết đơn thuần, sáng 
suốt không mê khiến khiến phiền não vọng tưởng không 
sanh khởi.

Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: 
須 菩 提 諸 菩 薩 摩 訶 薩 應 如 是 生 清 

淨 心 不 應 住 色 生 心 不 應 住 聲 香 味 觸 法 

生 心 應 無 所 住 而 生 其 心. 

Tu Bồ Đề! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát ưng như thị sanh 
thanh tịnh tâm: Bất ưng trụ sắc sanh tâm; bất ưng trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi 
sanh kỳ tâm.104

101 HT. Thích Thanh Từ, Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải, tr. 310.
102 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 140.

103 Sđd, tr. 154.
104 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, sđd, tr.21.
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Này Tu Bồ Đề! Vì thế nên các vị Bồ Tát lớn phải nên 
sanh tâm thanh tịnh như vầy: Chẳng nên ở nơi hình sắc 
mà sanh tâm, chẳng nên ở nơi âm thanh, mùi hương, vị 
nếm, xúc chạm, ý tưởng mà sanh tâm. Nên không vướng 
mắc vào đâu cả thì có thể sanh ra cái tâm thanh tịnh.  

Trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy: 
Tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có 

thức y cứ vào con mắt.105  
Tuy nhiên, chúng sanh từ vô thủy tới nay huân tập 

vào thân tâm quá nhiều quá nhiều tập khí tham sân si, 
cho nên mỗi khi giao tiếp với trần cảnh thì liền sanh khởi 
phân biệt, phản ứng, vọng tưởng, phiền não làm cho căn 
nhà tâm trở nên tối tăm, ngổn ngang và lộn xộn. Trong 
hoàn cảnh đó, tu hạnh trí tuệ là chúng ta thắp sáng lên 
ngọn đèn trí tuệ, dùng đến sự sáng suốt để soi vào khiến 
cho những u mê tăm tối tan biến, trả lại cho chúng ta căn 
nhà trống rỗng, sạch sẽ, sáng sủa.

Lục Tổ dạy: 
煩 惱 暗 宅 中        Phiền não ám trạch trung,
常 須 生 慧 日        Thường tu sanh huệ nhật.
邪 來 煩 惱 至        Tà lai phiền não chí,
正 來 煩 惱 除        Chánh lai phiền não trừ.
邪 正 俱 不 用        Tà chánh câu bất dụng,
清 淨 至 無 餘        Thanh tịnh chí vô dư. 106  

Trong nhà tối phiền não, thường sanh khởi mặt trời 
trí tuệ. Tà khởi, phiền não đến; chánh khởi, phiền não trừ. 
Tà chánh đều không chấp trước, thanh tịnh đến làu làu.

-  Trong nhà tối phiền não, thường sanh khởi mặt trời 
trí tuệ

Đây là phương pháp quán xét tâm ý của người tu học 
trí tuệ: Theo đó, chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là giữ 
sự bình tĩnh, sáng suốt mà quan sát rõ ràng những gì đang 
xảy ra và duy trì điều đó càng lâu càng tốt. Dù tâm đang 
ở trạng thái nào, chúng ta cũng giữ tâm bình đẳng, không 
hân hoan chào đón, không chán ghét loại trừ; không phân 
biệt, đánh giá, phê phán; không duyên theo; không tự 
trách, day dứt, chỉ đơn thuần là giữ tâm bình tĩnh, sáng 
suốt mà quan sát sự sanh diệt, đến đi của nó, giống như 
một người khách lạ vào nhà chúng ta, người này có thể 
là người tốt nhưng cũng có thể là kẻ trộm nên chúng ta 
không cần phải hân hoan đón tiếp, cũng không cần phải 
xua đuổi, chúng ta chỉ cần có mặt cùng với người đó, 
không rời con mắt khỏi người đó. Không đón tiếp, không 
xua đuổi, như vậy, người khách lạ sẽ tự rút lui. Đối với 
các khách trần phiền não cũng nên quán sát như vậy.

Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy: 
Thiện nam tử tỉnh giác khi các thọ sanh khởi, tỉnh 

giác khi các thọ đình trú, tỉnh giác khi các thọ diệt; luôn 
trú trong chánh niệm, không cho tán loạn; tỉnh giác khi 
các tưởng sanh khởi, tỉnh giác khi các tưởng đình trú, 

105 Kinh Trung Bộ III, HT. Thích Minh Châu (dịch), tr.581.
106 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.143.
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tỉnh giác khi các tưởng diệt; tỉnh giác khi các tầm(suy 
tầm) sanh khởi, tỉnh giác khi các tầm trú, tỉnh giác khi 
các tầm diệt; luôn trú trong chánh niệm, không cho tán 
loạn.107  

-  Tà khởi  phiền não đến, chánh khởi phiền não trừ  
Phiền não, vọng tưởng không thật có, không có thật 

tánh chân thật; chỉ do sự u mê, thiếu sáng suốt mà sanh 
khởi. Nay ta đem ánh sáng trí tuệ soi vào thì tự nhiên 
chúng tan biến như mặt trời lên thì bóng tối mất dạng. 
Không cần dụng công đoạn trừ phiền não, chỉ cần phát 
khởi tâm trí tuệ. Đây là nguyên lý vận hành của tâm, cũng 
là nguyên lý của phương pháp quan sát tâm ý đã được 
trình bày ở phần trên.

-  Tà chánh đều không chấp, thanh tịnh đến làu làu
Tất cả các pháp đều chịu chi phối bởi quy luật vô 

thường. Nếu chúng ta chấp trước vào pháp nào thì sẽ có 
lo lắng, sợ hãi, đau khổ phát sanh tại đó. Cho nên, tà kiến 
phiền não làm ô nhiễm, che lấp chân tính tất nhiên phải 
gấp rút đoạn trừ, nhưng Chánh Kiến hay Bồ Đề, Niết 
Bàn, Tịnh Độ, Cực Lạc, là những pháp chân thật cũng 
không được chấp trước, dính mắc. Chánh mà chấp trước, 
dính mắc, chánh trở thành tà. Tịnh mà chấp trước, dính 
mắc; tịnh trở thành nhiễm. Cho nên tâm không dính mắc, 
không chấp trước vào bất cứ pháp nào dù là chánh hay tà 
mới là chỗ thanh tịnh, rốt ráo. 

Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: 
汝 等 比 丘 知 我 說 法 如 筏 喻 者 法 尚 

應 捨 何 況 非 法.108 
Nhữ đẳng Tỳ Kheo! Tri ngã thuyết pháp như phiệt 

dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.
Này các Tỳ Kheo, các ông phải biết, pháp của Ta nói 

ra dụ cũng giống như thuyền bè, đến chánh pháp còn phải 
xả bỏ huống nữa là phi pháp.

Kinh Trung A Hàm Đức Phật dạy:
“Này A Nan, nếu Tỳ Kheo, thực hành vô ngã, vô ngã 

sở như thế, thì ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không có. Nếu 
trước đã có liền được xả bỏ hoàn toàn. Nhưng này A Nan, 
nếu Tỳ Kheo ấy hoan lạc về sự  xả bỏ ấy, đắm trước sự xả 
bỏ ấy, trú vào sự xả bỏ ấy, thì này A Nan, Tỳ Kheo thực 
hành như thế thì chắc chắn không chứng đắc Niết Bàn”.

Này A Nan, nếu Tỳ Kheo, thực hành vô ngã, vô ngã 
sở như thế, thì ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không có. Nếu 
trước đã có liền được xả bỏ hoàn toàn. Và này A Nan, nếu 
Tỳ Kheo ấy không hoan lạc vì sự  xả bỏ ấy, không đắm 
trước sự xả bỏ ấy, không trú vào sự xả bỏ ấy, thì này A 
Nan, Tỳ Kheo thực hành như thế thì chắc chắn chứng đắc 
Niết Bàn.109

107 Sđd, tr.556.

108 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, sđd, tr.14.
109 Kinh Trung A Hàm, Quyển 2, Viện Cao Đẳng Phật Học Hải 
Đức Nha Trang dịch, HT. Thích Thiện Siêu hiệu đính, tr.270-272.
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Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường. Sư phụ 
dạy: Hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên, lặng lẽ 
và trong sáng.

Từ đó, mỗi ngày anh nhìn mọi sự vật trước mắt với 
tâm hồn trong sáng hồn nhiên: mây trôi trên bầu trời, giọt 
sương long lanh đầu ngọn cỏ, chim hót trên cành... nhất 
nhất hiện ra một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể 
nhập. Anh rất hài lòng với thành quả bất ngờ này.

Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa sổ thiền đường, 
bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc, nổi bật 
giữa muôn hoa rực rỡ, trong ánh nắng bình minh. Cảnh 
vật như chìm sau hình bóng của nàng, thế giới như biến 
mất chỉ con một mình nàng là hình ảnh duy nhất đọng lại 
trong tâm hồn anh.

Nàng đã đi qua hồi nào mà lòng anh vẫn còn bồi hồi 
chưa tỉnh. Chợt nhớ lời thầy, anh hoảng hốt như lạc giữa 
mây trời, hoa cỏ,... thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể 
nhập giờ đây đã trở thành mờ ảo, còn ảo ảnh của nàng lại 
hiện rõ trong anh như chính là hiện thực

Không giải quyết được xung đột nội tâm giữa cái 
thực và cái ảo, anh bèn tìm đến sư phụ xin lời giáo huấn.

Sư phụ dạy: Hãy nhìn vào hình ảnh bên trong với cái 
nhìn hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng.110

Sự thực hành hạnh trí tuệ là vậy.

b.  Trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Kinh Kim Cang Bát Nhã là bản kinh ghi lại những 

lời dạy của Đức Phật về trí tuệ Bát Nhã. Nội dung xoay 
quanh câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề: 

Thế Tôn! Nếu có những kẻ nam người nữ, có lòng 
lành phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ-đề111, nên trụ tâm 
như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào?112  

*   Đối với vấn đề hàng phục tâm, Đức Thế Tôn 
dạy: 

Các vị Đại Bồ Tát nên hàng phục tâm như thế này: 
‘Đối với tất cả các loài chúng sinh,… Ta đều độ cho nhập 
vào Vô dư Niết-bàn. Như vậy, diệt độ vô số chúng sinh, 
nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ. Vì 
sao vậy? Tu-bồ-đề, nếu Bồ Tát có các tướng ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát.113

Bồ Tát nên có một tâm nguyện lớn là giúp đỡ làm 
cho tất cả chúng sanh đều được trí tuệ cao tột, giải thoát 
tuyệt đối. Làm được việc lành lớn như thế nhưng trong 
tâm lại không thấy có bất kỳ chúng sanh nào được mình 
giúp cả. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát mà trong tâm còn có các 
tướng ngã, nhân, chúng sanh, còn thấy mình có công… 
thì không phải là Bồ Tát.

Đây chính là tinh thần Vô Tướng của Bát Nhã. Bất 

110 HT. Thích Viên Minh, Vi Tiếu, tr. 5.

111 Trí tuệ cao tột.
112 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, sđd, tr.64.
113 Sđd. tr.64-65.
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cứ việc gì cũng được làm với tâm thanh tịnh, rỗng không, 
buông xả, không có tâm so đo, phân biệt, chấp trước,...

*  Đối với vấn đề trụ tâm, Đức Thế Tôn dạy:
Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ Tát theo đúng pháp, nên lấy 

tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí. Nghĩa là chẳng nên 
trụ nơi hình sắc mà bố thí, chẳng nên trụ nơi âm thanh, 
hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà bố thí. 

