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Dẫn Nhập 

Các nhà học giả Tây phƣơng cũng nhƣ Đông phƣơng đều công nhận 

hệ thống Bát-nhã là cổng chính yếu dẫn vào Đại thừa. Bởi vì không những 

kinh điển của hệ thống nghiên cứu về Tánh Không chiếm khối lƣợng nhiều 

nhất trong Đại thừa, mà từ Tánh Không (sunyata) đã lƣu xuất ra hầu hết các 

học phái tu chứng của đạo Phật, nhƣ Thiền tông, Không Luận tông của Ngài 

http://hoalinhthoai.com/
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Long Thọ, Thiên Thai tông và tiềm tàng trong Duy Thức tông, Mật tông, 

Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông...  

 

Kinh Đại Bát-nhã nói: "Y theo Bát-nhã này, ngƣời nào muốn thành Tu Đà 

Hoàn sẽ đắc quả Tu Đà Hoàn, muốn thành A-la-hán sẽ đắc quả A-la-hán, 

muốn thành Bích Chi Phật sẽ thành Bích Chi Phật, muốn thành Bồ-tát sẽ 

thành Bồ-tát, nhẫn đến muốn thành Phật sẽ thành Phật". Tất cả đều nhờ Bát-

nhã. Nhƣ thế Bát-nhã bao gồm Đại thừa lẫn Tiểu thừa, tùy theo ngƣời sử 

dụng.  

 

Bộ kinh Đại Bát-nhã gốm sáu trăm quyển, có 125.000 bài tụng do ngài 

Huyền Trang dịch. Bộ này đƣợc cô đọng thành Bát- nhã Tâm Kinh gồm 260 

chữ, nguyên văn bằng chữ Sanskrit, đƣợc lƣu hành rộng rãi ở Tây Tạng, 

Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam... Nhƣ thế, đủ rõ Bát-nhã Tâm 

Kinh là cốt tủy của hệ thống Bát-nhã Không tuệ học, mà chúng ta ai cũng 

thuộc lòng. Và ai đến với đạo Phật, nhƣ một con đƣờng rộng lớn nhất để giải 

thoát, chứng thực đƣợc thực tại vi diệu nhất là Niết-bàn Tự Tâm, đều phải, 

không hoàn toàn thì cũng một phần, đi trên con đƣờng Bát-nhã vì Bát-nhã 

đƣợc kinh gọi là Mẹ của chƣ Phật.  

 

Vậy thì Trí Huệ Bát-nhã là gì? Tâm Kinh đƣợc truyền thuyết để hành giả đạt 

đến cái gì? Trí Huệ Bát-nhã là trí huệ thấu biết Tánh Không và đƣa hành giả 

đạt đến Tánh Không. Tánh Không là gì mà đạt đến nó tức là thành tựu đƣợc 

Phật quả, đạt đến mục đích cuối cùng của Đạo Phật? Có đƣợc một ý niệm về 

Không, một hiểu biết ở trên bình diện ý thức, dù ý thức đƣợc đạo Phật xem 

là vọng thức, chúng ta mới có thể đi vào Bát- nhã Tâm Kinh.  

 

Không có ba ý nghĩa:  

 

1. Ý nghĩa thế đế. Không là không có tự tánh, rỗng không. Đó là ý nghĩa 

của Không trong câu "soi thấy năm uẩn là Không". Tiếng Phạn là asbhava-

sunya, tức là năm uẩn rỗng không, không có tự tánh.  

Để cho dễ hiểu, chúng ta hãy xem xét sự vật trên bình diện ý thức, nghĩa là 

những gì ý thức có thể hiểu đƣợc. Theo khoa học hiện đại về vật lý hạt nhân, 

phần tử căn bản tạo nên vật thể là nguyên tử. Nguyên tử gồm một nhân, 

xoay quanh nhân là những âm điện tử. Các electron này thƣờng có tốc độ 

khoảng nửa tốc độ ảnh sáng. Nhƣ thế cơ cấu của một nguyên tử không tồn 

tại nguyên dạng trong một phần triệu giây. Nói theo ngƣời xƣa là nguyên tử 

không có tự tánh vì không giữ đƣợc cơ cấu của mình trong một sát-na.  

 



Kim loại vốn rắn, dƣới ảnh hƣởng của nhiệt biến thành thể lỏng. Kim loại 

không duy trì đƣợc tự tánh của nó nên kim loại là không có tự tánh Nói theo 

lối đạo Phật, tứ đại (đất nƣớc, gió, lửa) đều có thể bị hủy diệt biến thái bởi 

nhau và hóa thành lẫn nhau. Các nguyên tố sanh ra vũ trụ đều không có tự 

tánh nên là Không.  

 

Một ý nghĩa nữa mà ý thức có thể hiểu, Không nghĩa là trống rỗng. Cũng 

trong nguyên tử khoảng cách từ nhân ra đến âm điện tử là cực kỳ lớn, đến 

nỗi khối lƣợng vật chất (nhân + âm điện tử) so với khoảng không ở giữa 

chúng cũng giống nhƣ khối lƣợng các ngôi sao so với khoảng không vũ trụ 

chứa đựng chúng. Nếu bỏ đi khoảng không trong nguyên tử, thì toàn thể một 

con ngƣời chỉ còn lại phần vật chất đặc nhỏ hơn hạt cát. Một kính hiển vi 

điện tử nhìn một bức tƣờng sẽ thấy là trống không, vì phần vật chất quá ít so 

với khoảng không chứa chúng. Vật chất mà ta thấy bằng mắt gần nhƣ trống 

rỗng, đó là một phần ý nghĩa của chữ Không. Không trong ý nghĩa thế đế là 

không có tự tánh và trống rỗng, một phần nào khoa học hiện đại có thể hiểu 

đƣợc.  

 

2. Ý nghĩa thế đế thứ hai: Không có nghĩa là giả, không thật, nhƣ huyễn ảo. 

Qua những thí dụ trên, ta thấy rằng sự vật ta nhìn bằng mắt thƣờng thì khác 

với sự vật của khoa học. Ta cũng biết rằng con kiến chỉ biết có hai chiều, 

không biết chiều cao. Con chó cũng thấy đƣợc có hai màu trắng đen. Vào 

đầu thế kỷ, con ngƣời ý thức đƣợc chiều thứ tƣ của sự vật là chiều thời gian. 

Vậy thì, thực tại tùy theo mỗi loài, tùy theo ý thức hạn hẹp hay mở rộng mà 

thấy có khác nhau. Cái ta thấy chỉ là cái của ta. Cái ấy không đúng nhƣ thực 

tại trong tự thể của nó. Không nhìn đúng sự thật, không nhìn đƣợc thực tại 

nhƣ nó hiện là, mà nhìn ra một cái khác tùy theo ý thức mỗi loài. Cái khác 

đó đạo Phật gọi là giả hay sâu xa hơn, là nhƣ huyễn. Duy Thức tông nói mọi 

pháp đều có theo “thức”. Nghĩa là mọi vật đều theo “thức phần” của ta mà 

hiện ra với ta, cái hiện ra đó tùy theo thức, nên mọi cái hiện ra đều do thức. 

Vì theo thức riêng của mỗi loài chúng ta nên không thật, là giả, nhƣ huyễn.  

 

3. Ý nghĩa chân đế. Không là thực tại, không sanh, không diệt, không dơ 

sạch, không tăng giảm, nhƣ Tâm Kinh tuyên thuyết. Thực tại đó siêu việt 

khỏi mọi ngôn ngữ, mọi ý niệm hoặc có hoặc không, ngoài mọi hình tƣớng 

nên dùng chữ “Không” để diễn tả nhƣmột sự phủ định tất cả và vƣợt lên tất 

cả. Thực tại đó, trong Thiền tông đƣợc biểu thị bằng một vòng tròn trống 

không hàm chứa tất cả mọi sự, đó là thực tại tròn đầy gọi là Chân Không 

Diệu Hữu.  



 

Lấy một ví dụ có ý nghĩa triết học, ngƣời xƣa thƣờng dùng là sóng và nƣớc. 

“Không” ở đây là bản thể, đối với “sắc” là hiện tƣợng. Tâm Kinh nói sắc tức 

là Không, có nghĩa là hiện tƣợng sanh diệt là bản thể chân thƣờng. Nhƣ sóng 

sanh diệt có bản thể là nƣớc, là biển cả chân thƣờng. Bản thể của sóng là 

nƣớc nhƣ bản thể của hình sắc vật chất là Chân Không.  

Nhƣ thế, trăm ngàn sóng đều đồng nhau trong bản chất là biển cả, cũng nhƣ 

trăm ngàn hình sắc đều cùng một bản chất là Chân Không bất diệt. Trăm 

ngàn thứ đồ vật bằng vàng đều có bản thể là vàng. Chúng ta không thấy 

đƣợc vạn vật cùng một thể tánh (thể tánh này siêu việt lên ý thức, ngoài mọi 

lý luận về có và không) vì chúng ta bị trói buộc trong ý thức nông cạn của 

mình. Muốn thấy đƣợc Tánh Không đó phải từ ý thức đi vào Trí Bát-nhã. Đó 

là quá trình tu chứng của đạo Phật.  

 

Một cách cụ thể, khi có ngƣời hỏi hành giả tu Bát-nhã, cái bàn là gì? Hành 

giả đó sẽ trả lời cái bàn là Không. Và không những cái bàn, mà cỏ cây, hoa 

lá, núi sông, phàm thánh trời ngƣời, tất cả đều là Không, đều đồng một thể 

Chân Không. Điều đó cũng giống nhƣ tất cả mọi bóng sắc trong một tấm 

gƣơng rộng lớn đến vô hạn, tuy sắc có vô số nhƣng đồng một bản thể là 

gƣơng. Tâm Kinh nói Không tức thị Sắc nghĩa là gƣơng và bóng là một. 

Không có bóng nào ở ngoài gƣơng và không có bóng nào không có bản chất 

là gƣơng.  

 

Đối với khoa học hiện đại, khi đƣợc hỏi bản thể của vật chất là gì, khoa học 

sẽ trả lời là những hạt cơ bản. Đối với đạo Phật, vƣợt quá ý thức để thấy và 

chứng bằng Trí Huệ, bản thể của vật chất còn vi diệu hơn cả những hạt cơ 

bản và những hạt cơ bản là một thứ vật chất nhỏ. Những hạt cơ bản không vi 

tế bằng khoảng không ở trong nguyên tử đó, mà theo kinh Lăng Nghiêm 

khoảng trống không vũ trụ còn đƣợc sanh ra bởi và ở trong Nhƣ Lai Tạng 

tức là trong Chân Không, thì cái thể tánh Không đó hoàn toàn không thể 

nghĩ bàn.  

 

Kinh Duy-ma-cật phẩm Đệ Tử có nói: Pháp đồng pháp tánh". Mọi pháp 

cùng đồng một Pháp tánh. Pháp tánh ấy là Không. Không là Pháp tánh, là 

bản thể của tất cả mọi vật. Ngài Hiền Thủ, tổ Hoa Nghiêm tông, giảng Sƣ 

Tử Chƣơng: Con sƣ tử bằng vàng, nên tất cả mọi sợi lông trên thân đểu bằng 

vàng. Cũng thế mọi hình tƣớng vật chất ta thấy đƣợc đều cùng một thể tánh, 

thể tánh đó là Không.  

 

Không đó, kinh Lăng Nghiêm gọi là Không Nhƣ Lai Tạng. Hoa Nghiêm gọi 



là Pháp giới Tánh, Pháp Thân. Kinh Viên Giác gọi là Viên Giác, cái biết 

thƣờng hằng viên mãn. Kinh Lăng Già gọi là Viên thành thật Trí hay Đại 

viên cảnh Trí.  

 

Ngài Padmasambhava, vị khai sáng Phật giáo Tây Tạng trong cuốn Đại Giải 

Thoát, diễn tả cái Không đó là Nhất Tâm nhƣ sau: "Tâm thì không chỗ trụ, 

không dơ nhiễm, không sinh ra bởi vật gì, là Chân Không, chiếu soi, trống 

lặng, không phân hai, trong suốt, không thời gian, không trộn lẫn, không bị 

ngăn ngại, không màu sắc, không hình tƣớng để có thể nắm bắt, nhƣng là 

nhất thể của vạn pháp, lại cũng không sinh ra bởi vạn pháp. Một vị bình 

đẳng siêu lên mọi phân biệt."  

 

Lục Tổ Huệ Năng gọi là Tự Tánh: "Nơi con ngƣời, thân xác là thành, mắt tai 

mũi lƣỡi là cửa, ngoài có năm giác quan là năm cửa, trong có cửa ý, tâm là 

đất, Tánh là Vua. Trên đất tâm này, có Giác Tánh Nhƣ Lai, phóng ra ánh 

sáng lớn, ngoài soi sáu cửa thanh tịnh, trong phá sáu nẻo luân hồi, Tự Tánh 

chiếu bên trong ba độc tham sân si diệt trừ, địa ngục và tội lỗi tiêu sạch. 

Trong ngoài sáng suốt chính là Tịnh Độ."  

 

Thiền tông gọi Tánh Không này là Tâm, Chân Tâm, Phật Tánh, Tâm Không, 

Tâm Ấn... Mật tông gọi là Kim Cƣơng giới, thế giới bản thể, đối lại với Thai 

Tạng giới là thế giới hiện tƣợng.  

 

Ở trên là ba ý nghĩa của Tánh Không. Ba ý nghĩa đó có thể gọi là ba phƣơng 

diện của cùng một thực tại. Ba phƣơng diện này đƣợc Ngài Long Thọ nói 

trong Trung Luận:  

"Các pháp nhân duyên sanh. 

Tôi nói chính là Không. 

Đó gọi là giả danh. 

Cũng là nghĩa Trung Đạo. "  

 

Nói theo ngài Thiên Thai Trí Giả, đó là ba phƣơng diện Không, Giả, Trung 

của thực tại. Đối với ba phƣơng diện ấy của thực tại Không, đạo Phật có ba 

pháp tu quyết định đƣợc giảng trong những kinh điển nhƣ Lăng Nghiêm và 

Viên Giác để đƣa hành giả tƣơng ƣng với Thực Tại. Đó là Samatha, Chỉ hay 

Định để tƣơng ƣng với Không. Vipasyana, Quán hay Huệ để tƣơng ƣng với 

Giả. Dhyana hay Thiền, hay Chỉ Quán song tu để tƣơng ƣng với Chân 

Không Trung Đạo đệ nhất nghĩa đế. Đứng trong Triết học Đông phƣơng, 

chia thực tại làm ba phƣơng diện Thể, Tƣớng, Dụng thì Không là:  



 

Thể: Không là Chân Không Trung Đạo đệ nhất nghĩa đế, ly tứ cú (vƣợt ra 

ngoài bốn ý niệm: có, không, vừa có vừa không, không có không không), 

tuyệt bách phi (vƣợt ra ngoài một trăm cái „chẳng phải là‟).  