Tu-bồ-đề! Bồ Tát nên bố thí như vậy đó, không trụ 
nơi tướng.114  

Bồ Tát nên trụ tâm bằng cách không trụ vào đâu cả. 
Không nên y cứ nơi hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị 
nếm, xúc chạm, ý tưởng mà sanh tâm. Bồ Tát nên trụ tâm 
bằng cách thực hành không trụ như thế. 

Có thể thấy, con đường tu tập được Đức Phật trình 
bày Kinh Kim Cang, cũng chính là “Con Đường Trí Tuệ” 
mà Lục Tổ Huệ Năng đã thuyết giảng trong Kinh Pháp 
Bảo Đàn, là con đường mà tất cả những ai muốn giác ngộ, 
giải thoát, thành thánh, thành Phật đều phải thực hành nên 
gọi là pháp tối tôn tối thượng, là mẹ của ba đời Chư Phật. 

Chính vì thế mà việc tụng niệm Kinh Kim Cang 
mỗi ngày có tác dụng nhắc nhở chúng ta thực hành “Con 
Đường Trí Tuệ”, huân tập hạt giống trí tuệ vào tâm, nuôi 
dưỡng chí nguyện tu hành, buông bỏ các tạp niệm dẫn 
đến minh tâm kiến tánh.

Với ý nghĩa đó, nên Đức Phật đã tán thán công đức 
của người thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang như sau:

Tu Bồ Đề! Nếu có người dùng bảy món báu làm đầy 
khắp trong vô số a tăng kỳ thế giới rồi dùng mà bố thí, lại 
có những kẻ nam và người nữ lòng lành phát tâm Bồ Đề, 
giữ làm theo kinh này, thậm chí chỉ có bốn câu kệ, thọ trì 
đọc tụng, vì người khác giảng nói, phước đức này hơn cả 
phước bố thí kia.115 

Thầy của Lục Tổ Huệ Năng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
cũng thường khuyến khích tăng tục trì tụng kinh này như 
là pháp môn tu tập để được kiến tánh.116 

 Lục Tổ Huệ Năng cũng nhờ nhơn duyên nghe được 
Kinh Kim Cang mà khai ngộ. Cho nên, song song với 
việc tu tập hạnh Bát Nhã, Lục Tổ Huệ Năng cũng khuyến 
khích mọi người nên thọ trì, đọc tụng kinh này. 

Có lẽ vì được chính Đức Phật và các vị Tổ Sư khác 
miệng đồng lời hết lòng tán thán, khuyến khích như thế 
mà có rất nhiều người thọ trì đọc tụng kinh này. Tuy 
nhiên, phần nhiều đều chấp vào văn tự, miệng tụng suông 
mà trong tâm không có thực hành hạnh trí tuệ. Chỉ riêng 
trong phẩm Bát Nhã có đến 6 lần Lục Tổ quở trách cách 
thọ trì sai lầm này. Có thể thấy đây là căn bệnh trầm kha, 
phổ biến của chúng sanh. 

114 Sđd, tr.66-68.
115 Sđd, tr.118.
116 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.18.
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Lục Tổ dạy:
善 知 識 摩 訶 般 若 波 羅 蜜 是 梵 語 此 

言 大 智 慧 到 彼 岸 此 須 心  行 不 在 口 念 

口 念 心 不 行 如 幻 如 化 如 露 如 電

Thiện tri thức! Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thị Phạn 
ngữ, thử ngôn đại trí tuệ đáo bỉ ngạn. Thử tu tâm hành, 
bất tại khẩu niệm. Khẩu niệm tâm bất hành; như huyễn, 
như hóa, như lộ, như điện.117

Này thiện tri thức! Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là 
dịch theo tiếng Phạn, dịch là trí tuệ lớn qua bờ bên kia, là 
pháp phải hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng 
tụng mà tâm chẳng hành như huyễn, như hóa, như sương, 
như điện. 

Thầy Pháp Đạt là người chuyên tụng kinh. Ngài tụng 
đến ba ngàn bộ. Với niềm tự hào đó, ông đến đảnh lễ Tổ 
nhưng trong lòng ngã mạn, đầu không sát đất. 

Tổ bảo: Nếu ông tụng đến vạn bộ, hiểu được ý kinh 
mà chẳng cho là hơn người thì có thể sánh cùng với Ta. 
Nay ông cậy vào việc tụng kinh mà không tự biết lỗi. 

Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi thưa: Từ nay 
về sau con sẽ khiêm cung với tất cả. Đệ tử tụng kinh mà 
chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm thường hoài nghi, Hòa 
Thượng trí tuệ quảng đại, xin Ngài vì con mà nói nghĩa 
lý.

Lục Tổ dạy: Tụng kinh là phải khẩu niệm tâm hành. 
Nếu thấy được Tự Tánh thì mới chân chánh gọi là trì 
kinh, từ kiếp đến kiếp, tay không lúc có nào rời quyển 
kinh, từ ngày đến đêm không lúc nào không đọc.118 

Như vậy, tụng kinh là sự tướng mà sự thực tập hạnh 
trí tuệ là lý tánh, hai yếu tố hòa quyện, tương ưng với 
nhau thì có thể khai ngộ. Đã khai ngộ rồi thì không lúc 
nào là không tụng kinh. Chính là tụng cái bộ tâm kinh 
Bát Nhã không ngôn ngữ, không hình tướng vốn có nơi 
mỗi người, ba đời Chư Phật, mười hai bộ kinh đều từ đó 
mà ra.

c.  Đốn tu và tiệm tu trong con đường trí tuệ
Lục Tổ dạy: 
本 來 正 教 無 有 頓 漸 人 性 自 有 利 鈍 

迷 人 漸 修 悟 人 頓 契 自 識 本 心 自 見 本 性 

即 無 差 別 所 以 立 頓 漸 之 假 名

 Bổn lai chánh giáo, vô hữu đốn tiệm. Nhân tánh tự 
hữu lợi độn, mê nhân tiệm tu, ngộ nhân đốn khế. Tự thức 
bổn tâm, tự kiến bổn tánh, tức vô sai biệt. Sở dĩ lập đốn 
tiệm chi giả danh.119

Chánh pháp xưa nay vốn không có đốn tiệm. Nhưng 
vì căn tánh chúng sanh tự có lanh lẹ, chậm chạp khác 
nhau. Cho nên mới chia ra pháp đốn, pháp tiệm. Người 
mê thì tiệm tu. Người ngộ đốn tu. Nếu thấy được Tự Tánh 

117 Sđd, tr.137.
118 Xem sđd, tr.67.
119 Sđd, tr.154.
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thì hoàn toàn giống nhau. Vì thế đốn tiệm chỉ là danh tự 
tạm lập, không phải thực nghĩa.

Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví giáo pháp giống 
như một cơn mưa lớn bình đẳng không phân biệt mà căn 
tánh chúng sanh giống như cây cối, lùm rừng tùy theo lớn 
nhỏ mà có sự hấp thụ không đồng.120 Pháp tu Bát Nhã 
của Lục Tổ cũng vậy, không có hai pháp, nhưng ở người 
ngộ thì đốn tu, ở người mê phải tiệm tu.  

-  Pháp Đốn Tu
+  Hoát nhiên đại ngộ: Giác ngộ không phải là một 

tiến trình dần dần mà xuất hiện đột ngột, bất ngờ, ngay 
trong một khoảnh khắc giống như sự bừng tỉnh một giấc 
mơ. Mọi thứ đều sáng bừng, tất cả mọi mộng mị đều tiêu 
hết. Thiền Tông gọi là “ngôn hạ tiện ngộ” hay “hoát nhiên 
đại ngộ”. Như ngài Huệ Năng, khi nghe Kinh Kim Cang 
liền hoát nhiên ngộ đạo dù trước đó chưa từng biết Phật 
pháp. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng thế, sau 
khi nghe bài kệ : 

Về các pháp phát sanh do một nhân,
Nhân ấy Như Lai đã chỉ rõ.
Và Như Lai cũng dạy phương pháp để chấm dứt,
Đó là giáo huấn của Đại Sa Môn.121 
Liền chứng quả Tu Đà Hoàn.122  

120 Xem Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, HT. Thích Trí Tịnh (dịch), tr. 183-196.
121 Xem Đức Phật Và Phật Pháp, sđd, tr.117-119.
122 Còn gọi là Dự Lưu nghĩa là được dự vào hàng thánh nhưng 
chỉ ở quả vị giác ngộ đầu tiên.

+  Kiến tánh khởi tu:
“Hoát nhiên đại ngộ” là người đã kiến tánh, chắc 

chắn sẽ được giải thoát. Tuy nhiên chưa phải là đã xong 
mọi việc. Thiền Tông cho rằng “kiến tánh khởi tu” nghĩa 
là khi đã thấy tánh rồi mới bắt đầu tu hành. Chính là dùng 
“đại trí tuệ đả phá ngũ uẩn, phiền não trần lao.”123 Như 
ngài Huệ Năng sau khi khai ngộ, còn phải dụng công 
“thường sanh trí tuệ, chẳng rời Tự Tánh”124 rồi phải vượt 
đường xa tìm thầy học đạo, trải qua hơn 8 tháng bửa củi, 
giã gạo để đạt tới trình độ “gạo trắng đã lâu, còn thiếu 
cái sàng gạo”125, để rồi đến khi được Ngũ Tổ truyền dạy 
Kinh Kim Cang lại thốt lên những lời cảm khái “nào ngờ”. 
Đệ tử của Lục Tổ là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng sau khi 
đắc pháp còn phải 15 năm theo hầu bên Tổ để “ngày càng 
đi sâu vào chỗ huyền diệu, thâm áo”126.  

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
Này các Tỳ Kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc 

cho người biết, cho người thấy, không phải cho người 
không biết, cho người không thấy. 127

123 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.139.
124 Sđd, tr. 18.
125 Sđd, tr. 24.
126 Sđd, tr. 82.
127 Kinh Trung Bộ I, sđd, tr.19.
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Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, tuệ tri: “Tôi 
thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay 
thở vô ngắn, tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, 
tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”128. 

“Tuệ tri” là cấp độ nhận thức của vị thánh hữu học 
trở lên.129 Rõ ràng đối tượng chính để tu tập bài kinh này 
là những người đã khai ngộ, có khả năng thắng tri, tuệ tri 
các pháp. 

Cho nên, “kiến tánh khởi tu” không phải là quan 
điểm của riêng Thiền Tông mà bất kỳ tông phái nào cũng 
vậy, muốn đạt được giác ngộ giải thoát nhất thiết là phải 
có khoảnh khắc hoát nhiên đại ngộ. Phải trải qua giai 
đoạn đốn tu, mới chân chánh là đối tượng của giáo pháp, 
mới chân chính là đệ tử Phật.

-  Pháp tiệm tu
Tiệm tu là tiến trình tu tập dần dần, dùng Văn Tự Bát 

Nhã và Quán Chiếu Bát Nhã để tu tập, tức là học hỏi giáo 
lý Bát Nhã rồi y theo đó mà quán chiếu. Do chưa khai 
ngộ nên việc tu tập này còn nằm trong phạm vi ý thức mà 
chưa thực sự là trí tuệ. Tuy nhiên, nếu tu tập đến độ thuần 
thục, gặp được duyên lành có thể sanh khởi trí tuệ Bát 
Nhã.130 Đó là ý nghĩa của quá trình tiệm tu.

Thiền sư Trí Nhàn đến tham học với sư huynh là 
Thiền sư Linh Hựu. 

Thiền sư Linh Hựu hỏi: Trước khi cha mẹ chưa sanh, 
mặt thật xưa nay là gì? 

Thiền sư Trí Nhàn không trả lời được, sau đó trở về 
tra tìm kinh luận, cũng không tìm ra được đáp án. 

Ngài lại đi đến hỏi Thiền sư Linh Hựu: Xin Hòa 
Thượng từ bi khai thị cho con, cái gì là bộ mặt thật xưa 
nay, trước khi cha mẹ chưa sanh? 

Thiền sư Linh Hựu nói: Ta chẳng thể nói ra cho ông 
biết, bởi vì Ta nói ra đáp án cho ông thì lời đó là của Ta, 
đối với ông chẳng dính dáng gì, Ta nói với ông, ông sau 
này hiểu được sẽ hối hận, thậm chí còn oán trách Ta.

Thiền sư Trí Nhàn sau đó ngày đêm sáu thời giống 
như kẻ câm đang ngậm một hòn lửa, suy gẫm mãi khối 
nghi này. 

Một hôm đang cuốc cỏ trong vườn, bỗng lưỡi cuốc 
chạm phải một hòn sỏi, kêu cái “cốc”. Bỗng thân tâm của 
Ngài hoàn toàn rỗng rang, hoát nhiên đại ngộ.131

Hoát nhiên đại ngộ là vậy, không ai lý giải được. 
Tuy nhiên ‘hoát nhiên đại ngộ’ hoàn toàn không phải là 
việc tự nhiên, ngẫu nhiên hay may mắn, không phải là 
kết quả của một quá trình tu tập tinh tấn và đúng phương 

128 Sđd, tr.132.
129 Xem sđd, tr.12.
130 Xem Từ Điển Phật Học Huệ Quang, sđd, tr. 403.

131 Thích Huệ Thông, Tranh Minh Họa Giai Thoại Thiền (dịch), 
tr.76.
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pháp mà là khoảnh khắc cuối cùng của quá trình này, 
giống một học trò lúc nào cũng suy tư tìm lời giải cho bài 
toán của mình. Và đến một lúc nào đó, gặp một duyên gì 
đó tự nhiên cậu ta ồ lên: “À! Thì ra là vậy”. Cái khám phá 
đó có thể không có liên hệ gì đến những điều suy tư trước 
đó nhưng nếu như không có quá trình đó thì khoảnh khắc 
khám phá sẽ không thể xảy ra. Việc tu học cũng như vậy. 
Tất cả đều không có nếu không có một quá trình cố gắng, 
tu tập hết lòng. 

d.  Vai trò thiện tri thức
Con đường tu tập theo đạo lý giác ngộ là con đường 

mà mỗi người phải tự đi, tự làm lấy những công việc của 
mình. Tuy nhiên, sự hướng dẫn của những thiện tri thức 
như là những người rành đường có vai trò rất quan trọng. 

Lục Tổ dạy: 
Các vị thiện tri thức! Ta ở nơi Hòa Thượng Hoằng 

Nhẫn, vừa nghe pháp liền ngộ, nhìn thẳng ra Bổn Tánh 
Chân Như. Bởi vậy nên mang giáo pháp này lưu hành, 
giúp cho kẻ học đạo trực nhận Bồ Đề. Mọi người nên tự 
quán sát tâm, tự thấy bổn tánh. Nếu tự mình chẳng ngộ, 
nên tìm cầu bậc đại thiện tri thức giải pháp tối thượng 
thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Phải là bậc thiện tri 
thức có nhân duyên lớn, dạy dỗ, dắt dẫn, khiến cho được 
thấy tánh. Tất cả pháp lành nhờ nơi thiện tri thức mà 
phát khởi. Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh vốn sẵn 

có đủ trong tánh người. Nếu không tự ngộ được nên cầu 
thiện tri thức chỉ ra cho thấy.132

Đây hẳn là lời dạy mà Lục Tổ muốn dành cho chúng 
sanh đời sau. Nếu hữu duyên gặp được lời dạy của Ngài 
mà tự mình không thể khai ngộ thì nên tìm sự giúp đỡ 
từ bậc thiện tri thức, những người đã giác ngộ, đã thông 
suốt tánh tướng của tất cả pháp, biết được căn cơ, tâm ý, 
chỗ gút mắc của chúng sanh, cũng như có nhiều phương 
tiện thiện xảo có thể tác động giúp chúng sanh ngay nơi 
lời nói mà được khai ngộ. Thời Đức Phật, Lục Tổ có rất 
nhiều người được giác ngộ như thế.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy :
Lành thay, thấy thánh nhân,
Sống chung thường hưởng lạc.
Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.
Do vậy:
Bậc hiền sĩ trí tuệ,
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, thánh nhân,
Hãy gần gũi, thân cân,
Thiện nhân trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao. 133 

132 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 37.
133 Kinh Pháp Cú, sđd, tr.59.
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Cho nên, nếu hữu duyên hữu phước gặp được thiện 
tri thức thì phải hết lòng trân trọng, thân cận, học hỏi. Dù 
có gian khổ đến mấy cũng không được rời xa.

Như vậy, “Con Đường Trí Tuệ” của Lục Tổ Huệ 
Năng đơn thuần là một cách sống: một cách sống đơn 
giản, khách quan, vô tư, trong sáng; một cách sống trực 
tiếp với thực tại hiện tiền bây giờ và ở đây; không tự ti, 
dựa dẫm nhưng cũng  không tự tôn, tự đại; luôn khiêm 
hạ thân cận, học hỏi các bậc thiện tri thức. Cho nên tất cả 
mọi người, dù là ai, tôn giáo nào, địa vị xã hội nào, ai ai 
cũng có thể thực hành, ngay trong hoàn cảnh, ngay nơi 
công việc, ngay nơi cuộc sống hằng ngày của mình. 

CHƯƠNG V: CHÂN DUNG 
NGƯỜI CẦU ĐẠO

Lục Tổ Huệ Năng, dù là người không biết chữ, nhưng 
với sự thể nhập thâm sâu trí tuệ Bát Nhã, những lời dạy 
của Ngài đã đạt tới một sự toàn hảo về cả 2 phương diện: 
tinh thần và văn tự. Hơn hết, cuộc đời của Ngài là sự thể 
hiện một cách trọn vẹn nhất những điều Ngài đã dạy. Đó 
thực sự là bức chân dung sáng ngời mà người cầu đạo giải 
thoát cần noi theo. Sau đây là câu chuyện về cuộc đời của 
Ngài:

1.  Chỉ cầu làm Phật, không cầu gì khác134 
Nghe qua lời kinh thâm diệu, tâm Huệ Năng bừng 

sáng, cảm giác như vừa giật mình thức giấc sau cơn mơ 
dài, cái gì cũng rõ ràng, trong sáng, cuộc sống như được 
phủ một sắc màu mới, tươi vui, mầu nhiệm hơn.

Dù mới được nghe sơ về Ngũ Tổ nhưng Huệ Năng 

134 Xem Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.17-19.
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biết rằng, nếu có thể đến tu tập với người này thì sẽ được 
mở mang rất nhiều. Nghĩ vậy, Huệ Năng liền thu xếp mọi 
công việc, tức tốc tìm đường đến Hoàng Mai tham bái 
Ngũ Tổ. 

Trải qua khoảng 30 ngày, vượt qua bao đồi cao, đồng 
rộng. Cuối cùng, Huệ Năng cũng đến được Đông Thiền 
Tự, gặp lúc Ngũ Tổ đang thuyết pháp. Trước mắt Huệ 
Năng là một vị sư tuổi đã cao mà trông còn khỏe lắm, 
khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu, đôi mắt sáng ngời, giọng 
nói chậm rãi, nồng ấm. Huệ Năng định bụng đến xá chào 
cho phải phép, sau đó tìm một chỗ trống ngồi nghe pháp 
nhưng vừa mới bước vào thì Ngũ Tổ đã cất tiếng hỏi:  
Ông từ đâu đến, muốn cầu vật gì?

Huệ Năng thành thật trả lời: Đệ tử là dân Tân Châu, 
xứ Lãnh Nam, từ xa đến bái Thầy, chỉ cầu làm Phật, không 
cầu gì khác. 

Ông là người Lãnh Nam, thứ dân quê mùa dốt nát, 
làm sao có thể làm Phật? 

Giọng Tổ vang lên vừa nghiêm nghị, vừa như mỉa 
mai nhưng Huệ Năng vẫn bình tĩnh, khảng khái đáp: 
Người thì có Nam Bắc, Phật Tánh đâu có Nam Bắc. Con 
quê mùa dốt nát cùng với Hòa Thượng khác nhau. Nhưng 
Phật Tánh của con và Hòa Thượng đâu có gì sai khác. 

Ngũ Tổ rất đỗi ngạc nhiên và hài lòng với cung cách 
đầy tự tin của chàng trai trẻ. Tổ nghĩ: Người này thật phi 

phàm có thể sẽ là pháp khí sau này. Nếu để mọi người biết 
được, e rằng có người đem lòng ganh tỵ gây chướng ngại. 
Nghĩ vậy, Tổ liền ra hiệu cho Huệ Năng đừng nói gì nữa 
và hãy theo chúng làm việc.

Trong khi đó, Huệ Năng cũng rất vui khi được hầu 
chuyện với Tổ. Dù mới gặp nhưng lạ thay, Ngũ Tổ cho 
Huệ Năng một cảm giác rất đỗi an lành và thân thiết. 
Rất sung sướng, Huệ Năng bày tỏ: Huệ Năng bạch Hòa 
Thượng: Tự tâm của đệ tử, thường sanh trí tuệ, không rời 
Tự Tánh, tức là phước điền, không rõ Hòa Thượng còn 
dạy đệ tử làm việc gì nữa.

Sự vô tư, chân chất của Huệ Năng làm Ngũ Tổ thêm 
lo lắng. Ngài lên tiếng nhắc nhở: Cái tên nhà quê này căn 
tánh thật lanh lợi, chớ có ở đó nhiều lời, hãy đi làm việc 
của mình đi.

2.  Tu trong mọi hoàn cảnh135

Huệ Năng được các sư huynh dẫn ra sau bếp và được 
sắp đặt làm tạp vụ. 

Kể từ ngày hôm ấy, suốt ngày Huệ Năng loay hoay 
mãi ở hậu viện, khi thì bửa củi, giã gạo, khi thì làm vườn, 
tưới cây,… Chàng thường lặng lẽ làm việc một mình, tập 
chú tâm, tỉnh thức trong từng công việc. 

Huệ Năng rất quý kính Ngũ Tổ, nhưng trong thời 
gian gần tám tháng ở chùa, chàng cũng chỉ được gặp Ngũ 

135 Xem Sđd, tr.19-22.



Thuyền Không Tự Độ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ114 115

Tổ đúng một lần. Đó là một cuộc gặp gỡ thật tình cờ. 
Hôm đó chàng đang làm việc ngoài vườn, gặp lúc Ngũ 
Tổ đang đi dạo, trông thấy Huệ Năng, Tổ vui mừng, bắt 
chuyện: Ta thấy con là người có trí tuệ nhưng sợ có người 
biết được sanh lòng đố kỵ nên ít khi cùng con nói chuyện, 
không biết con có hiểu được ý Ta không?’ 

Vào chùa đã lâu, nhưng không được Ngũ Tổ quan 
tâm hay dạy bảo gì cả. Có đôi lúc Huệ Năng cũng cảm 
thấy buồn nhưng qua những cuộc trò chuyện giữa các sư 
huynh, Huệ Năng cảm nhận được hình như đang có một 
cuộc vận động hay cạnh tranh ngấm ngầm nào đó về việc 
kế thừa Ngũ Tổ. Ngoại trừ đại sư huynh Thần Tú, những 
ai được Tổ để mắt tới thường bị chú ý, gièm pha. Huệ 
Năng nghĩ: Phải chăng, Ngũ Tổ e ngại điều này? 

Vì đang ấp ủ thắc mắc đó mà lời xác nhận hôm nay 
của Ngũ Tổ tuy ngắn gọn nhưng có ý nghĩa thật lớn lao 
với Huệ Năng. Thì ra những suy nghĩ của mình là đúng. 
Trong niềm vui sướng chàng thưa với Người: Đệ tử cũng 
đoán được ý thầy nên chưa từng lên nhà trên, sợ người 
bất giác.