 

Tƣớng : Không là trống rỗng, không tự tánh.  

 

Dụng : Không là không thật có, nhƣ huyễn.  

 

Tóm lại dầu gọi bằng tên gì, chúng ta cũng có một kết luận: Có một thể tánh 

chân thƣờng, không sanh không diệt, không tăng không giảm, ngoài mọi ý 

niệm có không. Thể tánh đó là bản thể của mọi pháp và cũng là thể tánh của 

chúng ta. Nó là Phật tánh của chúng ta, cái vốn có từ xƣa đến giờ ở nơi mỗi 

chúng ta. Chúng ta chỉ thoát khỏi khổ đau, ràng buộc, trôi lăn trong sanh tử 

luân hồi, ngày nào chúng ta là Nó. Còn là một làn sóng, còn bị trói chặt 

trong thân ngũ ấm, chừng đó còn bị đau khổ, trôi lăn. Khi nào làn sóng là 

một với đại dƣơng không sanh không diệt, thƣờng, lạc, chân, tịnh, vấn đề 

đau khổ và luân hồi sẽ chấm dứt. Thể tánh đó là lời hứa vĩnh cửu cho mọi 

con ngƣời chúng ta, những sinh vật khát khao vĩnh cửu chân thƣờng, vì tất 

cả chúng ta đều sanh ra để chết. Nếu không có thể tánh Chân Không đó, sẽ 

không có đạo Phật, vì chẳng còn lời giải cho khổ đau, sanh tử và luân hồi, 

không còn nụ cƣời an nhiên của Đức Phật, không có sự tự chứng và giúp 

ngƣời khác chứng, không có một Đức Phật nào và một vị Bồ-tát nào.  

 

Tánh Không đó là lời hứa vĩnh cửu cho mọi con ngƣời khát khao vĩnh cửu, 

thƣờng, lạc, chân, tịnh, mà chính Đức Thích-ca đã hứa với mỗi một chúng 

ta, khi trao y bát cho Ngài Ca-diếp làm vị Tổ đầu tiên của đạo Phật: "Ta có 

Chánh pháp Nhãn Tạng Niết- bàn Diệu Tâm, thực tƣớng vô tƣớng, nay phó 

chúc cho ông."  

 

Tánh Không đó, không phải do giảng thuyết mà đạt đƣợc, không do bàn luận 

mà đạt đƣợc không do học tập mà đạt đƣợc. Với đạo Phật, nghe (Văn) tƣ 

duy (Tƣ) chỉ để đi đến thực hành (Tu). Tánh Không đó chỉ đạt đƣợc do tu 

tập, do huân tập một cái nhìn khác với cái nhìn của giác quan thƣờng 

nghiệm, luyện tập một lối suy nghĩ khác với ý thức thƣờng nghiệm để 

chuyển thức thành Trí. Chuyển thức thành Trí là công phu tu hành của mọi 

môn phái đạo Phật. Con đƣờng của Giác ngộ là đạo Phật, chỉ có qua sự tu 

tập. Không có công phu tu tập chúng ta sẽ không tiến đƣợc một bƣớc quyết 

định nào trên con đƣờng đó, không leo lên đƣợc một nấc thang nào trong 



năm mƣơi bốn địa vị dẫn đến quả vị Giác Ngộ. Bởi thế, khi diễn giải, chúng 

tôi chú trọng nhiều hơn về mặt thực hành.  

 

Một câu kinh, chúng tôi sẽ giải làm bốn lần:  

1. Lần một có tính cách triết lý, để mở ra một ý niệm tổng quát. 

2. Tiếp đó câu kinh sẽ đƣợc giải ở một mức độ vừa để hiểu (Tƣ) và để hành 

(Tu) theo một mức độ mà đạo Phật đòi hỏi 

3. Thiền trực chỉ, bằng một vài câu đối đáp của Thiền sƣ, để trực giác chúng 

ta bắt nhịp tƣơng ứng với ý vị của thực tại mà các bậc tu chứng cảm nghiệm. 

4. Sau rốt là phần thực hành. Phần tự tu cốt để khai mở trí huệ, phá tan vô 

minh, thấy đƣợc Tánh Không, đồng thời để tiệm tu dần dần đi đến trọn vẹn. 

 

Dĩ nhiên thực tại Tánh Không thì vô lƣợng nghĩa. Không ai có thể nắm bắt 

đƣợc tất cả các nghĩa này trừ bậc Giác Ngộ. Chúng ta chỉ mong giải đƣợc 

một vài nghĩa trong Đại thừa vô lƣợng nghĩa đó, để cho ngƣời ta có đƣợc 

bƣớc đầu căn bản trên con đƣờng tiến đến giác ngộ hoàn toàn. 

 

---o0o--- 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. 

 

Quán Tự Tại Bồ-Tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu 

kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.  

 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị sắc, sắc tức thị Không, Không 

tức thị sắc; thọ, tƣởng, hành, thức diệc phục nhƣ thị.  

 

Xá Lợi Tử! Thị chƣ pháp Không tƣớng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, 

bất tăng bất giảm, thị cố Không trung vô sắc, vô thọ, tƣởng, hành, thức; vô 

nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 

nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, 

diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc 

 

Dĩ vô sở đắc cố. 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 tƣởng, cứu cánh 

Niết-bàn. Tam thế chƣ 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 

thƣợng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thực bất hƣ:  



 

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: 

Gaté gate, paragaté, parasamgaté Bodhi Svaha 

 

---o0o--- 

Hành Giải 

 

Ma-ha 
 

1. Ma-ha là lớn. Tánh Không rộng lớn bao trùm cả hƣ không. Đối với sóng, 

đại dƣơng là lớn. Nếu so sánh vũ trụ vật chất với Không thì cũng nhƣ so 

sánh các làn sóng trên mặt biển với một đại dƣơng lớn vô hạn. Tánh Không 

đƣợc gọi là lớn, vì đó là thực tánh của vũ trụ vật chất và của con ngƣời cho 

đến các bậc Giác Ngộ. Gọi là lớn vì Không là toàn thể tánh của mọi hiện thể. 

 

2. Ma-ha giảng theo ngài Huệ Năng: “Tự tánh vốn là Không, không một 

pháp khác đƣợc. Tự tánh Chân Không cũng nhƣ thế. Thế giới hƣ không 

chứa tất cả vạn vật hình tƣợng: mặt trời, mặt trăng, sao, sông núi, đất đai, 

thiên đàng, địa ngục đều ở trong hƣ không. Tánh Không của ngƣời cũng nhƣ 

vậy, gồm chứa vạn pháp gọi là lớn. Tâm nhƣ hƣ không gọi là lớn, Ma-Ha” 

 

3. Một thiền sƣ nói: “Mở ra thì bao trùm pháp giới. Thu lại thì không dấu 

vết” 

 

4. Để thấu đạt Tánh Không lớn không gì sánh đƣợc đó phải phá bỏ những 

ngăn che nhốt ta vào thân tâm hữu hạn. Tức là phá bỏ năm ấm: sắc thọ 

tƣởng hành thức. Muốn phá bỏ năm ấm phải quán chúng là không có tự 

tánh, rỗng không. Phá trừ ngã chấp và pháp chấp, thực tại Không hiện tiền. 

 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa 

 

1. Trí Huệ rốt ráo đƣa qua bờ bên kia. Bờ bên kia là Niết-bàn đối với bờ bên 

này là sanh tử. 

 

Ý thức bao giờ cũng phân chia chủ thể và khách thể. Cao điểm của ý thức là 

khoa học. Khoa học là một cái biết bên ngoài mình. Cái biết đó không thể 

đồng hóa đƣợc với vật đƣợc tìm hiểu. Với khoa học, luôn luôn có một sự 

ngăn cách vĩnh viễn giữa ngƣời biết và vật đƣợc biết. Đó cũng là giới hạn 

của ý thức. Với cái biết phân chia giữa chủ và khách nhƣ thế, cái biết đó 



không thể là một với bản thể của sự vật. Trí Huệ siêu việt lên ý thức. Trí 

Huệ là cái biết trong đó, chủ thể và khách thể đều hòa nhập làm một, phá bỏ 

mọi hiện tƣợng vỏ ngoài để làm một trong bản thể, vì bản thể của chủ thể và 

khách thể là một. 

 

Đây là cái biết của Thiền định. Trí Huệ chỉ có trong Thiền định, nghĩa là khi 

tất cả mọi vọng tƣởng chấm dứt. 

 

2. Trí Huệ Bát-nhã chỉ hiển hiện khi ý thức phân biệt ngừng bặt. Khi sóng 

yên, mặt nƣớc bằng phẳng phản chiếu mặt trăng thực tại. Ý thức luôn duyên 

theo cảnh ngoài, vọng động không ngừng. Tất cả mọi Pháp môn của đạo 

Phật đều là điều phục tâm thức, nên lấy tâm làm căn bản. Nếu biết: tâm sanh 

thì tất cả pháp sanh, tâm diệt thì tất cả pháp diệt, tức thì tâm không còn 

niệm. Tâm Không là Trí Huệ. 

 

3. Tổ Bá Trƣợng nói với Thiền sƣ Vô Ngôn Thông, vị Tổ Thiền Việt Nam: 

“Tâm địa nhƣợc không, huệ nhật tự chiếu”. Đất tâm nếu không, mặt trời trí 

huệ bèn tự chiếu. 

 

4. Ngài Huệ Năng nói: “Niệm trƣớc không sanh là Tâm, niệm sau không diệt 

là Phật.” Không có niệm sanh, không có niệm diệt là Trí Huệ. 

 

Tâm Kinh 

 

1. Kinh cốt lõi: Kinh rút ngắn của Đại Bát-nhã 

 

2. Các vị Tổ ngày xƣa cố ý dùng chữ Tâm trong tựa kinh Bát-nhã. Vì Bát-

nhã là Tâm vậy. Tất cả đạo Phật đều quy về Tâm này. Tâm này là thực tại 

duy nhất, là Phật tánh, là tự tánh, là Không, là Tâm ấn của chƣ Phật và Tổ. 

 

3. Huyền Sa Sƣ Bị nói: “Nhƣ mọi sự đều do ánh sáng mặt trời mà hiện. Mặt 

trời lại có chỗ chẳng giáp khắp chăng? Muốn biết Tâm này cũng thế. Hiện 

nay sông núi, đất bằng, mƣời phƣơng cõi nƣớc, sắc không, sáng tối, thân tâm 

ông, cả thảy trời ngƣời, các loài tạo nghiệp cho tới các bậc Giác Ngộ đều 

nhờ cái oai quang viên thành này mà hiện.” 

 

* Một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: “Ý Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa dạy tâm là 

thế nào?” 

Tổ đáp: “Cây bách trƣớc sân” 



 

* Linh Chiếu, con của Bàng cƣ sĩ nói: “Dễ dễ dễ, trên đầu trăm ngọn cỏ, 

rành rành ý Tổ sƣ” 

 

4. Ngƣời xƣa nói: “Vô tâm, đạo dễ tầm”, “Vô tâm là đạo”. Ngài Huệ Năng 

lấy Vô niệm làm Tông. Tâm, đối cảnh không sanh, không phân biệt, không 

chọn lựa yêu ghét, không lấy bỏ, khi ấy toàn thức là Tâm. Lục Tổ Huệ Năng 

chỉ cho Huệ Minh: “Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính khi ấy là bản tâm 

của ngƣơi.” 

 

Quán Tự Tại Bồ-tát 

 

1. Chữ Sanskrit Avalokitesvara có thể dịch là Quán Thế Âm hay Quán Tự 

Tại. Đây là ý chỉ của ngài Huyền Trang khi dịch Quán Thế Âm thành Quán 

Tự Tại. Thực ra hai danh hiệu đều giống nhau, một bên là nghe, một bên là 

thấy. Với Bát-nhã Tâm Kinh, căn đƣợc sử dụng nhiều nhất là con mắt (chiếu 

kiến năm uẩn đều không). Ngài Huyền Trang thay vì dịch Nghe âm thanh 

của thế giới (Quán Thế Âm) lại dịch là Thấy Tự Tại, thấy chân lý, Thấy 

Đạo. Bởi vì nhƣ kinh Lăng Nghiêm nói, một vị Bồ-tát đã diệt trừ đƣợc năm 

ấm ngăn che thì các căn có thể đổi lẫn cho nhau, nên nghe cũng là thấy, thấy 

cũng là nghe. 

 

Quán Tự Tại có nghĩa là thấy cái Tự Tại, thấy một cách tự tại. Thấy Thực 

Tại, thấy chân lý. Quán Tự Tại là cái Thấy đƣợc thực tại, Thấy Đạo. Ở đây, 

chữ Quán Tự Tại vừa chỉ riêng Đức Quán Thế Âm vừa chỉ cho đặc tính của 

tất cả hành giả Bồ-tát tu theo căn con mắt để thấy đƣợc Đạo. Nhƣ ngài Quán 

Thế Âm tu theo nhĩ căn viên thông là lỗ tai nên có danh hiệu là Nghe Tiếng 

Thế Gian. Vậy thì hành giả muốn thấy Đạo, muốn thấy Tánh Không, phải 

Quán Tự Tại, nếu Quán Tự Tại rốt ráo thì thành Quán Tự Tại Bồ-tát. 

 

Thấy thực tại là gì? Thấy thực tại là một cái thấy trùm khắp, trong đó chủ thể 

và khách thể đều tiêu vong nhƣ một cái gƣơng sáng rộng vô hạn trong đó 

hiện đồng thời tất cả hình tƣớng sắc màu mà không phân biệt. Cái thấy này 

vƣợt lên mọi sự phân biệt của thức (từ nhãn thức đến ý thức), cho nên cái 

Thấy này tự nó là bản thể của thức, tức là Trí Huệ Bát-nhã. Do đó, cái thấy 

này không nằm trong trƣờng vọng động của thức, mà là Tánh Thấy, nhƣ 

Đức Phật giảng trong kinh Lăng Nghiêm.  

 

Quán Tự Tại là Bồ-tát đạt đến Tánh Thấy, nhƣ Quán Thế Âm là Bồ-tát viên 

thông đƣợc tánh nghe. Tánh thấy này không động, không đến, không đi, mặc 



cho các hình tƣớng có đến, có đi. Tánh Thấy này đƣợc gọi là Chân Nhƣ, ở 

Tâm Kinh gọi là Không, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, 

không tăng không giảm. 

 

2. Quán Tự Tại là Tự Tánh. Quán là chiếu soi. Tự Tại là bất động, tịch diệt. 

Quán Tự Tại là thƣờng tịnh mà thƣờng chiếu, vừa thƣờng tịnh lặng (Định) 

vừa thƣờng sáng soi (Huệ), vừa thƣờng Chỉ lại vừa thƣờng Quán. Vừa tịch 

vừa chiếu, vừa Định vừa Huệ, vừa Chỉ vừa Quán là Tự Tánh. Nhƣ gƣơng 

lớn bao gồm mọi hình tƣợng, vốn hằng bình an bất động mà vẫn hằng hiện 

bày mọi hình tƣớng. 