 Cuộc hội ngộ thật ngắn ngủi, nhưng để lại trong 
lòng Huệ Năng nhiều nỗi niềm khó tả. Ánh chiều qua đã 
lâu mà lòng người như vẫn còn rộn ràng, vui sướng,… 

3.  Hữu ý hoài công, vô tâm thì được136 
Thân là cây Bồ-đề,
Tâm như đài gương sáng.
Thường siêng lau siêng rửa,
Chớ để bám bụi nhơ.137 

Từng lời thơ nhẹ nhàng, thanh thoát được chú tiểu 
đọc đi, đọc lại một cách rõ ràng, văng vẳng trong cơn gió 
chiều nhẹ mát. 

Huệ Năng nghe xong liền nghĩ : Bài thơ này rất hay 
nhưng nghĩa lý thì chưa được rốt ráo cho lắm.

Rất tự nhiên, Huệ Năng đối lại: 
Bồ-đề vốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài.
Xưa nay vốn không một vật,
Chỗ nào bám được bụi nhơ?138 

Bài thơ được viết lên, mọi người ai nấy đều hết lời 
suýt xoa, ca ngợi. Riêng Ngũ Tổ sau khi xem xong, Ngài 
chỉ nói ‘cũng chưa thấy tánh’, rồi lấy dép bôi đi. Tuy 
nhiên, có người thấy Tổ có vẻ đăm chiêu và tâm đắc lắm. 

Một ngày nọ, lựa lúc vắng người, Ngũ Tổ đến thăm 
Huệ Năng, gặp lúc Huệ Năng đang đeo đá giã gạo. Số là 
Huệ Năng gầy quá không đủ trọng lượng để có thể làm 

136 Xem sđd, tr.22-26.
137 Sđd, tr.20.
138 Sđd, tr.23.
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cái chày giã gạo cất lên, buộc lòng chàng phải đeo thêm 
một cục đá sau lưng. Thấy Huệ Năng chịu khó như vậy 
Tổ rất hài lòng buông lời khen: Người cầu đạo xuất thế 
phải nên như vậy. Rồi hỏi: Gạo đã trắng chưa? 

Hiểu ý, Huệ Năng liền thưa: Gạo trắng đã lâu, chỉ 
thiếu giần sàng. 

Tổ lấy gậy gõ vào cối ba cái, rồi bỏ đi.
Huệ Năng lĩnh ý, nửa đêm vào phòng lễ Tổ, cầu 

được khai thị. Tổ lấy cà sa che chắn kín đáo, không cho 
ai biết, vì Huệ Năng giảng Kinh Kim Cang. 

Tổ nói: Người mê thường bị phiền não dắt dẫn lôi 
kéo, tạo nhiều tội lỗi cũng bởi vì để tâm dính mắc, phan 
duyên theo trần cảnh. Người tu đạo chúng ta vì vậy không 
nên để tâm duyên vào hình sắc, không nên để tâm duyên 

vào âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, ý tưởng 
nên không duyên vào đâu cả thì có thể sanh tâm thanh 
tịnh.139  

Đêm khuya thanh vắng, từng lời pháp thâm diệu như 
ngấm sâu vào tâm người nhiệt thành cầu đạo. Lòng Huệ 
Năng mở ra như một cánh sen. Chưa bao giờ chàng cảm 
thấy thanh tịnh, an lạc, vi diệu như hôm nay. Huệ Năng 
thốt lên : 

Ngờ đâu Tự Tánh vốn tự thanh tịnh. 
Ngờ đâu Tự Tánh vốn chẳng sanh diệt. 
Ngờ đâu Tự Tánh vốn tự đầy đủ. 
Ngờ đâu Tự Tánh vốn chẳng lay động. 
Ngờ đâu Tự Tánh sanh ra muôn pháp.140  
Nhìn Huệ Năng, Ngũ Tổ biết là người học trò của 

mình đã giác ngộ. Rất vui mừng, Người nói: Người tu 
đạo chúng ta, dù có học pháp mà không nhận ra Tự Tánh 
thì cũng vô ích. Nay con giác ngộ rồi tức là đã thành Phật. 
Từ nay con sẽ là Tổ thứ 6, thay Ta kế thừa tâm ấn của Chư 
Phật. Hãy  khéo léo giữ gìn, cố gắng đem Phật pháp phổ 
biến khắp muôn nơi, rộng độ hữu tình.

139 Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
140 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.24.
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Hãy nghe Ta nói kệ:
Tình khởi nên gieo giống, 
Vòng nhân quả loanh quanh.
Không tình cũng không giống,
Không tánh cũng không sanh.141 

Truyền pháp xong, Tổ liền đưa Huệ Năng ra bến 
sông. Huệ Năng nhanh tay giành lấy tay chèo. Tổ cười 
nói: Hợp lý thì ta phải độ142 con. Huệ Năng thưa: Khi 
con còn mê thì thầy độ con là phải, bây giờ con giác ngộ 
rồi, thì con phải tự độ. Tổ rất hài lòng, không tiếc lời khen: 
Thật đúng như vậy, thật đúng như vậy. Sau này Phật pháp 
nhờ con mà được hưng thịnh. Thôi con lên đường bình 
an, cố gắng đi về phương Nam càng sớm càng tốt. Hãy 
nhớ! Đừng vội thuyết pháp, thầy e là có nạn. Hãy kiên 
nhẫn đợi thêm một thời gian nữa. 

Huệ Năng vâng lời, từ biệt...
4.  Bao nhiêu gian khổ, bấy nhiêu kiên trì
Ngũ Tổ cố gắng giấu chuyện đã truyền y bát cho 

Huệ Năng càng lâu càng tốt nhưng rốt cuộc rồi mọi người 
cũng biết. Có một số người hiểu chuyện đồng tình với 
Ngũ Tổ, nhưng phần lớn đều không phục. Họ cho rằng 
Huệ Năng chỉ là một người tập sự, mới vào chùa có mấy 

tháng không xứng đáng được truyền y bát. Chỉ có đại sư 
huynh Thần Tú, là người đi xuất gia đã lâu, làu thông 
kinh kệ, là cánh tay đắc lực của Ngũ Tổ, mới là người 
xứng đáng nhất được truyền y bát. Họ cảm thấy Ngũ Tổ 
làm vậy, thật bất công với đại sư huynh. Họ nói với nhau: 
Thầy mình lẫn rồi, mới đem y bát giao cho Huệ Năng. 
Chúng ta hãy đi tìm Huệ Năng đòi lại y bát cho đại sư 
huynh.

Nghĩ vậy, họ chia thành nhiều nhóm, tức tốc lên 
đường truy tìm Huệ Năng. 

Trong khi đó, trải qua nhiều ngày trèo non, lội suối, 
cuối cùng Huệ Năng cũng về tới được Thiều Châu. Lúc đó 
chưa ai biết Huệ Năng được truyền y bát nhưng đạo hạnh 
của Ngài khiến dân chúng ai ai cũng yêu mến, ngưỡng 
mộ. Bọn ác đảng nghe tiếng cũng tìm đến. Bọn chúng 
phóng hỏa sát hại. May thay! Huệ Năng đã kịp thời trốn 
vào một thạch động gần đó.

Nhớ đến lời dặn dò của Ngũ Tổ, Huệ Năng đến ẩn cư 
trong nhóm thợ săn. 

15 năm đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng cơ duyên 
hoằng pháp của Lục Tổ Huệ Năng cũng đã đến. Ngài liền 
từ biệt những người thợ săn và bắt đầu thực hiện sứ mệnh 
của mình. 

Nơi đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng đặt chân tới là Chùa 
Pháp Tính, tỉnh Quảng Châu, tại đây có vị pháp sư rất 

141 Sđd, tr.25.
142 Độ: Nghĩa đen là đưa qua sông. Nghĩa bóng: cứu độ, giúp đỡ, 
khiến cho được giác ngộ.
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nổi tiếng là pháp sư Ấn Tông chuyên giảng kinh Đại Bát 
Niết Bàn. Khi Ngài tới, thì ở đây cũng đang xảy ra một 
cuộc đàm luận giữa hai vị Tăng trẻ. Một vị cho rằng: 
Gió động. Một vị cho rằng: Phướn động. Ai cũng dùng 
nhiều lý luận để bảo vệ quan điểm của mình và bác bỏ 
quan điểm của đối phương. Ban đầu họ còn dùng lời lẽ 
nhẹ nhàng với nhau nhưng càng về sau họ càng hùng hổ, 
cay cú, lời lẽ càng lúc càng nặng nề khó nghe. Thấy vậy, 
Lục Tổ bước tới, từ tốn nói: Chẳng phải gió động, chẳng 
phải phướn động, tâm hai vị đang động. Lời nói của Ngài 
khiến họ giật mình, xấu hổ. Đại chúng, ai nấy đều rất đỗi 
ngạc nhiên. Pháp sư Ấn Tông cũng chứng kiến cảnh đó. 
Ông bèn cho người mời Lục Tổ Huệ Năng đến pháp tòa 
tham vấn. 

Đàm luận hồi lâu, Pháp sư Ấn Tông nhận thấy người 
trước mặt mình tuy tuổi đời còn trẻ mà lời nói nào cũng 
thật giản dị và xác đáng vô cùng. Ngài Pháp sư tỏ vẻ rất 
cảm kích. Ông nói: Ngài nhất định là người phi thường, 
lâu nay ta nghe nói y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã đi 
về phương Nam, không phải là Ngài đây sao?

Lục Tổ khiêm cung cười đáp: Không dám.
Ấn Tông cung kính làm lễ và bái Tổ làm thầy.143

Từ đây, danh tiếng của Lục Tổ Huệ Năng chẳng mấy 
chốc được lan xa, người đến cầu học với Ngài rất đông. 

Pháp hội giảng kinh của Ngài có khi lên đến hơn 1000 
người, không chỉ có giới Tăng Ni, cư sĩ mà còn có quan 
lại, các trí thức nho học, cả người đứng đầu Thiều Châu 
là Quan Thứ Sử Vi Cừ. Mọi người nghe pháp không ai là 
không tỉnh ngộ, ai nấy đều vui mừng và có lời tán thán: 
Hay thay! Ngờ đâu xứ Lãnh Nam chúng ta có Phật ra 
đời.144 

5.  Lấy tình thương hóa giải hận thù145

Nhờ sự trợ giúp của Quan Thứ Sử Vi Cừ và các đệ tử 
lớn như Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành 
Tư, Pháp Hải, Ấn Tông...Công cuộc hoằng pháp của Lục 
Tổ Huệ Năng ở phương Nam rất thuận lợi. Tăng đoàn đã 
đạt được nhiều bước tiến rất vững chãi. Trong khi đó ở 
kinh đô, được sự ủng hộ của triều đình, việc hoằng hóa 
của Đại sư Thần Tú cũng rất khởi sắc. Người đương thời 
gọi là Nam Năng, Bắc Tú nghĩa là phương Nam có  Huệ 
Năng, phương Bắc có Thần Tú. Để tránh sự phân biệt 
có thể dẫn đến tranh chấp, Lục Tổ thường nhắc nhở đại 
chúng: Người thì có Nam Bắc nhưng giáo pháp thì chỉ có 
một. 

Trong khi đó, đệ tử của Đại sư Thần Tú thường rêu 
rao rằng: Huệ Năng không biết một chữ thì có sở trường 
gì. 