 

Kinh Kim Cang nói: “Thấy tất cả mọi tƣớng đều chẳng phải tƣớng, tức là 

thấy Nhƣ Lai.” (Kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tức kiến Nhƣ Lai.) Cái thấy đó, 

Thiền gọi là thấy Tánh. Trong Tự Tánh trùm khắp pháp giới, chỉ có Tự Tánh 

độc chiếu không có thân tâm và cảnh giới, không có tƣớng ta, tƣớng ngƣời, 

tƣớng chúng sanh và tƣớng thọ mạng.  

 

Đây là tông chỉ của ngài Bá Trƣợng: 

 

“Linh quang độc diệu 

Vƣợt thoát căn trần 

Thể lộ chân thƣờng 

Không trệ ngữ ngôn. 

Tâm tánh không nhiễm 

Vốn tự viên thành 

Chỉ lìa vọng duyên 

Tức Nhƣ Nhƣ Phật.” 

 

3. Thế nào là Quán Tự Tại? 

 

* Một Thiền sƣ nói: “Suốt ngày xem núi” 

* Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông nói:”Mù mắt ngƣơi đi” 

* Tại sao các Thiền sƣ đƣợc gọi là Sa-môn một mắt? 

* Một Thiền sƣ nói: “Mây tại trời xanh, nƣớc tại bình” 

* Xuyên Thiền sƣ nói: “Trời ở trên trời, đất dƣới đất. Khúc ca gì mà vui 

khoái cả muôn năm” 

* Ngài Mã Tổ nói: “Ngày thấy Phật, đêm thấy Phật” (Nhật diện Phật, nguyệt 

diện Phật.) 

* Một Thiền sƣ nói: “Cùng tột pháp giới là một con mắt của Sa-môn” 



 

4. Muốn diệt trừ thức phân biệt để biểu lộ cái Thấy không phân biệt, đừng để 

cho nhãn thức hoạt động theo lề thói của nó. Nhãn thức không phân biệt, thì 

đó là Tánh Thấy. Cho nên, suốt ngày thấy mà chẳng thấy, suốt ngày nghe 

mà chẳng nghe, đi đứng nằm ngồi đều một vị bình đẳng. Đó là Nhất Hạnh 

tam muội. 

 

Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa 

 

1. Khi hành Trí Huệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa có nghĩa là đi sâu vào thực 

tại Không. Nói một cách giản dị, đó là đi sâu vào ba phép tu Chỉ (Samatha), 

Quán (Vipasyana) và Thiền (Dhyana). Đó là ba pháp tu tạo nên đạo Phật. 

Không kinh điển nào không giảng một trong ba pháp tu này. 

 

Chỉ có nghĩa là định tâm, tâm định thì sanh huệ, Trí Bát-nhã xuất hiện rõ 

ràng trong tâm định.  

 

Quán là quán sát mọi hình tƣớng mọi tƣ tƣởng đều là giả danh, không thật 

có, do đó mọi pháp đều nhƣ huyễn, do nhân duyên mà có. Nhân duyên đó là 

do cảnh nhƣ huyễn và tâm nhƣ huyễn tạo nên. Nhƣ trên đã nói, mọi pháp 

đều không thật, vì không có tự tánh, tâm thức cũng không có tự tánh vì sanh 

diệt tiếp nối không ngừng. Cả hai thứ không có tự tánh đó đã giả hợp nên thế 

giới của chúng ta.  

 

Thiền là biết tự tâm Chân Không vƣợt ngoài mọi hình tƣớng, thấu thoát qua 

mọi hình sắc sông núi thân tâm, nhƣ tiếng chuông phát ra ngoài mặt chuông 

không ngăn ngại. Tự tánh đó vừa là tịch diệt yên lặng, vừa sáng soi, trong đó 

không có căn trần và thế giới. Đó là Chân Tâm của chƣ Phật. 

 

Ngƣời tu theo Bồ-tát Quán Tự Tại đi sâu vào Trí Huệ tức là đi sâu vào ba 

pháp môn này để nhìn thấy Thực Tại. Nói ngài Quán Tự Tại “hành” chỉ là 

nói phƣơng tiện, vì ngài có tu nữa đâu. Đây là nói cho chúng ta. Tuy thực tại 

thì luôn luôn hiện hữu ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ thời gian nào, nhƣng vì 

chúng ta bị các vọng trần tạo ra không gian và vọng niệm tạo ra thời gian 

che chƣớng, nên lọt vào trong thế giới trói buộc của không gian cứng đọng 

và thời gian hạn hẹp. Bị tù hãm trong đó, chúng ta chẳng thể nào thấy đƣợc 

Thực Tại là Chân Không, vốn vô hạn so với không gian hữu hạn, và vĩnh 

cữu so với thời gian chia cắt và trôi chảy. Chỉ có khi nào thoát khỏi sự ràng 

buộc của những thứ tạo nên thân tâm chúng ta (sắc thọ tƣởng hành thức), 

chúng ta mới chấm dứt đƣợc sự ràng buộc của không gian thời gian, chấm 



dứt sự ràng buộc trong vòng trôi lăn của luân hồi sanh tử và thấy đƣợc thực 

tại chân thƣờng vốn là khuôn mặt xƣa nay của chúng ta. 

 

2. Với ngƣời tu đạo Phật, đi vào Trí Huệ nghĩa là thƣờng xuyên quán chiếu 

và nhận biết những chƣớng ngại ngăn che Trí Huệ. Các chƣớng ngại đó là 

năm ấm. Các chƣớng ngại hết, ngã pháp đều không, Trí Huệ hiện tiền. 

 

Đi vào thực tại, nghĩa là lìa mọi sai lầm, lìa khỏi tâm, ý, ý thức, nghĩa là vô 

niệm. Lục Tổ giảng về Bát-nhã: “Nếu tất cả chỗ, tất cả mọi thời, niệm niệm 

không ngu, thƣờng hành Trí Huệ tức là hạnh Bát-nhã. Một niệm ngu tức 

Bát-nhã dứt, một niệm trí tức Bát-nhã sanh.” Ngu ở đây nghĩa là bị tƣớng và 

tƣởng che với Thực Tại. 

 

3. Có ngƣời hỏi Thiền sƣ Cảm Thành, Tổ thứ nhất dòng Vô Ngôn Thông 

Việt Nam: “Phật là thế nào?” 

Đáp: “Khắp tất cả chỗ” 

Hỏi: “Thế nào là Bát-nhã?” 

Đáp: “Không từng che dấu” 

 

* Ngƣời xƣa nói” “Xanh xanh trúc biếc đâu chẳng phải là Pháp thân. Rỡ rỡ 

hoa vàng đâu không là Bát-nhã” 

 

4. Tổ Huệ Năng dạy về Bát-nhã tam-muội: “Bát-nhã tam-muội là Vô niệm. 

Thế nào là Vô niệm? Thấy tất cả các pháp không nhiễm, không trƣớc là vô 

niệm. Dùng thì biến khắp xứ xứ, cũng không nhiễm trƣớc tất cả xứ. Chỉ 

trong sạch lấy bổn tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trần không 

nhiễm không tạp, tới lui tự do, dung thông không trệ là Bát-nhã tam-muội” 

 

Chiếu kiến năm uẩn đều Không 

 

1. Soi thấy tất cả những gì theo thế gian gọi là vật chất và tinh thần đều rỗng 

không, không có tự tánh. 

 

Sắc là những hình tƣớng vật chất thấy đƣợc. Sắc không có tự tánh. Nếu có tự 

tánh, sắc đã không bị biến dạng và hủy hoại. 

 

Thọ là những gì ta cảm nhận. Thọ là do tiếp xúc, do nhân duyên. Tho qua đi, 

không để lại vết tích. Thọ lầm lạc, do cơ thể khi mạnh khi yếu, khi nóng khi 

lạnh, trẻ già 



 

Tƣởng là các tƣởng niệm. Khi nói đến trái me tự nhiên chảy nuớc miếng. Đó 

là tƣởng. Hình sắc, cảm thọ còn không có tự tánh, không thật, làm sao bóng 

dáng của chúng trong tâm thức lại thật. 

 

Hành là sự trôi chảy không ngừng của tƣởng niệm. Sự trôi chảy, tiếp nối, 

thúc đẩy nhau của hành là những mắt xích tiếp nối của dòng tâm thức để tiếp 

tục tái sanh bất tận theo nghiệp thức trong cõi luân hồi. Hành không thật, vì 

bằng sức định tâm, hành có thể bị chặn đứng và tiêu diệt. 

 

Thức là thứ vi tế nhất mà Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm: “Thức A-

đà-na vi tế, ta không nói đến vì sợ chúng sanh chấp làm ngã.”. Cũng chính 

thức này tạo ra thân tâm và thế giới. Tất cả mọi sự ta cảm nhận, thân thể, 

thân tâm và ngoại cảnh là do thức tạo thành. Một sự vật tùy theo loài mà 

cảm nghiệm khác nhau. Một dòng sông là tất cả sự sống của loài cá. Nhƣng 

đó là cái chết của loài chim. Đó là sự sống của loài ngƣời nhƣng cũng là 

chƣớng ngại của loài ngƣời. Và đối với ngạ quỷ, theo kinh Lăng Nghiêm, 

sông Hằng (Gange) là một dòng lửa đỏ đối với chúng. Thế giới có tùy theo 

nghiệp thức của mỗi loài. Đó là điều đạo Phật nói là “Tam giới duy Tâm, 

vạn pháp duy thức.” Thức không có tự tánh, vì thức có thể bị tiêu diệt vì 

Thiền định. Thức không thật, vì mỗi loài có riêng nghiệp thức của mình 

 

Năm uẩn đó là năm lớp che chƣớng Thực Tại, chúng đều không có tự tánh, 

sanh ra rồi diệt mất, theo luật sanh, trụ, dị, diệt. Vì không có tự tánh nên là 

Không. Tất cả mọi làn sóng khác nhau theo hình thể, tất cả mọi sông, suối, 

ao, hồ, mây, hơi, đều khác nhau, chúng đều không có tự tánh vì có thể biến 

hóa, đắp đổi biến thành lẫn nhau. Nhƣng tất cả đều là nƣớc. Tất cả sóng, 

sông, ao, hồ, mây, hơi đều không có tự tánh. Và vì không có tự tánh riêng 

nên chúng là tánh nƣớc. Cũng thế, tất cả mọi pháp đều không có tự tánh 

riêng, nên chúng là tánh Không. 

 

2. Tự Tánh Chân Không thì thƣờng tịch mà vẫn thƣờng chiếu. Phật Tâm thì 

vốn tự định, tự chiếu, hằng yên lặng và sáng soi nhƣ thế. Không ai có thể 

“định” đƣợc Phật Tâm, cũng không có trí huệ nào soi sáng thêm cho Phật 

Tâm. Tự Tánh thì vốn tự nhiên nhƣ thế, không sanh diệt, tăng giảm, không 

hề phải dụng công. Nhƣng con ngƣời phải dụng công để tƣơng ƣng với Tự 

Tánh. Nếu Tự Tánh thì tự tịch, tự chiếu mà con ngƣời bƣớc đầu phải quán 

chiếu. Quán chiếu là buớc đầu của Tịch Chiếu. Quán chiếu thì dụng công, tu 

tập còn Tịch Chiếu thì không dụng công, không tu, không đắc. 



 

Đối với hành giả mà con mắt Bát-nhã đã phần nào khai mở, nghĩa là bắt đầu 

quán chiếu, thì tất cả mọi pháp kể cả thân mình đều trống rỗng. Ngƣời ấy 

xem thấy mọi pháp, cả sanh tử lẫn Niết-bàn, đều nhƣ những hình ảnh trong 

một giấc mộng. Chỉ khác là với ngƣời thƣờng, những hình ảnh thấy đƣợc là 

trong một giấc mộng không tỉnh thức, còn với hành giả, những hình ảnh của 

sanh tử là hình bóng của một giấc mộng tỉnh thức. Càng tỉnh thức, trần gian 

càng biến thành giấc mộng. Tâm Không càng sáng tỏ, trần cảnh càng tiêu 

vong, đến mức một hình tƣớng không thể nói là có hay không. Vì thế, đạo 

Phật dùng chữ Nhƣ Huyễn. Kinh Kim Cang nói: “Phàm có hình tƣớng, thảy 

đều hƣ vọng.” 

 

Kinh Hoa Nghiêm (phẩm Thập Địa): 

 

“Quán pháp vô tƣớng cũng vô tánh 

Vô sanh vô diệt vốn thanh tịnh 

Không có hý luận, không lấy bỏ 

Thể tƣớng tịch diệt nhƣ huyễn thảy 

Hữu vô bất nhị rời phân biệt 

Tùy thuận pháp tánh, quán nhƣ vậy” 

 

3. Có ngƣời hỏi Quốc sƣ Huệ Trung: “Làm thế nào để giải thoát?” 

Sƣ đáp: “Các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát” 

Lại hỏi: “Làm sao đoạn đƣợc?” 

Sƣ đáp: “Đã nói là các pháp không đến nhau, đoạn cái gì?” 

 

* Ngài Duy-ma-cật nói với Ƣu-bà-ly: “Tất cả các pháp sanh diệt không 

ngừng, nhƣ ảo, nhƣ lằn chớp. Các pháp chẳng đợi nhau, cho đến một niệm 

cũng không trụ lại. Mọi pháp đều là vọng thấy, nhƣ mộng, nhƣ nháng lửa, 

nhƣ trăng dƣới nƣớc, nhƣ bóng trong gƣơng, do vọng tƣởng sanh. Biết thế, 

gọi là phụng trì Giới luật.” 

 

4. Ngài Duy-ma-cật nói với Đại Ca-diếp: “Vì chẳng ăn nên mới đi khất thực. 

Vì hoại tƣớng hòa hiệp nên mới ăn. Vì chẳng thọ nên mới dùng đồ ăn ấy. Vì 

nghĩ rằng mọi tụ họp là rỗng không nên mới đến chỗ dân cƣ tụ hội. Chỗ thấy 

sắc cũng nhƣ đui. Tiếng nghe đều nhƣ vang, không từ đâu đến, không đi về 

đâu. Mùi hƣơng cũng nhƣ gió. Vị đồ ăn chẳng phân biệt. Cảm thọ mọi xúc 

đều nhƣ Trí chứng. Biết các pháp nhƣ ảo tƣớng: không có tự tánh riêng của 

mình, cũng không có tánh của cái khác, xƣa vốn không cháy, nay tức chẳng 

tắt.” 



 

Tu nhƣ thế là tu Bát-nhã 

 

Vượt qua mọi khổ ách 

 

1. Nơi nào có bản ngã và lòng tham dục của nó, nơi ấy có đau khổ. Nơi nào 

không có bản ngã và lòng tham dục của nó, nơi ấy mọi đau khổ đều dứt 

sạch, chỉ còn một vị bình an, trong sạch, Niết-bàn. Có khổ đau vì chúng ta bị 

ràng buộc trong thân tâm năm uẩn và trôi lăn theo chúng. Khi năm uẩn là 

Không, khổ đau chấm dứt. 

 

2. Có thân là có khổ, không thân khổ chỗ nào? Kinh Duy-ma-cật nói: “Thân 

này nhƣ bọt đọng, không thể rờ nắm, nhƣ bọt sùi, không thể dừng lâu. Thân 

này nhƣ lửa chớp, do khát ái sanh. Nhƣ cây chuối, bên trong rỗng không. 

Nhƣ ảo, do điên đảo khởi. Nhƣ mộng, do hƣ vọng thấy. Thân này nhƣ bóng, 

do nghiệp duyên hiện. Nhƣ tiếng dội, phụ thuộc các nhân duyên. Nhƣ mây 

nổi, liên miên biến diệt. Thân này không chủ, nhƣ đất vô tri. Không có ta, 

nhƣ lửa cháy. Không có ngƣời, nhƣ dòng nƣớc chảy. Thân này không thiệt, 

lấy đất nƣớc gió lửa làm nhà. Thân này là rỗng không, lìa ta và vật của ta. 

Thân này bất tịnh, đầy dẫy mọi nhơ nhớp xấu xa. Thân này sinh họa, có một 

trăm lẻ tám bịnh lo buồn. Nhƣ rắn độc, nhƣ kẻ cƣớp oán thù, nhƣ xóm nhà 

không ngƣời, năm uẩn giả hợp mà thành.” 

 

“Thân này đáng lo đáng chán, hãy nên yêu thích thân Phật. Thân Phật là 

Pháp thân, rộng không ngằn mé, bất sanh bất diệt, không dơ không sạch, 

không tăng không giảm” 

 

Pháp thân là Tánh Không mà Tâm Kinh đang nói. 

 

3. Muốn vƣợt qua mọi khổ ách, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải có 

ngƣời vƣợt và chỗ để vƣợt đến. Nếu có ngƣời vƣợt thì đó là cội rễ của sanh 

tử luân hồi rồi. Nếu có chỗ đến, thì đó nằm trong tam giới sanh tử rồi. 

Không vƣợt không đƣợc. Vƣợt cũng không đƣợc. 

 

* Đây là câu trả lời của Tổ Đạt-ma, ngƣời đã vƣợt qua mọi khổ ách, khi 

Lƣơng Võ Đế hỏi: “Trƣớc mặt trẫm là ai ?” 

Tổ trả lời: “Quách nhiên vô thánh.” (Rỗng rang nhƣ nhiên, tuyệt không có 

thánh.) 

 

Trong kinh Nikàya, Đức Phật tuyên bố: “Không dừng lại, không bƣớc tới, 



Nhƣ Lai vƣợt khỏi bộc lƣu.” (Bộc lƣu: dòng nƣớc chảy xiết, dòng sanh tử) 

 

Ai hay Bất động đạo tràng lại phá tan sanh tử vậy. 

 

---o0o--- 

Xá-lợi Tử! 

 

1. Đây là ngài Xá-lợi-phất, vị mà theo kinh Lăng Nghiêm đắc A-la-hán nhờ 

nhĩ thức. Âm thanh là một rung động tần số, nên bao giờ cũng gây một ảnh 

hƣởng từ vật chất đến tâm linh. Đó là ý nghĩa của các Thần chú (Mantra). 

Chỉ một tiếng kêu này cũng đủ để Xá-lợi-phất thức tỉnh trƣớc thực tại 

Không. Sự thức tỉnh bằng cách gọi tên này đƣợc áp dụng rất nhiều trong 

Thiền tông. 

 

2. Chỉ một tiếng gọi đủ phá tan năm ấm. 

Có một vị Thiền sƣ gọi đệ tử: “Xà-lê!” 

Đệ tử ứng tiếng: “Dạ.” 

Thiền sƣ hỏi: “Ai đó?” 

 

3. Một hôm ngài Ca-diếp gọi A-nan: “A-nan!” 

A-nan đáp: “Dạ.” 

Tổ nói: “Cây phƣớn trƣớc chùa ngã rồi!” 

A-nan liền ngộ. 

 

4. Khi một Thiền sƣ gọi chúng ta, ta trả lời nhƣ thế nào? Nếu trả lời, ta đang 

mắc vào ngã tƣớng và năm ấm. Không trả lời thì không đƣợc, lƣỡng nan này 

làm sao vƣợt qua? Vƣợt qua đƣợc tức vƣợt qua mọi khổ ách. Chúng ta hãy 

tự hỏi lấy chính mình” “Ai đó?” Ai đang nói, đang đi, đang ăn, đang suy 

tƣởng? Có ai là có sanh tử. Nếu biết hỏi lấy chính mình thì cũng biết giải 

thoát chính mình 

 

Sắc chẳng khác Không 

 

1. Hiện tƣợng không khác bản thể. Sóng không khác nƣớc. Bóng trong 

gƣơng chẳng lìa gƣơng mà có. Đối với chúng ta, kẹt trong sắc ấm thì sắc là 

sắc, còn Không là gì, không ai biết. Tuy chƣa biết tánh Không là gì nhƣng 

tin vào lời dạy của Đức Quán Thế Âm, chúng ta tin rằng mọi pháp đều 

không có tự tánh, trống rỗng và vì trống rỗng nên đầy ắp một thực tại siêu 

việt mà chỉ có những bậc tu chứng mới hiểu nó là gì, vì vƣợt ra ngoài có và 

không. Thực tại đó Tâm Kinh gọi là Không. 



 

2. Sắc là hình tƣớng. Hình tƣớng đó rỗng không nên chứa đầy Thực Tại là 

Tánh Không. Sắc chẳng khác Không vì mọi sợi lông trên thân con sƣ tử 

bằng vàng phải chứa đầy vàng. Trong thực tại Chân Không vô tƣớng, các 

hình sắc đều trở về gốc nguồn của nó là Chân Không. Trong Chân Nhƣ thì 

mọi thứ hình tƣớng từ địa ngục đến Niêt-bàn, từ ngạ quỷ, súc sanh lên đến 

chƣ Phật đều là Chân Nhƣ. Trong Nhƣ Lai Tạng, tất cả sắc thọ tƣởng hành 

thức đều là Nhƣ Lai Tạng. Tất cả mọi pháp dơ sạch, phàm thánh, trời ngƣời, 

phàm phu đến giác ngộ, vô tình lẫn hữu tình, đều đồng một tâm là Phật tâm. 

Sắc chẳng khác Không vì toàn sắc là Không, toàn tƣớng tức tánh, toàn bóng 

là gƣơng. Không vốn yên lặng, rỗng không, sáng soi, thanh tịnh, nên sắc 

cũng yên lặng, rỗng không, sáng soi, thanh tịnh. 

 

3. Một thí dụ trong kinh nói:”Nhƣ hạt châu chiếu thành nhiều màu sắc.” Các 

màu sắc đó có khác hạt châu không? 

 

* Tƣớng quốc Bùi Hƣu một lần đến hỏi đạo với Tổ Mục Châu. 

Hỏi: “Muốn vào đạo, theo cửa nào vào?” 

Tổ đáp: “Theo cửa Tin mà vào” 

Lại thấy bức tranh vẽ hai Thiền gia đang luận đạo, tƣớng quốc hỏi Tổ: “Họ 

đang làm gì thế?” 

Tổ cầm trƣợng gõ vào vách. Đáp: “Trong ba thân, thân nào chẳng nói 

pháp?” 

 

* Một đệ tử hỏi Thiền sƣ: “Thế nào là Phật tâm?” 

Thiền sƣ dựng đứng cây phất trần, không đáp. 

 

4. Sắc chẳng khác Không. Phƣơng pháp tu hành nhiếp mọi tƣớng về nguồn 

tánh. Khi thấy sắc, quán sắc là Không. Khi thức khởi, nhiếp thức trở về tâm 

Không. Từ tƣớng về Tánh, từ ngọn về gốc, đó là pháp tu từ Quán đến Chỉ. 

Khi mọi tƣớng đều về nguồn Không, vọng tƣởng không khởi là Chỉ. Kinh 

Lăng Nghiêm, Viên Giác, luận Đại Thừa Khởi Tín đều nói Chỉ là một trong 

ba pháp tu.  

 

Ngài Thiên Thai Trí Giả gọi là pháp quán Không “theo giả nhập Không 

quán”, một trong ba pháp quán Không, Giả, Trung 

 

Pháp quán Không này phải đƣợc hành trong tất cả mọi thời đi đứng, nằm 

ngồi. Thấy sắc đâu là Không đấy. Tƣởng khởi, liền biết là Không, tâm liền 

vô niệm, nghĩa là tƣớng trở lại cội nguồn thật tƣớng của nó là Tánh Không. 



 

Không chẳng khác sắc 

 

1. Khi đã thấu hiểu bản thể, bản thể làm sao khác với cái nó sinh ra. Khi biết 

toàn thể của cây làm sao có thể nói lá này không phải cây? Khi biết đƣợc 

tánh nƣớc ai có thể nói riêng dòng suối này hay đám mây này không phải là 

nƣớc? Ai có thể bảo rằng vũ trụ này ở ngoài khoản không gian, huống hồ 

Chân Không Nhƣ Lai Tạng là cái sinh ra không gian ấy, làm sao những thế 

giới lại ở ngoài và không sinh ra bởi Nhƣ Lai Tạng đƣợc. 

 

2. Tánh Không là thật tánh của mọi pháp, nên tánh Không chẳng khác với 

bất cứ pháp nào. Biển cả là thật tánh của mọi làn sóng, sóng không phải hai, 

không phải khác với biển cả. Trong tấm gƣơng, gƣơng không khác bóng. 

Bóng phải nằm trong gƣơng, vì gƣơng hiện bóng chứ bóng không hiện thành 

gƣơng đƣợc. Không chẳng khác sắc, Tánh Không thì tịch diệt và rỗng lặng, 

sáng soi nên sắc tƣớng cũng tịch diệt, rỗng lặng, sáng soi. Trong Tánh 

Không hằng sáng rỡ, thấu suốt, thanh tịnh, toàn thể sắc tƣớng đều là Tánh 

Không, tròn đầy sáng rỡ, làm sao nói Không khác sắc? Không chẳng khác 

với toàn thể sắc tƣớng, mà Không cũng chẳng khác với mỗi một sắc tƣớng, 

nên mỗi một sắc tƣớng cũng là Không. 

 

Tại sao Không không khác sắc mà lại có sắc? Sắc có là nhƣ huyễn vì thức 

biến hiện vậy. 

 

3. Có ngƣời hỏi một Thiền sƣ: “Tại sao Không chẳng khác sắc?” 

Đáp: “Vì vô ngại vậy.” 

 

* Một Thiền gia hỏi Tổ Triệu Châu: “Thế nào là Triệu Châu?” 

Tổ đáp: “Cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc.” 

 

* Tổ Lâm Tế giảng: “Kẻ đạo nhân không chỗ nƣơng có (vô vị chân nhân) 

vào lửa, lửa không cháy, vào nƣớc, nƣớc không chìm, suốt thông bốn đại, 

xuyên qua núi sông, trời đất, tột thấu từ địa ngục đến Niết-bàn” 

Một ngƣời tiến lên hỏi: ”thế nào là vô vị chân nhân ấy?” 

Tổ liền hét. 

 

4. Từ chỗ vọng tƣởng ngƣng dứt, đó là Không. Không là thể của pháp Chỉ. 

Từ Không, khởi ra pháp quán về mọi sắc tƣớng. Đã là không thì làm sao 

hiện sắc? Nhƣ thế, sắc ấy là giả tƣớng, nhƣ huyễn. Đó là Chỉ đi đến Quán. 

Pháp quán Huyễn này là một trong ba pháp tạo nên đạo Phật Đại Thừa. 



 

Ngài Thiên Thai Trí Giả gọi là pháp quán Giả, “theo Không nhập Giả quán”. 

Quán Giả là thấy tất cả mọi hình tƣớng đều giả danh, nhƣ huyễn vì do thức 

mà có. Đã là Không, làm sao có thật sắc? 

 

Kinh Viên Giác nói: “Pháp quán này nhƣ hạt mầm giống, lần lần tăng 

trƣởng, đến khi cái giả đã hết thì Chân Tánh hoàn toàn hiện. 

 

Sắc tức là Không, Không tức là sắc 

 

1. “Không khác” chỉ là mới thoạt nhìn, “tức là” mới chân thật. Sóng không 

chỉ không khác với nƣớc mà sóng đích thị là nƣớc. Hiện tƣợng đích thị là 

bản thể, vì hiện tƣợng là hiện tƣợng của bản thể và bản thể lộ bày trong mỗi 

hiện tƣợng. Không có làn sóng nào nằm ngoài đại dƣơng và đại dƣơng nằm 

trong mỗi bọt sóng. 

 

Đối với con mắt thế gian thì sự phân đôi chính là một nghiệp dĩ của con 

ngƣời. Bao giờ cũng có hai mặt, bản thể và hiện tƣợng. Thấy hiện tƣợng thì 

lại quên mất bản thể. Tìm bản thể lại chạy đâu đâu ra ngoài hiện tƣợng. Chỉ 

có con mắt Bát-nhã mới thấy đƣợc cái Tức Thị đó. 

 

Phẩm Bất Nhị Pháp Môn kinh Duy-ma-cật nói: “Sắc và Không là hai. Sắc 

tức là Không. Cái chẳng phải sắc cũng là Không. Tánh của sắc tự Không. Ai 

thông đạt lẽ ấy tức nhập vào Pháp môn Không Hai. Sanh tử và Niết-bàn là 

hai. Nếu thấy đƣợc tánh sanh tử, tức chẳng có sanh tử, không trói buộc, 

không cởi mở, không khởi, không diệt. Biết thế là vào Pháp môn Không 

Hai.” 

 

Chỉ có con mắt Bát-nhã mới thấy đƣợc cái Không Hai đó. Mê lầm thấy có 

hai vì lỗi của thức. Thức thì bao giờ cũng phân hai, đây là tôi, kia là cái tôi 

thấy. Đây là sanh tử, còn Niết-bàn là cái ở đâu đó ngoài tôi. Thậm chí trong 

Tánh Không bình đẳng một vị, thức cũng cho rằng tôi đạt đến Tánh Không 

nhiều hay ít hơn kẻ này ngƣời nọ. Dẹp cái thức phân biệt này đi, Trí Vô 

Phân Biệt hiện tiền. Trí Vô Phân Biệt thì thấy ngay thực tại Không Hai này 

vậy. Thức phân biệt gọi là có niệm. Không phân biệt thì vô niệm. Vô niệm 

tức là Trí Bát-nhã. 