143 Xem Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr.26-30.
144 Xem sđd, tr.17.
145 Xem sđd, tr.89-95.
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Ngài Thần Tú có tâm quảng đại, nghe được lời nói 
ấy, nên nhắc nhở đại chúng: Ngài Huệ Năng nhận được 
cái tính sáng tự nhiên của tâm, thâm nhập cảnh giới tối 
thượng thừa, bất khả tư nghì, chẳng phải cái học hỏi có 
thể với tới được. Ta thật không sánh bằng. Huống chi thầy 
Ta là Ngũ Tổ đã đích thân trao truyền y pháp, đâu phải vô 
cớ. Ta hận luống thọ ân vua, không thể đi xa thân cận học 
hỏi, các ngươi nên đến đó mà học.

Tuy nhiên, một số đệ tử của Thần Tú muốn tôn xưng 
thầy mình làm Tổ. Sợ chuyện Ngũ Tổ truyền y bát cho 
Huệ Năng bị người trong thiên hạ nghe được, bèn sai 
Hành Xương, trước đây vốn là một hiệp sĩ, đến phương 
Nam để ám sát. Biết trước việc này, Lục Tổ đặt sẵn mười 
lượng vàng ở chỗ ngồi. An nhiên tĩnh tọa. 

Đêm đến, Hành Xương lén đến gần Tổ, vung dao 
chém tới. Nhưng lạ thay! Cả ba lần ra tay mà vẫn không 
đụng được vào người Tổ.

Hành Xương đang phân vân không biết làm sao 
thì Lục Tổ đột ngột lên tiếng: Gươm chánh không làm 
chuyện tà. Gươm tà nên đâm không trúng. Ta xưa chỉ nợ 
ngươi vàng, chớ đâu có nợ ngươi mạng. 

Hành Xương hoảng quá, cầu xin sám hối và xin được 
xuất gia với Tổ. 

Tổ đưa túi vàng cho Hành Xương, rồi ôn tồn bảo: 
Ngươi hãy đi trước đã, đệ tử Ta mà biết được thì sẽ không 

để cho ngươi yên. Một thời gian nữa, Ta sẽ  độ cho.
6.  Lợi danh như bóng mây chìm nổi146 
Tin vua truyền chiếu mời Tổ vào kinh, chốc lát đã 

được đến tai mọi người. Ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng, phấn 
khích. Mọi người nói với nhau: Đây thật là cơ duyên tốt 
đẹp để những lời dạy của sư phụ lan truyền khắp nơi. 
Rồi sẽ có ngày không ai là không biết tới sư phụ. Nhưng 
Lục Tổ lại không tán đồng với ý kiến đó. Tổ nghĩ: Kinh 
thành là nơi tranh danh đoạt lợi, các bậc thầy Tổ trải qua 
các đời đều ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, thà chết chớ 
không chịu dấn thân vào chỗ đó. Ta há lại không theo đó 
mà hành sự hay sao? 

Nghĩ vậy Tổ cáo bệnh từ chối, nguyện suốt đời làm 
bạn với núi rừng.

7.  Hãy y như chánh pháp mà hành trì147 
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn lại 37 năm hoằng 

pháp của mình, Tổ cảm thấy rất mãn nguyện. Biết đã đến 
lúc phải ra đi. Ngài tập họp đồ chúng và có lời từ biệt: 

Các ông khéo ở lại. Sau khi Ta diệt độ, chớ có y như 
người thế gian, khóc lóc, ưu sầu,... như thế không phải là 
đệ tử của Ta, cũng không phải chánh pháp. Quan trọng 
nhất là các ông phải thường xuyên quán chiếu tự tâm, 
nhận cho được cái chân thật vốn có của mình. Sau khi Ta 

146 Xem sđd, tr.99-102.
147 Xem sđd, tr.115-117.
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đi rồi, các ông cứ y như chánh pháp mà hành trì thì cũng 
như Ta còn, còn như buông lung, phóng dật, làm việc sai 
quấy thì dù Ta có còn ở đời cũng không ích gì. Hãy nghe 
ta nói kệ:

Sừng sững chẳng tu lành,
Trơ trơ không tạo ác.
Lặng lặng dứt thấy nghe,
Làu làu tâm vô trước.148

Nói kệ xong, Tổ ngồi ngay ngắn. Đến canh ba, bỗng 
gọi đệ tử bảo: Ta đi đây! Rồi im lặng mà hóa…

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN

Qua những gì đã trình bày, có thể thấy, lịch sử truyền 
thừa và phát triển của Thiền Tông, là một mạch suối nguồn 
liên tục từ Đức Thế Tôn đến Lục Tổ Huệ Năng. Trong sự 
truyền thừa đó tâm ấn của Chư Phật được giữ gìn nguyên 
vẹn. Bởi vượt qua cái vô thường biến dị của thời gian, Tự 
Tánh của con người muôn đời vẫn vậy, vẫn như như bất 
động, rỗng rang, thanh tịnh và sáng suốt. Ngộ được Tự 
Tánh là giác ngộ, là giải thoát, là thành Phật, tiếp nhận 
được tâm ấn, đồng với chỗ mà Đức Thế Tôn, đã ân cần 
phó chúc cho ngài Ma Ha Ca Diếp, không có gì sai khác.

Đây cũng chính là tinh hoa, tư tưởng nhất quán, 
xuyên suốt trong lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng: Chúng 
sanh từ xa xưa đến nay bị giam hãm mãi trong cái vòng 
luẩn quẩn của mê mờ, vọng tưởng, phiền não và đau khổ. 
Cũng bởi vì không biết mọi thứ đều ở tại tâm mình. Để 
rồi, cứ mãi chạy theo trần cảnh, truy cầu tài sắc danh 
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lợi,... Nhưng chỉ cần, trong một tâm niệm, một khoảnh 
khắc, thật tâm xoay lại thì có thể nhận ra được bổn tâm, 
bổn tánh. 

Do đó, “Con Đường Trí Tuệ” là con đường của sự 
buông bỏ mọi ham cầu vọng tưởng, hoàn toàn an trú nơi 
thực tại hiện tiền, bây giờ và ở đây, với một cái nhìn thật 
khách quan, đơn giản, vô tư và trong sáng.

-  Không lưu luyến quá khứ.
-  Không mơ tưởng tương lai.
-  Không vọng tưởng phân biệt.
-  Không mưu mô, toan tính.
-  Không tham đắm.
-  Không dính mắc.
-  Không phản ứng.
Tất cả đều phải rỗng không, đừng làm người vẽ rắn 

thêm chân. Thật là lầm lẫn!
Lời dạy của Lục Tổ là vậy, rất đơn giản và thiết thực. 

Tuy nhiên, chính ngay cái đơn giản, thiết thực nhất mới 
là cái tinh hoa, cái thâm sâu, uyên nguyên nhất của Phật 
giáo. Điều làm cho giáo pháp này trở nên là pháp đốn 
giáo, tối thượng thừa, cao sâu nhất, hoàn toàn khế hợp 
với tất cả các truyền thống Phật giáo, nguyên thủy cũng 
như phát triển, là nguyên lý tu tập chung cho tất cả các 
pháp môn. Cho nên, dù đang tu tập theo tông phái nào, 
pháp môn nào, chúng ta cũng nên nghiên cứu qua những 

lời dạy hết sức cốt lõi này, xem đây là một chìa khóa để 
đi vào khám phá kho tàng chánh pháp, vượt ra ngôn ngữ 
văn tự, đứng ra ngoài mọi mâu thuẫn, thiên chấp, tranh 
cãi mà lịch sử đã vô tình để lại.

Như vậy, “Con Đường Trí Tuệ” được Lục Tổ Huệ 
Năng chỉ dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn là con đường tu 
tập đúng đắn, vắn tắt, phổ biến, thiết thực, nhập thế, phù 
hợp với mọi tầng lớp dù là tại gia hay xuất gia, bình dân 
hay trí thức, hạ căn hay thượng trí. Tất cả mọi người, ai 
cũng đều có thể tìm thấy nơi đây câu trả lời thỏa đáng 
cho những gút mắc của mình, tất cả đều có thể tìm thấy ở 
đây con đường hóa giải khổ đau mà mỗi người đều có thể 
tự mình thực hành, ngay trong hoàn cảnh, ngay nơi công 
việc và ngay nơi cuộc sống hằng ngày của mình. Thời 
Lục Tổ, giáo pháp này đã được đón nhận một cách nồng 
nhiệt với sự phát triển rực rỡ chưa từng có của Thiền 
Tông. Ngày nay, với bao sự ồn ào, bụi bặm, bận rộn, đua 
chen, căng thẳng, tranh đấu,... thì sự thực tập theo “Con 
Đường Trí Tuệ”, nếu chưa thành Phật thành thánh thì ít 
nhất cũng thành người, với một đời sống an lạc, ý nghĩa.

Rõ ràng, Lục Tổ với cái tâm nhiệt thành, với tấm 
lòng từ bi mong muốn đem đến cho chúng sanh một niềm 
an lạc trọn vẹn, hạnh phúc tuyệt đối. Ngài đã đem tất 
cả cương lĩnh trọng yếu của sự tu hành, nói ra một cách 
minh bạch, rõ ràng, không một chút che giấu, với niềm 
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tha thiết, mong mỏi chúng ta có thể thiết thực tu hành 
thấy tâm thấy tánh. Đây quả là vị đại thiện tri thức, vị đạo 
sư chân thành, đầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ 
chúng ta. Kinh Pháp Bảo Đàn, đặc biệt là Phẩm Bát Nhã, 
vì vậy là kim chỉ nam, là cuốn sách gối đầu giường cho 
những ai có chí nguyện cầu đạo giải thoát. 

Kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Trở về nội tâm để khám phá, để hiểu mình là ai, để 

tìm lại những giá trị đích thực của mình, là một công việc 
đáng làm và cần làm nhất trong cuộc đời. Những thói 
quen phân biệt, phản ứng; những vọng tưởng, phiền não; 
những cấu uế, ô nhiễm…đã làm chúng ta đau khổ không 
biết từ bao giờ và không biết sẽ còn tiếp diễn tới khi nào 
nữa, có lẽ sẽ là mãi mãi nếu như chúng ta không có một 
con đường, một ý chí vươn lên, không có định hướng rõ 
ràng cho cuộc đời của mình. Lục Tổ Huệ Năng đã cố gắng 
làm tất cả những gì có thể làm. Với cái tâm, cái tình cao 
nhất, Ngài đã mở ra cho chúng ta một con đường sáng, 
một hướng đi tốt đẹp. Rất cụ thể, rõ ràng và thực tế. Còn 
chúng ta, chúng ta đã sẵn sàng, đã quyết tâm bắt đầu thực 
hiện một hướng đi mới cho cuộc đời của mình hay chưa? 

Con đường từ lý thuyết đến thực hành, từ thực hành 
đến chứng ngộ là con đường xa xôi, trắc trở. Khó nhất 
trong những cái khó. Chúng ta không thể bắt đầu việc này 
với bầu nhiệt huyết trong năm phút, mà đó phải là một 

quá trình kiên tâm, trì chí, bền bỉ, lâu dài, có thể là cả đời 
hoặc hơn nữa. Do đó, điều quan trọng nhất là chúng ta 
phải có một sự nhìn nhận, một niềm tin, một định hướng 
rõ ràng thấu đáo, một ý chí vươn lên, một quyết tâm chinh 
phục khó khăn và vượt qua chính mình. 