 

2. Trong Chân Tâm Không Tánh sáng suốt thấu suốt mƣời phƣơng, tất cả 

mọi pháp đều thanh tịnh. Toàn sắc là Chân Không, toàn bóng là gƣơng, 

không hai không khác, nói có cũng không thể đƣợc, nói không cũng không 



thể đƣợc. Toàn tƣớng tức tánh, toàn hiện tƣợng là bản thể nên không thể nói 

là có tƣớng, cũng chẳng phải là không có tƣớng. 

 

Chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, đƣơng thể không tịch tức là Chân 

Không. Tức là sắc, tức là Không, vạn pháp nhƣ nhƣ tức là Diệu Hữu. Chân 

Không Diệu Hữu đó là Chân Nhƣ. 

 

Kinh Đại Bát-nhã nói: “Nhất thiết trí trí thanh tịnh, không hai, không hai 

phần, vì không riêng không khác vậy.” Nhất thiết trí trí là Nhƣ Nhƣ. Sắc 

cũng Nhƣ mà Không cũng Nhƣ. 

 

Kinh Đại Bát-nhã lại nói: “Nhƣ Lai Nhƣ tức thị nhất thiết pháp Nhƣ, Nhất 

thiết pháp Nhƣ tức thị Nhƣ Lai Nhƣ.” Nhất thiết pháp Nhƣ là nhất thiết pháp 

Không. Chân Không là Chân Nhƣ, Sunyata là Tathata. 

 

Chân Nhƣ, Tánh Không và Bát-nhã là một: “Bồ-tát trong hết thảy các pháp 

bổn lai tự tánh thanh tịnh mà tu học Bát-nhã. Đây là phƣơng tiện sẵn có 

trong Bát-nhã và phát sanh từ Bát-nhã. Bồ-tát soi thấy thực tại Nhƣ Thực đó 

và xa lìa mọi kinh hãi khiếp sợ.” 

 

Sắc tức thị Không là toàn tƣớng tức tánh. Không tức thị sắc là tánh tƣớng 

Nhƣ Nhƣ. Tiến thêm một bƣớc nữa, một tƣớng cũng là tánh, mỗi một sắc 

cũng là Không, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng 

không giảm. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Sắc thọ tƣởng hành thức đều là Nhƣ 

Lai Tạng.” Không những toàn sắc là Nhƣ Lai Tạng mà mỗi một sắc cũng là 

Nhƣ Lai Tạng, không tăng giảm, không sanh diệt. Kinh Đại Bát-nhã gọi là 

Sắc Nhƣ. Ở đây là chỗ ý thức không thể nào hiểu đƣợc. Nói theo hệ thống 

kinh Hoa Nghiêm, sắc là sự, Không là lý. 

 

Sắc khác Không là thế giới của sự, còn kẹt trong sự 

 

Toàn sắc là Chân Không là thế giới của lý vì thấu đƣợc lý. 

 

Mỗi một sắc cũng là Không, mỗi một tƣớng cũng là Tánh, mỗi một bọt nƣớc 

cũng là đại dƣơng, không sanh diệt, cấu tịnh, tăng giảm: sự lý vô ngại 

 

Mỗi một sắc bao gồm tất cả sắc, tất cả sắc nằm trong một sắc, đây là diệu 

dụng của Chân Không: sự sự vô ngại. 

 

3. Một Thiền sƣ, khi có ngƣời đến hỏi Đạo là gì, bảo thị giả mang cái tịnh 



bình lại. Ngƣời hỏi không hiểu. Thiền sƣ bảo thị giả mang tịnh bình để lại 

chỗ cũ. 

 

* Tổ Triệu Châu, khi thấy có ngƣời đến bèn hỏi: “Từng đến đây chƣa?” 

Ngƣời ấy trả lời: “Thƣa chƣa.” 

Ngài bảo: “Vậy hãy uống trà đi.” 

Lại có ngƣời khác đến, Tổ cũng hỏi: “Từng đến đây chƣa?” 

Trả lời: “Dạ đã có đến.” 

Tổ bảo: “Vậy hãy uống trà đi.” 

Thị giả thấy thế liền hỏi: ”Ngƣời chƣa từng đến, Thầy cũng bảo uống trà, 

ngƣời đã từng đến, Thầy cũng bảo uống trà, thế là thế nào?” 

Tổ đáp: “Ngƣơi cũng hãy uống trà đi.” 

 

* Thiền sƣ Sùng Tín có đệ tử là Đạo Ngô. Đệ tử ở với Thầy mấy năm không 

thấy Thầy dạy điều gì. Một hôm thƣa với Thầy: “Con ở với Thầy bao nhiêu 

năm mà Thầy không chỉ dạy cho điều gì cả, nay xin Thầy cho con đi học chỗ 

khác.” 

Thiền sƣ bảo: “Từ ngày ngƣơi vào đây, ta chƣa từng không chỉ dạy tâm 

yếu.” 

Đạo Ngô hỏi: “Thầy chỉ dạy chỗ nào đâu?” 

Thiền sƣ đáp: “Ta có dấu gì ông đâu. Khi ông dâng trà, ta vì ông tiếp lấy. 

Khi ông mang gạo đến, ta vo gạo. Khi ông ăn xong, ta rửa bát. Khi ông bƣng 

cơm lên, ta nhận lấy. Khi ông xá lui, ta gật đầu. Chỗ nào mà chẳng chỉ tâm 

yếu?” 

Ngay đó, Đạo Ngô đại ngộ. 

 

* Ngài Hƣ Vân nói trong bài kệ ngộ đạo: “Sơn hà đại địa tức thị Nhƣ Lai.” 

 

4. Sắc tức thị Không, Không tức thị sắc. 

 

Tƣớng tức tánh, tánh tức tƣớng, tánh tƣớng Nhƣ Nhƣ, là pháp tu thứ ba 

trong ba pháp quán của đạo Phật. Đó là Thiền hay Chỉ Quán song tu. Thiền 

là cái Tức Thị này. Kinh Kim Cang nói: “Nhƣ Lai đó, chính là nghĩa Nhƣ 

của hết thảy các pháp.” Và kinh kết luận: “Không giữ lấy tƣớng, nhƣ nhƣ 

chẳng động.” Đó là Thiền.  

 

Đây cũng là pháp quán Trung Đạo của ngài Trí Giả: 

“Nếu Bồ-tát muốn đầy đủ tất cả Phật pháp trong một niệm thì cần tu Tức 

Nhị Biên Phân Biệt Chỉ, thực hành Trung Đạo chánh quán. Biết tâm không 

phải chân, không phải giả, thế là cái tâm duyên theo chân giả bèn tịch diệt, 



thế gọi là chánh đế quán. Tâm không phải không, không phải giả, mà không 

phá các pháp Không, Giả, nhận rõ nhƣ thế thì thông suốt Trung đạo, soi 

khắp đƣợc chân đế và tục đế nơi tự tâm. Thấy đƣợc hai đế Trung đạo nơi tất 

cả các pháp, cũng không chấp trƣớc hai đế Trung đạo, vì chúng không có 

tánh quyết định. Đó là Trung đạo chánh quán.” 

 

Trong Tứ liệu giản của ngài Lâm Tế, điều này là nhân cảnh bất câu đoạt, 

không trụ cảnh, không trụ tâm, không quán cảnh cũng không quán tâm. Tâm 

ở tự tâm, cảnh ở tự cảnh, không nhiễm không trƣớc, không quán sắc là 

Không mà cũng không quán Không là sắc. Sắc tự nó là Không, nên sắc là 

Chân Sắc. Không tự nó là sắc nên Không là Chân Không, vạn pháp tự Nhƣ 

Nhƣ. Đó là Bình Thƣờng Tâm của Thiền. 

 

Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế 

 

1. Thọ tƣởng hành thức lại cũng nhƣ sắc, không có tự tánh, rỗng không, đều 

tức là Không. Chúng có mà không thật có nên là Giả huyễn. Cuối cùng sắc 

thọ tƣởng hành thức là sắc thọ tƣởng hành thức Nhƣ, đó là Trung Đạo đệ 

nhất nghĩa. 

 

2. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Một tinh minh chia làm sáu phần hòa hiệp.” 

Tinh minh là Tự Tánh Chân Không Nhƣ Lai Tạng. Sáu phần hòa hiệp là sáu 

căn, mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý. Tinh minh là thể, sáu căn là dụng. Thể vốn 

là Chân Không Nhƣ Lai Tạng, nên dụng là sáu căn cũng là Chân Không Nhƣ 

Lai Tạng. Không những sáu căn mà sáu trần cũng là Nhƣ Lai Tạng. Kinh 

Lăng Nghiêm nói: “Nhƣ Lai Tạng “phi” tất cả mà cũng “tức” tất cả.” Lại 

nói: “Một căn đạt viên thông, sáu căn đều có thể dùng lẫn nhau.” Nghĩa là 

khi một dụng đã trở về thể Chân Không thì năm dụng kia đều cùng về và trở 

thành diệu dụng của thể Chân Không. 

 

Cho nên một khi đạt đến Tự Tánh Chân Không Nhƣ Lai Tạng thì tất cả đều 

biến thành Nhƣ Lai Tạng, vũ trụ trở thành pháp giới, sanh tử trở thành Niết-

bàn, sáu căn thanh tịnh, sáu trần, sáu thức thanh tịnh, từ một thế giới cho đến 

tất cả thế giới đều thanh tịnh. 

 

3. Một nhà sƣ đến Tổ Quy Sơn. Tổ hỏi: “Ông tên gì?” 

Nhà sƣ đáp: “Dạ tên Quy Chân.” 

Tổ hỏi: “Quy Chân ở đâu?” (ý nói Chân Tâm ở đâu?) 

Sƣ không đáp đƣợc, bèn xuống núi thì gặp Ngƣỡng Sơn đang chăn bò ở đó, 

Ngƣỡng Sơn hỏi lý do sao lại xuống núi mau thế. Nhà sƣ kể lại 



Ngƣỡng Sơn bèn nói: “Ông hãy lên núi lại, trả lời Tổ rằng: Ở trong mắt, 

trong tai, trong mũi, trong lƣỡi.” 

Nhà sƣ lên nói lại với Tổ nhƣ thế. 

Tổ Quy Sơn bảo rằng: “Đây chẳng phải là lời của ông đâu, mà là lời của vị 

Thiện tri thức của năm trăm học chúng.” 

 

* Có vị Tăng hỏi Thiền sƣ Quy Tĩnh về công án “Cây bách trƣớc sân” của 

ngài Triệu Châu. 

Thiền sƣ bảo: “Ta chẳng tiếc nói với ngƣời, chỉ sợ ngƣời không tin.” 

Đáp: “Con đâu dám không tin lời Hòa thƣợng.” 

Thiền sƣ bảo: “Ngƣơi nghe giọt mƣa rơi trƣớc thềm chăng?” 

Vị tăng ấy hoát nhiên bất giác thốt lên tiếng: “Chao ôi!” 

Thiền sƣ hỏi: “Ngƣơi thấy đạo lý gì?” 

Tăng làm bài kệ. Thiền sƣ chấp nhận. 

 

Chuyện này nhắc chúng ta nhớ đến chuyện một vị tăng hỏi một Thiền sƣ: 

“Thế nào là một giọt nƣớc của Tào Khê?” 

Thiền sƣ đáp: “Một giọt nƣớc của Tào Khê là một giọt nƣớc của Tào Khê.” 

Ngay đây, vị tăng tỉnh ngộ. 

 

* Khi Đức Phật giác ngộ dƣới gốc Bồ-đề, Ngài thốt lên: “Đâu ngờ chúng 

sanh xƣa nay vốn đã thành Phật.” (vốn có tri kiến của Nhƣ Lai.) 

 

4. Đối với ngƣời thƣờng, thấy sắc có khởi sanh rồi cho là có sắc diệt. Thấy 

có thức khởi lên rồi cho là có thức diệt. Vì thấy có sanh diệt nhƣ thế, rồi 

chạy theo sanh diệt ấy mà trôi lăn trong sanh tử. 

 

Đối với ngƣời tu học Bát-nhã, không thấy có sắc khởi sanh, không thấy có 

sắc tiêu diệt, không thấy có thức sanh rồi diệt. Vì không thấy sanh diệt nên 

không theo sanh diệt đó mà chìm trong sanh tử. Khi thấy sắc, biết sắc là 

Không, tâm không nhiễm ô, tâm thức chẳng nhiễm ô thì tâm đó là Tự Tâm. 

Thức không vọng khởi thì toàn thức là Tánh. Ngài Mã Tổ nói: “Đạo không 

cần tu tập, chỉ cốt đừng ô nhiễm.” 

 

Khi cảm thọ, biết thọ là Không. Thọ đã là Không thì mọi âm thanh sắc tƣớng 

đều lƣu xuất từ Nhƣ Lai Tạng, mọi tiếng đều là tiếng Phật, mọi sắc đều là 

sắc Phật. 

 

Đối cảnh hay không đối cảnh, vọng tƣởng phân biệt không khởi. Vọng 

tƣởng không khởi là Tâm vô niệm. Tâm vô niệm là Trí Bát-nhã, thƣờng tịch 



diệt mà thƣờng sáng soi, toàn khắp Pháp giới nhƣ gƣơng lớn hiện muôn 

ngàn cảnh tƣợng. Trí Huệ đó, Duy Thức gọi là Đại Viên Cảnh Trí, tấm 

gƣơng vô hạn hàm chứa mọi thế giới, mọi thánh phàm, mà không ô nhiễm vì 

mọi hình sắc đều nhƣ có nhƣ không. 

 

Bài kệ ngộ đạo của tú tài Trƣơng Chuyết: 

 

“Quang minh tịch chiếu khắp hà sa. 

Phàm thánh hàm linh chung một nhà 

Một niệm không sanh toàn thể hiện 

Sáu căn vừa động bị mây mờ 

Đoạn trừ vọng tƣởng càng tăng bệnh 

Quy hƣớng Chân Nhƣ cũng là tà 

Tùy thuận thế duyên, không chƣớng ngại 

Niết-bàn sanh tử thảy không hoa” 

 

Mọi chuyển động của tâm thức, dù nhỏ nhiệm đến đâu đều là hành. Chuyển 

động là sanh diệt. Tánh và tƣớng của hành là Không, nhƣ hoa đốm giữa trời. 

Nhƣ thế đang khi sanh tức chẳng sanh. Ở trong cái vắng lặng không sanh đó, 

tức là Niết-bàn tịch diệt hiện tiền. 

 

Thức là gốc rễ sâu thẳm của mọi vô minh nơi con ngƣời. Thức phân biệt là 

sanh tử, thức không phân biệt thì toàn thức là Niết-bàn diệu tâm. Biết thức là 

Không, khi khởi thì nhƣ huyễn, biết mọi pháp có ra là do thức khởi động, 

thức không khởi động theo chiều hƣớng phân biệt chia cắt thì pháp giới tịch 

tịnh. Biết nhƣ thế, sáu căn, sáu trần, sáu thức đều nhƣ huyễn. Nhƣ huyễn vì 

do thức, đó là quán Giả, một trong ba pháp quán của Đại thừa. 

 

Tóm lại, khi thấy sắc, không khởi sắc tƣởng, khi thức khởi biết đó là hƣ 

vọng, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đều là bất khả đắc. Trong mọi 

thời sắc thọ tƣởng hành thức đều không khởi không diệt. Nếu năm uẩn khởi 

lên, biết đó là rỗng không, nhƣ huyễn. Tâm sanh thì tất cả pháp sanh, tâm 

diệt thì tất cả pháp diệt. Tâm không sanh diệt là Chân Tâm Không Tánh. 

 

---o0o--- 

 

Xá-lợi Tử! Thế nên mọi pháp là Không tướng, không sanh không diệt, 

không cấu không tịnh, không tăng không giảm. 

 

1. Không tƣớng có ba nghĩa: Thứ nhất, Không tƣớng là tƣớng rỗng không, 



không có tánh riêng. Thứ hai là tƣớng giả hợp nhƣ huyễn, do có thức mà 

thành. Thứ ba, Không tƣớng là tƣớng của Chân Không. Mọi pháp đều nằm 

trong Không, mọi bóng sắc đều nằm trong gƣơng Không. Gƣơng Không này 

không sanh không diệt, không dơ sạch, không tăng giảm vì đó là thực tại tối 

thƣợng. Gƣơng Không thƣờng sáng tỏ, rỗng rang không bờ mé. Không 

tƣớng đó là tƣớng của Chân Không nên là thật tƣớng. Thật tƣớng Không 

tƣớng là nói về phƣơng diện Chiếu của Chân Không vậy. 

 

Trong Không, tánh tƣớng không hai, tánh tức là tƣớng, tƣớng tức là tánh. 

Nói về tịch diệt bất động thì Tịch là Tánh. Nói về sáng soi thấu suốt thì 

Chiếu là Tƣớng. Tịch Chiếu không hai nên tánh tƣớng nhƣ nhƣ. Không 

tƣớng là cái tƣớng Chiếu này của tánh Không. Tƣớng Không sáng soi chiếu 

khắp này ở chỗ khác đƣợc gọi là Vô Tƣớng. 

 

Tánh của mọi pháp là Không, xƣa không sanh nay không diệt, bình đẳng 

vắng lặng. Các pháp do nhân duyên sanh không có tự tánh. Khi sanh không 

thật có sanh, nên gọi là bất sanh. Khi diệt không từng có diệt, nên gọi là bất 

diệt. Khi sanh không đến từ đâu, nên gọi là bất sanh. Khi diệt không đi về 

đâu, nên gọi là bất diệt. Ngƣời không tu thấy có các pháp biến hiện sanh diệt 

vì do thức động thành vọng tƣởng. 

 

Tánh Không vốn rỗng lặng và hằng hằng thanh tịnh. Các tƣớng cũng là tánh 

Không, nên cũng rỗng lặng và thanh tịnh nhƣ thế. Vì hằng hằng thanh tịnh 

nên không có gì làm ô nhiễm đƣợc, cho nên cũng chẳng có ý niệm sạch. 

Hằng hằng thanh tịnh nên gọi là bất cấu bất tịnh. 

 

Thấy có tăng giảm vì vọng thấy tƣớng, vọng chấp tƣớng. Khi các pháp là 

Không tƣớng, khi các bóng duy chỉ là gƣơng thì tăng giảm chỗ nào? 

 

Kinh Pháp Hoa nói: “Các pháp từ bổn lai, Thƣờng tự tịch diệt tƣớng” 

 

2. Trong Tự Tánh Chân Không tịch diệt sáng soi bao quát khắp, toàn thể sắc 

tƣớng đều là thật tƣớng của cái Chân Không này. Sắc là Chân Không thể 

hiện ra chỗ con mắt. Không là chân sắc phổ chiếu không ngằn mé. Chƣ pháp 

Không tƣớng, toàn sắc là Chân Không, tràn đầy chiếu khắp, đâu có sắc thì 

đó là Không, Không ở khắp tất cả nên sắc ở khắp tất cả. Đâu có bóng sắc thì 

đó là gƣơng Không. Gƣơng Không không chỗ nào thiếu hụt, biến mãn, thì 

sắc cũng không chỗ nào không có, biến mãn khắp mƣời phƣơng. Sắc đó là 

Chân Sắc. Chân Sắc và Chân Không, không hai không khác. Đâu có tƣớng 



đƣợc thấy thì đó là Tánh Thấy. Tánh Thấy phổ khắp không ngằn mé thì 

tƣớng sắc cũng sáng đầy khắp pháp giới. 

 

Toàn sắc đều tròn sáng rỗng lặng trong Chân Không rỗng rang thanh tịnh, 

toàn bóng đều sáng soi, rỗng lặng trong gƣơng Không. Không là thực tại 

không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, nên 

sắc cũng nhƣ thế. Không không hề nhiễm ô bởi sắc vì trong Không, sắc vốn 

thanh tịnh, không sanh diệt tăng giảm. Trong tánh Không, sắc không phải có 

mà cũng chẳng phải là không có, không phải thật mà cũng chẳng phải giả, 

không phải sanh ra mà cũng phải đã diệt. Chính thế mà sắc chẳng làm ô 

nhiễm Không, chẳng làm cho Không tăng thêm hoặc giảm bớt. Không 

những toàn sắc đều sáng soi rỗng lặng trong Chân Không thanh tịnh, mà mỗi 

một sắc đều tròn sáng, rỗng lặng, thanh tịnh và không sanh không diệt, 

không dơ sạch, không tăng giảm nhƣ Chân Không. Đó là Diệu Hữu. 

 

3. Một bà lão sai ngƣời mang phẩm vật đến cúng dƣờng một Thiền sƣ và 

yêu cầu ngài đọc hết Đại Tạng Kinh. Thiền sƣ rời khỏi chỗ ngồi, đi quanh 

ghế một vòng rồi nói: “Tôi đã đọc xong Đại Tạng Kinh rồi đó.” 

Lão bà nghe kể lại nhƣ thế, nói rằng: “Ta đã yêu cầu Thiền sƣ đọc trọn Đại 

Tạng Kinh, vậy mà Thiền sƣ mới đọc có một nửa.” 

Ngƣời sau bình luận: Dầu Thiền sƣ có đi một vòng khắp pháp giới thì vẫn 

chỉ là đọc một nửa. Vậy thì đi nhƣ thế nào mới gọi là đọc hết Đại Tạng? 

 

* Thiền sƣ Nam Nhạc Hoài Nhƣợng đến Tào Khê. Tổ Huệ Năng hỏi: “Ở đâu 

đến?”  

Thiền sƣ thƣa: “Ở Tung Sơn đến.” 

Tổ hỏi: “Vật gì đến?” 

Thiền sƣ trả lời: “Nói nhƣ một vật tức chẳng trúng.” 

Tổ hỏi: “Lại có thể tu chứng chăng?” 

Thiền sƣ trả lời: “Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức bất đắc” 

Tổ ấn chứng: “Chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chƣ Phật, 

ngƣời đã nhƣ thế, ta cũng nhƣ thế.” 

 

* Một hôm Bá Trƣợng cùng thầy là Mã Tổ ra ngoài đồng. Có một bầy le le 

bay qua, xa mất 

Mã Tổ hỏi: “Le le bay đi đâu?” 

Bá Trƣợng: “Chúng bay qua mất rồi.” 

Mã Tổ nắm mũi Bá Trƣợng kéo mạnh, hét: “Bay đi hồi nào?” 

Bá Trƣợng đại ngộ. 

Hôm sau Mã Tổ thƣợng đƣờng thuyết pháp, Bá Trƣợng lật ngƣợc thiền 



sàng, bƣớc ra. 

Mã Tổ bèn ấn chứng cho giữa chúng. 

 

* Tiệm Nguyên cùng thầy là Đạo Ngô đến nhà ngƣời chết. 

Tiệm Nguyên bƣớc vào, thấy cái hòm, hỏi thầy: “Sống hay là chết?” 

Đạo Ngô gõ vào hòm, đáp: “Sống chăng, ta không nói. Chết chăng, ta không 

nói.” 

Tiệm Nguyên hỏi: “Tại sao Thầy lại không nói?” 

Thầy đáp: “Không nói là không nói.” 

Tiệm Nguyên: “Thầy không nói thì con đánh.” 

Đạo Ngô để cho Tiệm Nguyên đánh mà không nói. 

Về sau khi ở xa Thầy, Tiệm Nguyên đại ngộ nhờ chỗ này, cảm kích tấm 

lòng từ bi của Thầy biết bao, thì Thầy đã chết. 

 

* Một vị tăng lên núi Ngũ Đài, gặp một chú bé, hỏi chú bé ở với ai. Tiểu 

đồng đáp: “Ở động Kim Cƣơng” 

Hỏi: “Nơi ấy nhƣ thế nào?” 

Đáp: “Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh ở chung.” 

Hỏi: “Đồ chúng bao nhiêu?” 

Đáp: “Trƣớc ba ba, sau lại ba ba.” 

Sau này vị tăng ấy mới biết đó là tiểu đồng của Bồ-tát Văn-thù trên Ngũ Đài 

Sơn. 

 

* Bài tụng của Xuyên Thiền Sƣ: 

“Tròn tợ thái hƣ, không thiếu không dƣ. 

Pháp cùng phi pháp tƣớng 

Nắm mở cũng bàn tay 

Muôn dặm mây bay sạch 

Trời xanh một dạng bày.” 

 

Lại nói tiếp: “Muốn tin cho chắc chắn, Bắc Đẩu phía nam xem.” 

 

* Tăng Thống Khánh Hỷ đời Lý: 

“Càn Khôn tận thị mao đầu thƣợng. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.” 

(Toàn vũ trụ ở trên đầu sợi lông. Mặt trời mặt trăng nằm trong hột cải nhỏ) 

 

* Có ngƣời hỏi một Thiền sƣ: “Thế nào là sắc tức thị Không?” 

Thiền sƣ trả lời: “Lƣới trời Đế Thích” 

Đây là Đế Thích võng cảnh giới môn trong Thập huyền diệu lý của Hoa 

Nghiêm Tông. 



 

4. Kinh Đại Bát-nhã nói: “Bát-nhã Ba-la-mật này thật khó tin, khó hiểu. Bởi 

vì Sắc không phải phƣợc, không phải giải. Vì sao? Vì sắc lấy vô tánh làm tự 

tánh, không có tiền tế, không có trung tế, không có hậu tế. Vì không tự tánh 

là tự tánh của nó nên không trói buộc, không cởi mở.” 

 

Tổ Huệ Năng nói: “Niệm trƣớc không sanh là Tâm. Niệm sau không diệt là 

Phật.” Cái Tâm không sanh không diệt này là Phật Tâm, hay là tâm vô niệm. 

Tâm vô niệm thì đƣơng thể không tịch. 

 

Tâm của anh hiện giờ không sanh không diệt, không dơ không sạch, không 

tăng không giảm, thì đó là Phật Tâm chớ còn gì nữa? 

 

Thế nên trong Không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, 

không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc 

pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô 

minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử, cũng không 

có hết lão tử, không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí huệ cũng 

không có chứng đắc. 

 

1. Sắc thọ tƣởng hành thức rỗng không nên chúng tràn đầy một Tánh Không. 

Trong Tánh Không, năm uẩn rỗng không, không có tự tƣớng riêng, nên tràn 

đầy Tánh Không, không có tánh riêng nào khác ngoài Tánh Không. Tánh và 

tƣớng giả hợp của chúng là Không nên trong Tánh Không đó, hoàn toàn 

không có năm uẩn. Nhƣ những giọt nƣớc trong biển cả, không thể nói có 

riêng hạt nƣớc nào.  

 

Các pháp sắc thọ tƣởng hành thức do nhân duyên sanh nên giả hợp. Nhân 

duyên đã là Không nên chúng là huyễn hợp, huyễn sanh. Khi sanh do thức 

vọng động, không thật có sanh. Khi diệt là do thức vọng diệt, không thật có 

diệt. Nên trong cái không sanh không diệt ấy chƣa từng có sắc thọ tƣởng 

hành thức sanh ra, huống hồ là diệt mất. 

 

Nhƣ trên, kinh đã nói, mọi pháp đều Không tƣớng. Không tƣớng là thể sáng 

chiếu cùng khắp, tột không ngằn mé, trong đó tất cả mọi tƣớng vọng tƣởng 

đều tiêu vong, nên nói là không có sắc cho đến không có Niết-bàn. Trong 

Tánh Không, ánh sáng của Tánh Không, tức là cái Không Tƣớng, triệt tiêu 

tất cả mọi hình tƣớng. Ánh sáng vô phân biệt của tự tánh triệt tiêu tất cả mọi 

phân biệt của tâm, ý, ý thức nên toàn thể pháp giới đều rỗng rang, thanh tịnh 

bình đẳng một vị. 



 

Nói đến sáu căn thì sáu căn là dụng của Tự Tánh Chân Không. Thể đã là 

Chân Không thì dụng là sáu căn cũng là Không, rỗng rang thấu suốt. Nên 

đứng trong năm ấm vô minh mà nhìn thì thấy có sáu căn riêng rẽ. Ở trong 

Tánh Không mà thấy thì sáu căn đồng là Tánh Không nên không có sáu căn. 

Đứng ngoài nhìn thì thấy có nƣớc có sóng. Đứng trong biển cả thì chỉ có 

nƣớc không có sóng. 

 

Căn là Không, trần là Không. Biết là Không thì thức không còn chỗ trụ. 

Thức vô trụ thì đó là Tâm Không vốn vô niệm. Căn trần thức đều rỗng rang, 

vô tƣớng thì toàn mƣời tám giới đều rỗng rang, vô tƣớng, đều là hiện trƣờng 

của Tánh Không. Trong hiện trƣờng của Tánh Không, không có mƣời tám 

giới. 

 

Cho đến không có vô minh cũng không có hết vô minh. Mƣời hai nhân 

duyên bắt đầu từ vô minh mà khởi. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tự Tâm chấp 

lấy Tự Tâm, Phi huyễn biến thành pháp huyễn.” Đó là vô minh. Vô minh là 

không biết đệ nhất nghĩa đế là Không, nên ở trong Tánh Không nhƣ nhƣ bất 

động đó, lại chấp thủ Tƣớng Không, thành ra có các tƣớng ngã tƣớng pháp. 

Đã có ngã có pháp thành ra có căn thân và thế giới. Từ đó vòng nhân duyên 

vô minh liên tục. Ở trong Tánh Không thì không có ngã, không có pháp nên 

không có vô minh. Trong Tánh Không lập nên một tƣớng Không thì tƣớng 

Không đó cũng bất khả đắc. Cái chấp vào tƣớng Không đó tức là vô minh, 

cũng bất khả đắc. Vô minh không có, bởi đâu tiêu diệt vô minh? 