Như một nhà thám hiểm, vui thích sự khám phá, 
thích thú với sự chinh phục. Chúng ta hãy thích thú với 
sự khám phá nội tâm, hãy vui thích với chinh phục, vượt 
qua chính mình. Với một niềm tin, một ý chí như vậy, 
không gì có thể làm cho chúng ta phải lo sợ, bối rối hay 
thối chí nản lòng nữa. Tất cả mọi thử thách, chướng ngại, 
kể cả thất bại đều là những bài học, đều những cơ hội để 
chúng ta học hỏi, thực tập một cách nhuần nhuyễn “Con 
Đường Trí Tuệ”. Và rồi, từng bước, từng bước một, bằng 
những kinh nghiệm thành bại của chính mình, một cách 
từ từ và chắc chắn, chúng ta sẽ nhìn nhận, điều chỉnh và 
bước ra ngoài mọi đau khổ, trở thành một người giác ngộ, 
giải thoát. 

Có đi thì sẽ có tới. Có thất bại sẽ có thành công. Có 
học, có tu chắc chắn sẽ có kết quả. Với niềm tin và sự 
khích lệ đó, mong được cùng quý thiện hữu tri thức gần 
xa chung lòng ngưỡng mộ chánh pháp, cùng một lý tưởng 
giải thoát, kết tình pháp lữ, cùng nguyện, cùng hành, cùng 
là những người học trò siêng năng và chân thành của Lục 
Tổ. 
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Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
Kính lạy Đức Lục Tổ Huệ Năng, 
Kính lạy các bậc thầy dạy bảo chúng con,
Chúng con xin thực hành theo lời dạy của các Ngài 

“tự mình là ngọn 
đèn cho chính 
mình, tự mình y 
tựa chính mình, 
không y tựa một 
cái gì khác, dùng 
chánh pháp làm 
ngọn đèn dùng 
chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, 
không nương tựa 
một pháp nào 

khác”. Chúng con xin học theo lời dạy của các Ngài, 
thường xuyên thắp lên ngọn đèn trí tuệ, soi sáng chính 
mình, soi sáng vạn pháp, vượt ra ngoài mọi sự dính mắc 
vào hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, ý 
tưởng, cũng như những được-mất, hơn-thua, tốt-xấu,… 
của cuộc đời, trở về với suối nguồn an lạc, hạnh phúc 
trong chính con. Ngưỡng mong các Ngài từ bi hộ niệm 
cho con. 

PHẦN KINH VĂN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN
PHẨM BÁT NHÃ 

     Lục Tổ Huệ Năng giảng, Đoàn Trung Còn việt dịch.148  

Hôm sau, Vi Sử Quân lại thỉnh thuyết pháp nữa. Sư 
lên tòa, bảo đại chúng: “Mọi người nên tịnh tâm niệm: 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Rồi Sư dạy rằng: “Các vị thiện tri thức! Trí Bát Nhã 
Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ bởi tâm mê, không thể tự 
thấy, nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ ra mới thấy 
tánh. Nên biết rằng, người ngu kẻ trí đều sẵn có tánh Phật, 
chẳng khác chi nhau. Chỉ bởi mê, ngộ chẳng đồng nhau 
cho nên mới có người ngu, kẻ trí. Nay ta vì chư vị giảng 
pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho mọi người 
đều được trí tuệ. Hãy chú tâm nghe cho kỹ!

“Các vị thiện tri thức! Người đời cả ngày miệng 
niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã là Tự Tánh của 

148 Pháp Bảo Đàn Kinh, sđd, tr. 31-41.
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mình. Cũng như chỉ nói ăn, thật chẳng được no. Miệng 
chỉ nói lẽ không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, rốt 
thật chẳng ích lợi gì.

“Các vị thiện tri thức! Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
là tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ lớn tới bờ bên kia. Việc ấy 
do nơi thực hành ở tâm, chẳng do miệng niệm. Miệng 
niệm mà tâm chẳng thực hành, cũng như huyễn hóa, như 
sương móc, điện chớp. Miệng niệm, tâm thực hành, tất 
nhiên tâm với miệng hợp nhau; bản tánh là Phật, lìa tánh 
ra không có Phật nào khác.

“Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha nghĩa là lớn. Tâm lượng 
rộng lớn như hư không, không bờ bến. Cũng không vuông 
tròn, lớn nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng. Cũng không 
trên dưới, ngắn dài. Cũng không giận mừng, không phải 
quấy; không lành dữ, không đầu đuôi, cho đến các cõi 
thế giới Chư Phật đều là hư  không. Tánh linh diệu của 
người đời vốn là không, không một pháp nào có thể đắc. 
Tự Tánh của chân không, lại cũng như vậy.

“Các vị thiện tri thức! Cũng đừng nghe Ta thuyết 
không mà liền chấp lấy lẽ không. Đây là điều quan trọng 
nhất. Nếu lấy tâm không mà ngồi thiền, tức vướng mắc 
vào chỗ tâm không nghĩ nhớ.

“Các vị thiện tri thức! Cõi thế gian hư không bao 
hàm thể sắc, hình tượng muôn vật: mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú, núi sông, đất đai, suối nguồn, khe rạch, cỏ cây, 

rừng rậm, kẻ ác, người hiền, pháp lành, pháp dữ, thiên 
đường, địa ngục, hết thảy biển cả, núi non… đều nằm 
trong hư không. Tánh không của người đời lại cũng như 
vậy.

“Các vị thiện tri thức! Tự Tánh bao hàm muôn pháp, 
nên gọi là lớn. Muôn pháp ở trong tánh người. Nếu thấy 
hết kẻ ác, người hiền mà lòng không vướng mắc, cũng 
chẳng chê bỏ, cũng chẳng đắm nhiễm, tâm như hư không, 
như vậy là lớn, nên nói là Ma Ha. 

“Các vị thiện tri thức! Người mê chỉ nói miệng, 
người trí tâm thực hành. Lại có người mê giữ tâm không 
mà ngồi thiền, đối với trăm việc đều không nghĩ đến, tự 
xưng là lớn. Những người như thế, chẳng thể cùng luận 
bàn, vì họ đã rơi vào tà kiến.

“Các vị thiện tri thức! Tâm lượng rộng lớn, biến 
khắp Pháp giới. Dùng đến thì rành rẽ phân minh, ứng 
dụng liền biết hết thảy. Hết thảy là một, một là hết thảy. 
Đến đi tự do. Tâm không ngăn ngại, tức là Bát Nhã. 

“Các vị thiện tri thức! hết thảy trí Bát Nhã đều do Tự 
Tánh sanh ra, chẳng từ ngoài vào, chớ nên hiểu sai. Như 
vậy gọi là tự ứng dụng chân tánh. Một lẽ chân thật, hết 
thảy mọi lẽ đều chân thật. Tâm lượng rộng lớn chẳng làm 
việc nhỏ nhen. Đừng nên suốt ngày miệng nói lẽ không 
mà trong tâm chẳng tu hạnh này, khác nào dân thường tự 
xưng mình là vua, rốt cùng chẳng thể được. Người như 
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vậy, chẳng phải là đệ tử của Ta. 
“Các vị thiện tri thức! Sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã 

nghĩa là trí tuệ. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi niệm tưởng 
đều chẳng ngu mê, thường sáng trí tuệ, tức là hạnh Bát 
Nhã. Một niệm ngu mê thì Bát Nhã dứt mất, một niệm trí 
tuệ tức Bát Nhã sanh. Người đời ngu mê, chẳng hiểu Bát 
Nhã. Miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu mê. 
Miệng thường nói: “Ta tu Bát Nhã.” Mỗi niệm đều nói lẽ 
không, mà chẳng thực hiểu chân không. Bát Nhã không 
có hình tướng chính là tâm trí tuệ. Nếu hiểu được như vậy 
tức là trí Bát Nhã.

“Sao gọi là Ba La Mật? Đó là tiếng Phạn, nghĩa là 
đến bờ bên kia, phải nên hiểu là lìa khỏi sanh diệt. Tâm 
vướng mắc nơi cảnh thì sanh diệt khởi, như nước cuộn 
nổi sóng, tức là bờ bên này. Tâm lìa khỏi cảnh thì không 
sanh diệt, như nước thường chảy thông, tức là bờ bên kia, 
nên gọi là Ba La Mật. 

“Các vị thiện tri thức! Người mê miệng niệm, mà 
ngay trong lúc niệm vẫn có điều hư vọng, sai trái. Mỗi 
niệm đều thực hành, gọi là chân tánh. Người ngộ được 
pháp này chính là pháp Bát Nhã, người tu theo hạnh này, 
chính là hạnh Bát Nhã. Chẳng tu tức là kẻ phàm, một 
niệm tu hành liền tự mình không thua kém Phật.  

“Các vị thiện tri thức! Phàm phu chính là Phật, phiền 
não chính là Bồ Đề. Niệm trước còn mê là phàm phu, 

niệm sau thức tỉnh là Phật. Niệm trước còn vướng mắc 
nơi cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ Đề.

“Này thiện tri thức! 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật,
Cao nhất, quý nhất, pháp đệ nhất.
Không trụ, không qua cũng không lại,
Ba đời Chư Phật từ đó sanh.
“Phải dùng trí tuệ sáng suốt mà phá vỡ khối phiền 

não trần lao năm uẩn. Tu hành như vậy chắc chắn thành 
Phật. Chuyển hóa ba độc149 thành Giới, Định, Tuệ.

“Các vị thiện tri thức! Pháp môn này từ một Bát Nhã 
sanh ra tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì sao vậy? Vì người 
đời có tám muôn bốn ngàn trần lao.

“Nếu không trần lao, trí tuệ thường hiển hiện, chẳng 
lìa Tự Tánh. Người ngộ Pháp này, tức không niệm tưởng, 
không nghĩ nhớ, không vướng mắc. Chẳng khởi tâm lầm 
lẫn, hư vọng, ứng dụng Tự Tánh chân như. Dùng trí tuệ 
quán xét các pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ tức là thấy tánh, 
thành Phật đạo.

“Các vị thiện tri thức! Nếu người nào muốn vào sâu 
tận cội nguồn pháp giới, cùng là Bát Nhã Tam Muội, thì 
nên tu hạnh Bát Nhã, trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, 
tất sẽ thấy tánh. Phải biết rằng công đức của kinh này 
vô lượng vô biên. Trong kinh có tán thán rõ ràng, thực 

149 Tham, sân, si.
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chẳng thể nói hết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì 
người đại trí mà thuyết, vì người thượng căn mà thuyết. 
Người trí thô, căn thấp, nghe rồi sanh lòng nghi ngờ. Vì 
sao vậy? Như khi mưa lũ lớn, thành ấp, xóm làng đều 
trôi dạt hết, như lá táo trôi. Nhưng nếu mưa xuống biển 
cả, thì nước ở đó chẳng thêm chẳng bớt. Bậc đại thừa, tối 
thượng thừa nghe giảng kinh Kim Cang, tâm liền khai 
ngộ, hiểu rõ ràng bản tánh tự có trí Bát Nhã, nhờ tự dùng 
trí tuệ thường quán xét, chẳng do văn tự.

“Ví như nước mưa, chẳng phải tự nhiên mà có, chính 
là để làm cho hết thảy cỏ cây, giống hữu tình, giống vô 
tình đều được thấm nhuần. Trăm sông, muôn dòng đều 
chảy vào biển cả, hợp làm một thể. Trí Bát Nhã của Tự 
Tánh chúng sanh lại cũng như vậy.

“Các vị thiện tri thức! Những người căn cơ thấp, 
nghe Pháp đốn ngộ này, cũng như cỏ cây nhỏ bé ít rễ, 
nếu bị mưa lớn đều nghiêng ngã hết, không thể lớn lên. 
Nhưng người căn cơ dù thấp, vốn cũng có trí Bát Nhã như 
bậc đại trí không khác! Vậy vì sao nghe pháp lại chẳng 
tự khai ngộ? Đó là do tà kiến nặng nề che lấp, gốc phiền 
não sâu. Như đám mây lớn che khuất mặt trời, nếu không 
có cơn gió mạnh thổi tan đi, ánh sáng mặt trời tất không 
hiện ra được. Trí Bát Nhã lại không có lớn nhỏ sai khác, 
chỉ vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm 
mê hướng chỗ thấy biết ra ngoài mà tu hành cầu tìm Phật, 

chưa thấy được Tự Tánh, tức là hàng căn cơ thấp. Nếu 
ngộ rõ pháp Đốn giáo này, chẳng vướng mắc việc tu hành 
ngoài tâm, chỉ tự trong tâm thường khởi thấy biết chân 
chánh, phiền não trần lao chẳng thể làm cho ô nhiễm, đó 
tức là thấy tánh. 