 

Có Tứ Đế vì có sanh tử. Trong Tánh Không, ngã pháp đều Không, sanh tử 

nƣơng vào đâu mà an lập? Không có sanh tử thì chẳng có sự diệt sanh tử, 

chẳng có con đƣờng dẫn tới Niết-bàn. Niết-bàn là vọng tƣởng của sanh tử, 

nhƣ là nói: “Sẽ có trái chín của hoa đốm giữa hƣ không.” Tánh Không vốn 

là Niết-bàn, còn nƣơng chỗ nào để lập nên Niết-bàn nào khác. Trong kinh 

Lăng Nghiêm, ngài Phú-lâu-na hỏi Phật: “Tại sao trong tánh Chân Nhƣ 

Không Tịch bỗng dƣng lại sanh ra núi sông trời đất?” Thật ra trong Tánh 

Không, hƣ không còn chẳng sanh ra huống chi là các thế giới ở trong hƣ 

không đó. Chẳng qua chỉ là vọng tƣởng chập chùng của thức. 

 

Toàn Bát-nhã là Tánh Không, trong Tánh Không, tìm Bát-nhã chỗ nào? 

Tánh Không tự vốn là Không tròn vẹn sáng suốt, bình đẳng một vị, trong đó 

lập nên tƣớng chứng đắc Không ở chỗ nào? Niết-bàn không tịch vốn toàn 

vẹn là Niết-bàn, bình đẳng một vị, châu biến pháp giới không chỗ nào là 



không có, trong đó hở sót khoảng nào để dựng lập tƣớng Niết-bàn? Trong 

biển cả, lấy nơi nào để dựng riêng tƣớng một hạt nƣớc. 

 

Trong hƣ không, lấy đầu gậy điểm một điểm giữa hƣ không, cho đó là chỗ 

trụ của hƣ không. Lập ra một điểm tựa, một chỗ trụ của hƣ không nhƣ thế là 

vọng lập. Điều đó không thể có. Đó là điên đảo. Trong Quê Hƣơng bình tịnh 

một màu, vọng lập ra một trú xứ rồi gọi đó là quê nhà, quê nhà lập thành đó 

cũng là giả tƣởng, chỗ nào mà chẳng phải Quê Hƣơng. 

 

Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với chàng Diễn-nhã: “Cái đầu ông 

xƣa nay vẫn thế, không phải vì soi gƣơng mà đƣợc, không phải vì cất gƣơng 

đi mà mất. Cho nên mất đi hay tìm đƣợc đều là điên đảo, vì xƣa giờ nó vẫn 

là ông.” Kinh Viên Giác nói: “Mới hay chúng sanh đã vốn thành Phật xƣa 

nay.” 

 

2. Sở dĩ có tất cả pháp vì có tất cả các danh. Có tất cả tƣớng vì có tất cả các 

thức phân biệt. Không có thức phân biệt, tức là không có vọng tƣởng, thì 

toàn thể pháp giới chỉ là Chân Không nhƣ nhƣ bất động. 

 

Trong Tánh Không rỗng lặng sáng soi chỉ có Tánh Không bình đẳng một vị, 

không có tƣớng ta, tƣớng ngƣời, tƣớng cảnh giới, tƣớng chứng đắc. Đó là 

Nhất Tâm của chƣ Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Toàn cả tam giới chỉ là 

Nhất Tâm.”  

 

Một cách phân biệt hơn, đứng trong ba pháp Quán: Không, Giả, Trung, 

nghĩa là ba phƣơng diện của thực tại thì: 

 

Không: Trong Tánh Không, ngã và pháp đều Không, tất cả ngã tƣớng, nhân 

tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ mệnh tƣớng đều rốt ráo rỗng rang và vắng 

lặng. Trong Tánh Không quách nhiên, tịch diệt sáng soi, không có năm uẩn, 

không có thân tâm tƣớng, cũng không có cảnh giới tƣớng, cũng không có thế 

giới đƣợc kết hợp bởi thân tâm và trần cảnh (nhãn giới … ý thức giới), 

không có sanh tử, không có pháp xuất thế gian là Khổ, Tập, Diệt, Đạo, cũng 

rốt ráo không có pháp xuất thế gian thƣợng thƣợng là Sáu Ba-la-mật của Bồ-

tát Đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. 

 

Tóm lại tất cả pháp đều vô sở hữu và bất khả đắc. Vô minh không có, tận 

diệt vô minh chỗ nào? Sanh tử không có, bao giờ chấm dứt sanh tử? Nói diệt 

vô minh, chấm dứt sanh tử chẳng khác nào ngồi đợi hoa đốm giữa hƣ không 

kết thành trái rụng xuống để nhặt. Pháp thế gian đã không có đƣợc, pháp 



xuất thế gian cũng không thành. Ví nhƣ có ngƣời muốn vất đi khỏi thân 

mình một bộ áo lông rùa sừng thỏ. 

 

Đây là điều đƣợc Thiền sƣ Đạo Hạnh đời Lý viết trong bài kệ (bản dịch 

tƣơng truyền của Huyền Trang, Tổ thứ ba phái Trúc Lâm): 

“Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Hữu không nhƣ thủy nguyệt 

Vật trƣớc hữu không không.” 

 

(Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế gian này cũng không 

Kìa trông bóng nguyệt dòng sông 

Ai hay không có có không thế nào) 

 

Giả: Đã là Không, làm sao có sắc? Nên biết sắc đó cũng không thật có trong 

Tánh Không. Sắc không phải thật có mà cũng không phải không trơn. Nhƣ 

thế, sắc là huyễn sắc: Sắc tức là Không nên sắc là Chân Không. Không tức là 

sắc nên sắc là huyễn sắc. 

 

Tất cả pháp đều vô sở hữu, nên nhƣ huyễn nhƣ mộng, nhƣ bóng trong 

gƣơng, nhƣ trăng dƣới nƣớc, nhƣ dợn nắng, nhƣ biến hóa, không thể lấy 

cũng không thể bỏ. 

 

Trung: Tất cả mọi pháp đều Không tƣớng, đều là thực tƣớng của Chân 

Không. Nên khi sắc không phải sắc thì sắc là Chân Sắc. 

 

Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy Nhƣ Lai Tạng chẳng phải là gì tất 

cả, “phi” tất cả. Tiếp liền, ngài chỉ Nhƣ Lai Tạng “tức” là tất cả. “Phi” tất cả 

tức là “Tức” tất cả. Phi tất cả đồng thời Tức tất cả. Phi tất cả là Chân Không. 

Tức tất cả là Diệu Hữu. 

 

Cho nên trong Tánh Không Chân Không mà Diệu Hữu đó, tƣớng nào cũng 

là thực tƣớng, tƣớng nào cũng là Nhƣ Lai Tạng. Trong Nhất Tâm không gì 

không phải là Tâm. Trong Phật không gì không phải là Phật. 

 

Kinh Viên Giác nói: “Tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra, nên 

tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh, do sáu thức thanh 

tịnh nên sáu căn thanh tịnh, do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh, do 



sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, mƣời hai xứ, mƣời tám giới và hai mƣơi lăm 

loài đều thanh tịnh” 

 

“Vì các pháp thế gian thanh tịnh cho nên tất cả các pháp xụất thế gian thanh 

tịnh. Vì các pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh nên một ngƣời 

thanh tịnh, do một ngƣời thanh tịnh nên nhiều ngƣời thanh tịnh, cho đến 

mƣời phƣơng chúng sanh đều thanh tịnh” 

 

“Vì một thế giới đã thanh tịnh nên nhiều thế giới thanh tịnh. Nhiều thế giới 

đã thanh tịnh nên cùng tận mƣời phƣơng hƣ không trùm khắp ba đời, tất cả 

đều thanh tịnh, bình đẳng không động. Vì tất cả đều là Viên Giác vậy.” 

 

Một Thiền sƣ nói: “Ba mƣơi năm trƣớc, khi chƣa tu, thì núi là núi, sông là 

sông. Khi đang tu, núi không là núi, sông không là sông. Giờ thì thấy núi 

vẫn là núi, sông vẫn là sông.” 

 

Quả thật, khi từ bỏ tất cả thì ngay đó lại đƣợc tất cả vậy. Từ bỏ cho đến cả 

không chứng đắc. Không đắc vì xƣa vẫn thế nay vẫn thế, mai sau vẫn thế. 

Đức Phật ra đời hay không vẫn thế, có hành giả hay không hành giả vẫn thế. 

Xƣa nay rốt ráo một tâm đồng. Không đắc thì xƣa nay vẫn thế. 

 

3. Có ngƣời hỏi Thiền sƣ Thạch Đầu: “Thế nào là giải thoát?" 

Đáp: “Ai trói buộc ngƣơi?" 

Hỏi: “Thế nào là Tịnh Độ?" 

Đáp: “Cái gì làm dơ ngƣơi?" 

Hỏi: “Thế nào là Niết-bàn?" 

Đáp: “Ai đem sanh tử lại cho ngƣơi?" 

 

Thạch Đầu nói chuyện với Dƣợc Sơn: “Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi 

không lọt vào." 

Dƣợc Sơn: “Con trong ấy nhƣ trồng hoa trên đá" 

 

Có ngƣời hỏi Tổ Triệu Châu: “Con chó có Phật tánh không?" 

Tổ đáp: “Vô." 

Sau này Vô trở thành công án. Trong Vô Môn Quan, tác giả kể lại, sau sáu 

năm kiên trì tham chữ Vô, một hôm, thoát nhiên phá thấu đƣợc chữ Vô này, 

đại ngộ. Thiền sƣ làm ngay bài tụng: 

“Vô Vô Vô Vô Vô 

Vô Vô Vô Vô Vô 



Vô Vô Vô Vô Vô 

Vô Vô Vô Vô Vô" 

 

Mã Tổ nói: “Chẳng phải Tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật." 

 

Ngài Huệ Năng: “Xƣa nay không một vật. Chỗ nào lấm bụi trần?" 

(Bổn lai vô nhất vật. Hà xứ nhạ trần ai) 

 

Huệ Khả, sau khi chặt tay để cầu pháp, hỏi Tổ Đạt-ma: “Xin Thầy an tâm 

cho con." 

- “Đƣa tâm ngƣơi đây ta an cho.” 

Huệ Khả ngẫm nghĩ hồi lâu, bạch: “Đệ tử tìm tâm hết rồi, rốt ráo chẳng thể  

ƣợc." 

- “Nhƣ thế là ta đã an tâm cho ngƣơi rồi đó.” 

 

Huệ Trung thƣợng sĩ đời Trần nói: 

“Ngƣời gõ vào biển thổi khúc vô sanh 

Gái đá lên mây thổi kèn tất lật" 

 

Phó Đại sĩ nói: 

“Tay không cầm cán mai 

Đi bộ lƣng trâu ngồi 

Ra đi, về quê cũ 

Cầu trôi, nƣớc chẳng trôi" 

 

Đệ tử hỏi Huệ Trung thƣợng sĩ: “Pháp thân là gì?" 

Ngài nói: “Bờ ao xem hai đứa. Dƣới nguyệt vui ba ngƣời." 

 

Một đệ tử hỏi Thiền sƣ: “Trúc biếc thảy là Pháp thân, hoa vàng đều là Bát- 

nhã là thế nào?" 

Thiền sƣ cầm cọng lông thổi. 

 

Hoà thƣợng Tử Dung thầy của Thiền sƣ Liễu Quán nói với ngài: 

“Long lanh nƣớc chảy trên đèo 

Ngựa đua dƣới biển, thuyền chèo trên non." 

 

Thiền sƣ Liễu Quán đáp: 

“Trâu đất gãy sừng thâu đêm rống 

Đàn cầm dây đứt suốt ngày đàn" 

 



Triệu Châu trên đƣờng hành cƣớc, tham kiến Đại Từ Hoài Trung, hỏi: “Thể 

của Bát-nhã là gì?" 

Đại Từ lập lại: “Thể của Bát-nhã là gì?" 

Tức thì Triệu Châu cƣời lớn bỏ đi. 

Thời gian sau, Đại Từ thấy Triệu Châu đang quét sân liền hỏi: “Thể của Bát-

nhã là gì?" 

Triệu Châu liệng chổi, cƣời lớn bỏ đi, Đại Từ trở về phƣơng trƣợng. 

Thể của Bát-nhã là gì mà khi có ai hỏi, Thiền sƣ liền cƣời dài 

 

Bài kệ ngộ đạo của Lục Tổ Huệ Năng nói: 

“Nào ngờ Tự Tánh vốn tự thanh tịnh!  

Nào ngờ Tự Tánh vốn bất sanh bất diệt!  

Nào ngờ Tự Tánh vốn tự đầy đủ!  

Nào ngờ Tự Tánh vốn không lay động!  

Nào ngờ Tự Tánh sanh ra muôn pháp!” 

 

Ngài Huệ Năng thấy cái gì mà cứ “Nào ngờ, nào ngờ” năm lần bảy lƣợt vậy? 

Lục Tổ thì nhƣ vậy, còn Tự Tánh của chúng ta, Tự Tánh ở đâu? – Ở trên lỗ 

mũi chớ đâu. 

 

4. Muốn tƣơng ứng với Tánh Không, tâm phải vô niệm. Tâm vô niệm thì 

Tánh Không hiện tiền. Tánh Không hiện tiền, tất cả căn trần thức giới, sanh 

tử, Niết-bàn đều tiêu vong. Tâm càng vô niệm thì Tánh Không càng sáng tỏ. 

Tánh càng phát sáng thì trần cảnh và thân tâm càng tiêu vong. Đó là điều 

Lục Tổ nói: “Niệm niệm tự thấy bổn tánh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo.” 

 

Kinh Hoa Nghiêm nói về tu Bát-nhã: 

 

“Quán mƣời hai nhân duyên từ vô minh cho đến lão tử, tất cả là khổ. Nhƣ 

thế chỉ có cây khổ tăng trƣởng trọn không có ngã, không có ngã sở, không 

tác giả, không thọ giả. Nếu có tác giả thời có tác sự, không có tác giả thì 

không có tác sự. Trong đệ nhất nghĩa đế hoàn toàn bất khả đắc.” 

 

“Bồ-tát dùng mƣời tƣớng nhƣ vậy biết các duyên khởi là vô ngã, vô nhân, vô 

thọ mạng, tự tánh không, không có tác giả, không có thọ giả, liền đƣợc môn 

Không giải thoát hiện tiền. Quán các hữu chi đều là tự tánh tịch diệt, rốt ráo 

giải thoát, không có chút pháp tƣớng sanh, liền đƣợc môn Vô Tƣớng giải 

thoát hiện tiền. Nhập Không, Vô Tƣớng rồi, không khởi tâm mong cầu, chỉ 

lấy Đại Bi làm đầu giáo hóa chúng sanh, liền đƣợc môn Vô Nguyện giải 

thoát hiện tiền.” 