“Các vị thiện tri thức! Trong ngoài chẳng trụ, qua 
lại tự do, trừ được tâm chấp trước, thông đạt không ngại, 
tu được hạnh ấy, so với kinh Bát Nhã không sai khác gì 
nhau.

“Các vị thiện tri thức! Hết thảy kinh sách, văn tự hai 
thừa Đại, Tiểu, mười hai bộ kinh đều do trí người đặt ra, 
nhân tánh trí tuệ mà kiến lập. Nếu không có người đời, 
hết thảy muôn pháp vốn chẳng tự có. Cho nên, biết rằng 
muôn pháp vốn do người mà khởi lên, hết thảy kinh sách 
vốn do người thuyết mà có. Bởi người có ngu, có trí, nên 
kẻ ngu làm thân thấp hèn, người trí làm bậc cao quý. Kẻ 
ngu hỏi nơi người trí; người trí thuyết pháp với kẻ ngu. 
Kẻ ngu chợt ngộ, hiểu rõ, tâm trí khai mở liền không khác 
gì người trí.

“Các vị thiện tri thức! Không ngộ thì Phật là chúng 
sanh, một niệm ngộ rồi chúng sanh là Phật. Cho nên biết 
rằng muôn pháp đều ở nơi tự tâm. Vậy sao chẳng tự trong 
tâm mình trực nhận ra bản tánh Chân Như? Bồ Tát Giới 
Kinh nói: “Tự Tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Nếu biết tự 
tâm, thấy bản tánh, hết thảy đều thành Phật đạo.” Tịnh 
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Danh Kinh150 nói: “Hoát nhiên chợt nhận lại được bản 
tâm.”“Các vị thiện tri thức! Ta ở nơi Hòa thượng Hoằng 
Nhẫn, vừa nghe pháp liền ngộ, nhìn thẳng ra bản tánh 
chân như. Bởi vậy, nên mang giáo pháp này lưu hành, 
giúp cho kẻ học đạo trực nhận Bồ Đề. Mọi người nên tự 
quán sát tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự mình chẳng ngộ, 
nên tìm cầu bậc đại thiện tri thức giải pháp Tối thượng 
thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Phải là bậc thiện tri thức 
có nhân duyên lớn, dạy dỗ, dắt dẫn, khiến cho được thấy 
tánh. Tất cả pháp lành nhờ nơi thiện tri thức mà phát 
khởi. Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh vốn sẵn có đủ 
trong tánh người. Nếu không tự ngộ được nên cầu thiện 
tri thức chỉ ra cho thấy. Nếu tự ngộ được, chẳng cần tìm 
cầu bên ngoài. Nếu cứ cố chấp rằng không người khai 
ngộ thì không giải thoát, thật không đúng lẽ. Vì sao vậy? 
Tự trong tâm có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà mê, vọng 
niệm điên đảo, dù có thiện tri thức bên ngoài dạy dỗ, cũng 
chẳng cứu được. Nếu khởi trí Bát Nhã chân chánh quán 
xét, tức thời các vọng niệm đều diệt mất. Nếu biết Tự 
Tánh một khi ngộ rồi liền đến ngay cõi Phật.

“Các vị thiện tri thức! Trí tuệ quán xét, trong ngoài 
sáng rõ, biết tự bản tâm, nếu biết tự bản tâm là gốc giải 
thoát. Nếu được giải thoát, tức là Bát Nhã Tam Muội. Bát 
Nhã Tam Muội, tức là không niệm. 

“Sao gọi là không niệm? Nếu thấy tất cả các pháp 
mà tâm không đắm nhiễm, đó là không niệm. Ứng dụng 
liền biến khắp hết mọi nơi, cũng chẳng vướng mắc hết 
thảy mọi nơi. Chỉ giữ tâm thanh tịnh, khiến sáu thức151 
ra khỏi sáu cửa152 ở giữa sáu trần153 mà không nhiễm 
tạp. Đến đi tự tại, ứng dụng lưu thông không ngăn ngại, 
tức là Bát Nhã Tam Muội. Tự tại giải thoát gọi là hạnh 
không niệm. Nếu trăm việc đều thôi không nghĩ đến, dứt 
mọi tâm niệm, tức bị pháp trói buộc, gọi là kiến giải sai 
lệch. 

“Các vị thiện tri thức! Người ngộ pháp không niệm, 
muôn pháp đều thông hiểu, nhìn thấy cảnh giới Chư Phật, 
đến được địa vị Phật.

“Các vị thiện tri thức! Về sau có ai hiểu được pháp 
Đốn giáo này, lại cùng với người đồng kiến giải, đạo hạnh 
phát nguyện thọ trì như phụng thờ Phật, người ấy suốt 
đời chẳng còn thoái chuyển, quyết chứng Thánh quả. Vậy 
nên cần phải truyền trao nối tiếp pháp giáo xưa nay, chẳng 
được giấu diếm chánh pháp. Nếu gặp người chẳng đồng 
kiến giải, đạo hành, riêng pháp này chẳng được truyền 
trao, chỉ làm tổn hại, rốt cùng vô ích. Vì e rằng kẻ ngu 

150 Còn gọi là Kinh Duy Ma Cật.

151 Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, ý thức. 
152 Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
153 Hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, ý tưởng.
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chẳng hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời 
phải đoạn dứt hạt giống tánh Phật.

“Các vị thiện tri thức! Ta có một bài tụng Vô Tướng, 
mọi người đều nên tụng. Người tại gia, xuất gia cũng chỉ 
cần y theo đây mà tu. Nếu chẳng tự tu, chỉ nhớ lời ta nói 
cũng chẳng ích gì. Hãy nghe bài tụng đây:

Thuyết thông tâm cũng thông,
Như mặt nhật trên không.
Chỉ truyền pháp thấy tánh,
Ra đời phá tà tông.
Pháp vốn không đốn, tiệm,
Mê ngộ có chậm, mau.
Chỉ pháp thấy tánh này,
Người ngu không thể hiểu.
Giảng thuyết tuy muôn đường,
Lý hợp lại thành một.
Trong nhà tối phiền não,
Mặt trời tuệ nên soi.
Tà đến, phiền não đến,
Chánh khởi, phiền não trừ.
Chánh, tà đều chẳng dụng.
Thanh tịnh đến vô dư.
Bồ Đề vốn Tự Tánh,
Khởi tâm tức là vọng.
Tâm tịnh trong chỗ vọng,

Chân chánh, trừ ba chướng.
Người đời nếu tu đạo,
Hết thảy chẳng gây hại.
Thường tự xét lỗi mình,
Là với đạo hợp nhau.
Sắc loài tự có đạo,
Chớ làm hại lẫn nhau.
Lìa đạo, riêng tìm đạo,
Trọn đời chẳng thấy đạo.
Lao đao trọn một đời,
Rốt cùng vẫn phiền não!
Muốn thấy đạo chân chánh,
Làm việc đúng, là đạo.
Tự mình không tâm đạo,
Ám muội, sao thấy đạo?
Nếu người thật tu hành,
Chẳng nói lỗi thế gian,
Nếu bàn lỗi người khác,
Tự mình lỗi, không khác.
Người quấy, ta không quấy,
Ta quấy, lỗi tại ta.
Chỉ tự trừ tâm quấy,
Trừ sạch, hết phiền não.
Ghét, yêu chẳng bận lòng,
Duỗi chân dài thanh thản.
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Lòng muốn độ kẻ khác,
Nên tự biết phương tiện.
Khéo trừ sạch nghi ngờ,
Tự Tánh tự hiển hiện
Pháp Phật từ cõi thế,
Không lìa thế tỉnh giác.
Bỏ thế tìm Bồ Đề,
Như kẻ tìm sừng thỏ!
Chánh kiến là thoát tục,
Tà kiến là thế gian.
Chánh, tà đều dứt sạch,
Tánh Bồ Đề hiển lộ.
Tụng này là Đốn giáo,
Cũng gọi: Đại Pháp Thuyền.154

Mê nghe kinh nhiều kiếp,
Ngộ chỉ sát-na thành.”
Sư lại nói: “Nay tại chùa Đại Phạm giảng pháp Đốn 

giáo này, nguyện cho tất cả chúng sanh vừa nghe liền 
được thấy tánh, thành Phật.”

Khi ấy, Vi Sử Quân cùng các vị quan liêu và người 
đạo, kẻ tục nghe lời thuyết giảng của Sư rồi, hết thảy đều 
tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ, xưng tán rằng: “Hay thay! 
Ngờ đâu xứ Lãnh Nam này có Phật ra đời!”

PHẦN PHỤ LỤC

“Chỉ cầu làm Phật, không cầu gì khác”
chúng ta có thể phát tâm như vậy không?

      Bài giảng dành cho lớp giáo lý

Huệ Năng đến Hoàng Mai tham bái Ngũ Tổ. Vừa 
gặp Huệ Năng, Ngũ Tổ liền hỏi: Ông là ai, đến đây để 
cầu vật gì? 

Huệ Năng liền trả lời: Đệ tử là dân Tân Châu, xứ 
Lãnh Nam, từ xa đến bái Thầy, chỉ cầu làm Phật, không 
cầu gì khác.

Thành Phật nghĩa là thành tựu trí tuệ viên mãn, thành 
tựu sự an lạc trọn vẹn. Ngài Huệ Năng chỉ một lòng cầu 
điều này thôi, không mong cầu gì khác. Lời nói đầy tự 
tin đó có tác động nào đến chúng ta hay không? Chúng 
ta có thể phát tâm như Ngài được không? Nếu như “chỉ 
cầu làm Phật, không cầu gì khác” chúng ta phải làm sao 
với bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình xã hội? 

Đây là điều rất quan trọng, chúng ta phải cẩn thận và 
suy nghĩ chín chắn trong việc hiểu và áp dụng lời Lục Tổ 
cho khéo léo mới có được lợi ích chân thật, không tạo ra 
những xáo trộn trong đời sống gia đình và xã hội.154 Con thuyền Pháp lớn, ý nói đưa người đến chỗ cứu cánh giải 

thoát. 
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Trước hết, chúng ta phải tự mình phản tỉnh, xem xét 
lại chính mình. Xem mình đã từng phát tâm Bồ Đề hay 
chưa? Chúng ta cầu mong những gì khi đến với đạo? Rồi 
xét lại những nhu cầu hằng ngày của  mình có thật sự cần 
thiết, chính đáng, phù hợp với sự phát tâm hay không. 

Phản tỉnh như vậy để nhận ra và hạn chế những gì có 
thể đem đến những chướng ngại, bất an, phiền não trên 
con đường tu tập như giao tiếp, điện thoại, internet, tin 
tức, game, phim ảnh, đình đám, hội hè, thị phi,… thể hiện 
được đời sống thiểu dục tri túc để làm thăng hoa các giá 
trị tinh thần. Nhưng tuyệt nhiên, không phải là từ bỏ tất 
cả, không học hành, không làm việc, khước từ mọi bổn 
phận, trách nhiệm với gia đình, xã hội; tập trung lại một 
chỗ, hoặc ở trên núi, hoặc ở riêng một mình trong phòng, 
không ăn, không ngủ, tinh tấn tu hành, ngày đêm không 
nghỉ để cầu kiến tánh hay được vãng sanh Cực Lạc. Hoàn 
toàn không nên như thế.

Phật nghĩa là tự giác, giác tha. Tự lợi, lợi tha. Chúng 
ta tự mình không giác ngộ, không có khả năng giác ngộ 
người khác, không tự mình làm lợi ích cũng không làm 
lợi ích cho ai, thì lấy gì cầu thành Phật.

Chúng ta hãy học theo tấm gương sáng của Lục Tổ. 
Đeo đá giã gạo, bửa củi, nấu cơm, học hành, thi cử,… 
Ngài không từ bất cứ việc gì có lợi cho mình, có lợi cho 
người, toàn tâm toàn ý phục vụ đại chúng mà tâm không 

dính mắc vào tất cả công việc, không phiền não trong 
tất cả việc, cũng không cầu danh, không cầu lợi, không 
so đo, không phân bì, không tính toán, không kể công, 
không thị phi,… tất cả đều phải “không”. Tâm đó mới 
là tâm Phật, hạnh đó mới là hạnh Phật, mới có thể thành 
Phật. Đã thành Phật rồi thì phước đức viên mãn thì còn sợ 
thiếu gì nữa. Nên nói: “Ngay khi không tất cả mới được 
tất cả”.

Nếu chỉ xả bỏ ở hình tướng bên ngoài mà tâm không 
buông bỏ được phiền não vọng tưởng được thì sao gọi là 
“không cầu gì khác”.

Người ngu tu tướng,
Người trí tâm tu.
Tu tâm giải thoát,
Tu tướng trầm luân.

Lục Tổ dạy: “Phật pháp ở tại thế gian, không rời 
thế gian mà có sự giác ngộ. Rời thế gian tìm giác ngộ, 
như tìm lông rùa sừng thỏ”. Như vậy, ta cũng sống cũng 
sinh hoạt như người thế gian, nhưng người thế gian mê, 
ta là học trò của Phật, của Lục Tổ ta giác. Người thế gian 
phiền não, ta là học trò của Phật, của Lục Tổ ta  thanh 
tịnh, vô cầu.

Hiểu như thế, thì ai ai cũng có thể phát nguyện “chỉ 
cầu làm Phật, không cầu gì khác”, ai ai cũng có thể tu 
ngay tại chỗ của mình, chẳng cần đi đâu, cũng chẳng bỏ 
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cái gì, chỉ một niệm giữ tâm thanh tịnh, vô cầu thì ai ai 
cũng có thể được giác ngộ, giải thoát có phải không? 

Có một con sư tử, từ nhỏ lạc mẹ, được bầy cừu nuôi 
dưỡng và lớn lên cùng những người bạn cừu của nó. Trải 
qua năm dài tháng rộng, nó dần quên mất nguồn gốc sư 
tử và chỉ nghĩ mình là cừu như bao nhiêu con cừu khác. 
Một ngày nọ, sư tử mẹ trông thấy con mình đang nhởn 
nhơ trên cánh đồng. Nó lân la tới gần, dùng đủ mọi cách 
thuyết phục giúp sư tử con nhận lại gốc gác thật của mình 
nhưng sư tử con nào có tin. Ngày khác, sư tử mẹ dụ nó ra 
suối uống nước, mặt nước trong xanh, phản chiếu bóng 
hình nó dưới đáy nước. Nó liền nhận ra mình thật sự là 
sư tử. Trong niềm kiêu hãnh của loài chúa tể rừng xanh, 
nó vươn mình cất lên tiếng rống của con sư tử đích thực. 
Muôn thú hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. 

Kính thưa quý thiện hữu tri thức. 
Chúng ta hữu duyên hữu phước, gặp được Phật 

pháp, phát khởi lòng kính tin, ngưỡng mộ những phẩm 
đức tuyệt vời của Đức Phật, phát tâm quy y làm học trò 
của Ngài, tu học theo giáo pháp. Thầy đã giác ngộ, thì 
học trò cố gắng, siêng học rồi cũng được giác ngộ. Hiển 
nhiên là vậy rồi. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không cất 
tiếng rống của con sư tử: Chỉ cầu làm Phật, không cầu gì 
khác.

Bài cảm tưởng sau khi học Kinh Pháp Bảo Đàn
                                                 Một Phật tử lớp giáo lý

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe.
Lời thầy đã nhắc nhở cho con biết trân trọng những 

duyên lành mà con đang có: Sanh trong cõi Ta bà trần ai 
nhưng có duyên được nghe pháp, có niềm tin mãnh liệt ở 
Tam bảo, được làm con Phật, được cúng dường chư Tăng 
và được quý thầy dẫn dắt trên con đường tu tập. Từ một 
chúng sanh vô minh và chìm đắm trong vòng xoay gieo 
nghiệp-trả nghiệp, con như tìm lại chính mình sau những 
lần vấp ngã, bình tâm lại nghe lời thầy ân cần dạy pháp 
bên tai, bao nhiêu định kiến, chấp trước, sân si, ngờ vực, 
oán cừu, buồn khổ,… trong con dần dần tan biến. Như 
một người chết khát giữa sa mạc cuộc đời, con tìm thấy 
dòng nước cam lồ mát lành của Mẹ Từ Bi. Con thấy thân 
và tâm của mình rất đỗi an lạc, một cảm giác thân quen 
mà con vô tình đánh rơi giữa dòng xoáy của cuộc đời. 
Con học được cách quán chiếu vạn vật vô thường; khi 
nghe, nhìn, nếm, ngửi, xúc chạm đều tuệ tri mà không 
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chấp vào cảnh, không cuốn vào cảnh. Con biết rằng, khi 
một niệm ngu sanh thì Bát Nhã mất và khi một niệm trí 
sanh tức thời Bát Nhã Tự Tánh trở về vẹn nguyên. Con 
biết rằng chỉ khi tâm con như mặt nước tĩnh lặng, con 
mới có thể nhìn thấy những dòng xao động quanh con. 
Chưa bao giờ con quán thấy những nghiệp chướng mình 
đã gieo nhiều đến như vậy, và con rất mừng vui khi thấy 
mình đã sớm sám hối, quay về với chánh đạo, với ông 
Phật trong con vốn bị si mê che mờ bấy lâu. Cuộc đời vô 
thường nhưng con đến nay mới ngộ được. Thế gian điên 
cuồng trong vòng xoáy hơn thua, đúng sai, được mất,… 
để rồi một hơi thở ra không trở vào được, lại tiếp tục trôi 
đau đớn trong biển sanh tử. Tất cả chỉ vì một chữ “buông” 
không thực hiện được, kho báu sẵn trong nhà, lại đào bới 
khắp thế gian để tìm hư ảo.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Con cám ơn tất cả những thuận duyên, cũng như 

chướng duyên đã đến trong đời con, để con được tu hạnh 
nhẫn, hạnh từ bi, hạnh hỷ xả và thường sống trong trí tuệ, 
gần bên Tự Tánh của chính mình.

Ghé thân mộng,
Dạo cảnh mộng,
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng...

                           HT. Thích Thanh Từ

Cầu mong tất cả chúng sanh trong cõi Ta bà điên 
đảo này sớm thức tỉnh trong 
giấc mộng của chính mình, của 
nghiệp chướng vô lượng kiếp 
mà an trú trong Tự Tánh thanh 
tịnh, thanh lọc những nhiễm ô 
trong cuộc đời, để an nhiên bơi 
ngược dòng thế tục và sanh về 
cõi Phật. Chiếc bát của Đức 
Phật Thích Ca ngày nào, đang 
nằm trong tay mỗi chúng ta. 
Chỉ cần thấy rõ Tự Tánh của 
chính mình và sống với bản 
tâm thanh tịnh ấy, chiếc bát 
vàng ngày nào nhất định sẽ 
ngược dòng thành công.
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                                                            Tôn Giáo, 2005.
-  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
                                                            HT. Tuyên Hóa giảng thuật.
-  Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh 
Bình Đẳng Giác Kinh
                                                            HT. Thích Đức Niệm (dịch), Nxb
                                                            Tôn Giáo, 2011.
-  Nhật Tụng Thiền Môn 
                                                            Thiền sư  Nhất Hạnh (biên soạn), 
                                                            Nxb Tôn Giáo, 2005.
-  Kinh Nhật Tụng 
                                                            Thích Minh Thời (biên soạn), 
                                                            Nxb Tôn Giáo, 2007.

-  HT. Thích Thanh Từ 
                                                             Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải, 
                                                           Nxb Tôn Giáo, 2010.



                                                             Thiền Sư Việt Nam, Thành Hội 
                                                           Phật Giáo Tp. HCM ấn hành, 
                                                           1992.
-  Thích Minh Tuệ 
                                                             Chư Tổ Thiền Ấn Hoa, Thành Hội 
                                                           Phật Giáo Tp. HCM ấn hành, 
                                                           1991.
-  ĐĐ. Thích Nhựt Chiếu (dịch) 
                                                             Đàn Kinh Của Lục Tổ Giảng Ký 
                                                             (nguyên tác chữ Hán Pháp sư
                                                           Tịnh Không), Nxb Tôn Giáo, 
                                                           2011. 
                                                             Giới Pháp Thiết Yếu Hội Tập, 
                                                           Nxb Tôn Giáo, 2009.
-  HT. Tuyên Hóa
                                                             Lục Tổ Đàn Kinh Lược Giảng, 
                                                           Nxb Tôn Giáo, 2010.
-  HT. Thích Từ Thông
                                                             Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 
                                                             Kinh trực chỉ đề cương, Nxb Tôn
                                                           Giáo, 2009.
-  Thích Huệ Thông (dịch) 
                                                             Tranh Minh Họa Giai Thoại 
                                                             Thiền (nguyên tác chữ Hán HT. 
                                                           Tinh Vân), Nxb Tôn Giáo, 2011.
-  HT. Thích Viên Minh
                                                             Thực Tại Hiện Tiền, Nxb Tôn
                                                           Giáo, 2005.
                                                             Vi Tiếu, Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 
                                                           2003.
                                                             Tuyển Tập Thư Thầy, Nxb Tôn
                                                           Giáo, 2006.

                                        
-  Tuệ Sỹ (dịch)
                                                    Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo 
                                                  (nguyên tác tiếng Anh của JUNJIRO
                                                  TAKAKUSU), Nxb Phương Đông, 
                                                  2011.
-  HT. Thích Thanh Kiểm 
                                                    Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc, Nxb
                                                  Tôn Giáo, 2001.
-  Nguyễn Minh Tiến
                                                    Lục Tổ Đại Sư Con Người và Huyền
                                                    Thoại, Nxb Tôn Giáo, 2008.
-  Nguyễn Tuệ Chân 
                                                    Thiền Tông Phật Giáo, Nxb Tôn Giáo, 
                                                  2008.
-  Phạm Kim Khánh (dịch) 
                                                    Đức Phật Và Phật Pháp (nguyên tác
                                                  tiếng Anh của NARADA THERA), 
                                                  Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 1998.
-  Trúc Thiên (dịch)
                                                    Thiền Luận (3 quyển), Quyển Thượng,
                                                  (nguyên tác tiếng Anh của DAISETZ 
                                                  TEITARO SUZUKI), Nxb Tổng Hợp
                                                  Tp. Hồ Chí Minh, 2005.
-  Thuần Bạch (dịch)
                                                    Vô Niệm (nguyên tác tiếng Anh của
                                                  DAISETZ TEITARO SUZUKI), Nxb
                                                  Tôn Giáo, 2002.
-  Thích Minh Cảnh 
                                                    Từ Điển Phật Học Huệ Quang (8 tập),
                                                  Tập I, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2003.



Thích Thiện Lâm

CON ĐƯỜNG 
TRÍ TUỆ
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