 

“Bồ-tát tu ba môn giải thoát nhƣ vậy, lìa ý tƣởng ngã, lìa tƣởng tác giả, 

tƣởng thọ giả, lìa tƣởng hữu vô. Bồ-tát nhƣ vậy quán sát các pháp hữu vi có 

nhiều lỗi ác, không có tự tánh, không sanh không diệt, mà hằng khởi Đại Bi 

chẳng bỏ chúng sanh, liền đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật hiện tiền, gọi là Vô 

Chƣớng Ngại Trí Quang Minh.” 

 

Kinh Tứ Thập Nhị Chƣơng nói:  

“Cúng dƣờng một ngàn ngƣời thƣờng không bằng cúng dƣờng một vị Tu-

đà-hoàn.  

Cúng dƣờng ngàn vị Tu-đà-hoàn không bằng cúng dƣờng một vị Tƣ-đà-

hàm. 

Cúng dƣờng ngàn vị Tƣ-đà-hàm không bằng cúng dƣờng một vị A-na-hàm. 

Nhẫn đến cúng dƣờng ngàn vị A-na-hàm không bằng cúng dƣờng một vị A-

la-hán. 

Cúng dƣờng ngàn vị A-la-hán không bằng cúng dƣờng một vị Bích Chi 

Phật. 

Cúng dƣờng ngàn vị Bích Chi Phật không bằng cúng dƣờng một vị Vô Trụ, 

Vô Niệm, Vô Tu, Vô Chứng.” 

 

Trung điểm pháp tu của ngài Lâm Tế và ngài Đức Sơn là Vô Sự. Nếu biết vô 

sự mà tu thì nhƣ Bàng cƣ sĩ nói: „Xách nƣớc, bửa củi cũng là thần thông 

diệu dụng.” Thiền sƣ Quy Sơn nói: “Trong tất cả mọi thời, nói nín chỉ là 

việc bình thƣờng, không phân biệt, không cần nhắm mắt bịt tai, tâm không 

nhiễm là đƣợc. Nhƣ thế là ngƣời vô sự.” 

 

Quốc sƣ Thanh Lƣơng nói: “Rộng rãi thênh thang, mặc dầu cho nó đi, mặc 

dầu cho nó đến, lặng tỏ soi thấu nguồn mạch. Hoặc nói hoặc nín cũng chẳng 

mất nhiệm mầu, động tịnh không lìa pháp giới. Nói về Chỉ, cả hai tâm cảnh 

đều dứt, tỏ biết mà vắng lặng. Nói về Quán, cả thảy đồng chiếu rạng, vắng 

lặng mà tỏ biết. Nói chứng thì không thể chỉ bằng ngôn ngữ cho ngƣời, 

ngƣời không chứng không thể biết.” 

 

---o0o--- 

 

Do vô sở đắc, Bồ-tát y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm vô quái 

ngại, do vô quái ngại không mọi điên đảo, rời xa mọi điên đảo mộng 

tưởng, rốt ráo Niết-bàn 

 

1-2. Vô trí diệc vô đắc là điểm rốt ráo của Đại thừa. Trong Tánh Không, rốt 



ráo không có một tƣớng gì có thể đắc, không có tƣớng thân tâm, toàn thể các 

pháp rốt ráo đều không tịch, ngay cả Không cũng là Không, lấy gì có trí có 

đắc? Huyền Giác Thiền sƣ nói: “Giác rồi, Không Không, không có đại 

thiên.”(Giác hậu, không không, vô đại thiên.) Vô sở đắc là Niết-bàn vốn có 

vậy. 

 

Khổ Tập Diệt Đạo là sự thành tựu của bậc A-la-hán. Vô Khổ Tập Diệt Đạo 

là sự thành tựu của bậc Bồ-tát Đại thừa. Vô trí cũng vô đắc là Đại Bồ-tát. 

Bậc A-la-hán thì có chứng có đắc Niết-bàn. Bồ-tát thì không chứng Không 

thật tế, còn gọi là Học Không Bất Chứng nhƣ tựa đề một phẩm của kinh Đại 

Bát-nhã (nghĩa là không đắc Niết-bàn nửa đƣờng nhƣ A-la-hán), nên là Bồ-

tát. Không có trí, không có đắc, hành Vô Sở Đắc, đó là Đại thừa, con đƣờng 

Bồ-tát. 

 

Cho nên Bát-nhã là Vô Sở Đắc. Y theo Bát-nhã mà tu là y theo Vô Sở Đắc. 

Kinh Kim Cang nói: “Phật hỏi ông Tu-bồ-đề: ý ông thế nào? Thửa xƣa hồi ở 

chỗ Phật Nhiên Đăng, ở trong pháp, Nhƣ Lai có chỗ đƣợc (đắc) chăng?” 

 

“Tu-bồ-đề trả lời: Thƣa không, Thế Tôn. Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, ở trong 

pháp, Nhƣ Lai thật không có chỗ đắc.” 

 

“Phật nói: Này Tu-bồ-đề, vì thế các Bồ-tát phải sanh tâm thanh tịnh nhƣ thế 

này: không trụ sắc mà sanh tâm, không trụ thanh hƣơng vị xúc pháp mà sanh 

tâm, hãy không trụ vào đâu cả mà sanh tâm.” 

 

Không chỗ trụ, không trụ vào pháp thế gian, năm uẩn, cho đến các pháp xuất 

thế gian, tứ đế, không trụ vào pháp xuất thế gian thƣợng thƣợng là sáu Ba-

la-mật. Không chỗ trụ vì tất cả đều bất khả đắc. Không chỗ trụ và vô sở đắc 

vì bốn tƣớng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng đều rốt ráo không còn tơ hào 

mảnh bụi. 

 

Kinh Phật Mẫu nói: “Khi nói sắc tức là Không, đó là thủ trƣớc. Khi nói thọ 

tƣởng hành thức là Không, đó là thủ trƣớc. Khi tự thấy mình là một Bồ-tát 

vừa mới phát tâm cầu giác ngộ, đó là thủ trƣớc. Khi tự thấy mình là một Bồ-

tát đã phát tâm cầu giác ngộ và làm nhiều công đức trên đƣờng đến quả Phật, 

đó là thủ trƣớc.” 

 

Cho nên y vào Bát-nhã là y vào vô sở đắc, y vào nhất thiết pháp Không, 

đồng thời không chứng Không thật tế. Kinh Bát-nhã Thiên tụng: “Nếu Bồ-

tát muốn thực hành Bát-nhã Ba-la-mật, hãy quán tất cả pháp là Không, phải 



đem tâm an tịnh soi thấu tự tánh của chúng. Tuy quán pháp tánh Không nhƣ 

vậy, nhƣng không nên ở đó mà chứng Không thật tế.” 

 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Dầu khéo tu Không, Vô tƣớng, Vô nguyện tam 

muội mà Từ Bi chẳng bỏ chúng sanh. Dầu đƣợc pháp bình đẳng của chƣ 

Phật mà thích cúng dƣờng Phật. Dầu nhập môn quán Không trí mà siêng 

chứa phƣớc đức. Dầu hành nơi Thật tế mà chẳng tác chứng.” 

 

Trên đƣờng đến Giác Ngộ vô thƣợng, Bồ-tát làm tất cả mà không làm gì cả, 

hành tất cả Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ Ba-la-

mật đồng thời xa lìa mọi tƣớng ta, tƣớng ngƣời, tƣớng các pháp, tƣớng 

chứng đắc. Làm tất cả phƣớc đức, trồng trọt phƣớc điền nhƣng không trụ 

vào pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Nhƣ thế phƣớc đức đó là công đức vô 

lậu. Công đức vô lậu là Trí Huệ, vƣợt tất cả mọi phƣớc đức đổi chác vật 

chất. 

 

Vô sở đắc nên không chỗ trụ. Tâm không chỗ trụ tức là Tâm toàn mãn, đồng 

một Phật Tâm. Không chỗ trụ thì không chƣớng ngại bởi bất kỳ pháp tƣớng 

nào. Tâm không chƣớng ngại là Tâm Không, chính là Tánh Không của tất cả 

mọi pháp, của phàm thánh, trời ngƣời. Tâm không chỗ trụ nên chẳng có sợ 

hãi, giải thoát khỏi tất cả. Có trụ thì có sợ hãi, không trụ thì không sợ hãi. 

Trụ vào thân thì sợ mất thân, trụ vào tâm thì sợ tâm không tồn tại, trụ vào 

pháp thì sợ pháp đổi thay sanh diệt, trụ vào sanh tử thì mong cầu Niết-bàn, 

trụ vào Niết-bàn thì sợ hãi sanh tử. Tâm không chỗ trụ là tâm vô quái ngại. 

Tâm vô quái ngại là Niết-bàn. Tâm vô quái ngại thì không còn có gì để sợ 

hãi. “Vô quái ngại cố” lập lại một lần nữa, để nhấn mạnh hoàn toàn thoát 

khỏi tất cả và hoàn toàn không sợ hãi trƣớc tất cả, vì đó là Không rốt ráo. Vô 

quái ngại cố chính là Tánh Không, là tiếng rống của sƣ tử giải thoát khỏi tất 

cả và không sợ hãi trƣớc tất cả. 

 

Chỉ có Bát-nhã mới giải quyết đƣợc vấn đề Bồ-tát. Ở lại với thế gian, sự việc 

đó của Bồ-tát chỉ có Bát-nhã mới làm đƣợc. Nhƣng ở lại chỗ nhiễm ô mà 

không nhiễm ô, điều đó cũng chỉ có Bát-nhã mới làm đƣợc. Hóa độ cho 

chúng sanh mà thấy có chúng sanh đƣợc độ, đó là ô nhiễm, đó là tâm bị giới 

hạn. Hóa độ cho vô số chúng sanh, làm tất cả công hạnh mà chẳng thấy có 

chúng sanh nào đƣợc độ, chẳng thấy có ai tu Bồ-tát hạnh, đó là Bát-nhã. Cho 

nên hạnh Bồ-tát là hạnh Bát-nhã. Bát-nhã làm cho một ngƣời vẫn sống nhƣ 

một ngƣời thế tục lẫn lộn với thế gian mà lại là ngƣời xuất thế, thâm đạt 

Tánh Không qua những việc làm bình thƣờng (sáu Ba-la-mật) mà không 

phải là vị A-la-hán từ bỏ thế gian để nhập Không thật tế. Bát-nhã làm cho 



một ngƣời thành Bồ-tát, nghĩa là một ngƣời đi giữa, đồng thời vƣợt ra thế 

gian và xuất thế gian, chứng Không trong sắc (khác với A-la-hán là chứng 

Không trong Không) và chứng sắc (dùng sắc nhƣ một phƣơng tiện thiện xảo 

của Đại Bi) trong Không (khác với phàm phu là chứng sắc trong sắc) 

 

Nhƣ trên đã nói, trong Tánh Không, không có gì tất cả, không có vô minh 

nên không có hết vô minh, không có sanh tử nên không có hết sanh tử, 

không có con đƣờng tu chứng để cần cầu, không có quả vị để chứng đắc, tất 

cả một màu thanh tịnh từ cổ chí kim. Tất cả những sanh tử, Niết-bàn, con 

đƣờng thánh sáu Ba-la-mật, khổ hạnh tinh tấn đều là mộng tƣởng điên đảo. 

Mộng thấy có ta, có cảnh giới của ta, có khổ đau, có tìm cầu giải thoát, có 

sanh tử bên này, có Niết-bàn bên kia. Tất cả là mộng tƣởng điên đảo. Mộng 

tƣởng trong năm ấm thì có sanh tử Niết-bàn. Tỉnh giấc trong Chân Không 

thì mọi đƣờng dứt tuyệt. Kinh Viên Giác nói: “Mới hay sanh tử Niết-bàn đều 

là giấc mộng hôm qua, vì chúng sanh vốn đã thành Phật tự bao giờ.” 

 

Tỉnh giấc trong Chân Không thì thấy xƣa nay là Niết-bàn bình đẳng, còn có 

Niết-bàn sanh tử mộng tƣởng nào khác nữa đâu. Tánh Không từ vô thủy đến 

vô chung, vốn chân thƣờng, an lạc, thật thể, thanh tịnh, nhất vị bình đẳng 

nhƣ thế, có đâu năm ấm để khổ đau, có đâu Niết-bàn để mộng tƣởng. Nên 

Tánh Không rỗng rang thấu suốt là cứu cánh Niết-bàn. Tánh Không là Niết-

bàn không phải mới đạt đƣợc, vì Tánh Không đã là Niết-bàn từ hôm qua, 

trong hôm nay và Niết-bàn mãi mãi. 

 

3. Một hôm Nam Tuyền ra giữa chúng, xách lên một con mèo. Tổ bảo: “Ai 

nói đƣợc một câu thì cứu đƣợc con mèo, nếu không con mèo sẽ bị chém.” 

Cả chúng không ai đáp đƣợc. Con mèo bị chém. Đến chiều, Triệu Châu đi 

về, nghe chuyện, để một chiếc dép lên đầu rồi đi ra. Nam Tuyền bảo: “Lúc 

sáng, có ông ta thì con mèo đã không bị chém rồi.” 

 

Thiền sƣ Triệu Châu dặn đệ tử đi hành cƣớc: “Nơi nào có Phật hãy đi qua, 

nơi nào không có Phật thì đừng dừng lại.” 

 

Tổ Quy Sơn, một ngày muốn chọn ngƣời trụ một ngọn núi. Tổ để một tịnh 

bình và hỏi chúng: “Không nói là tịnh bình thì gọi là cái gi?” 

Thủ tòa bƣớc ra đáp: “Không gọi tịnh bình thì gọi là gốc cây.” 

Ngƣỡng Sơn bƣớc ra, đá đổ tịnh bình. Sau đó Ngƣỡng Sơn đƣợc chọn trụ ở 

núi đó. 

Về sau một Thiền sƣ khác phê bình Ngƣỡng Sơn: “Động dụng tay chân để 

làm gì?”  



 

Có ngƣời hỏi Tổ Vân Môn: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” 

Thiền sƣ trả lời: “Một tấc lông rùa nặng tám cân” 

 

Kinh Duy-ma-cật trong bài kệ tán Phật: “Đảnh lễ Nhƣ không vô sở y.” Nhƣ 

thế thì ai đảnh lễ, đảnh lễ phƣơng nào? 

 

Bài tụng của Thiền sƣ Viên Ngộ: 

“Thỏ ngựa có sừng. 

Trâu dê không sừng 

Tuyệt bụi tuyệt mảy 

Nhƣ núi nhƣ non,” 

 

Ngƣỡng Sơn nằm mộng thấy vào viện của Đức Di Lặc. Các tòa đều có 

ngƣời ngồi, chỉ có tòa thứ hai còn trống. Thiền sƣ liền đến đó ngồi. 

Vị sƣ ra khai kiểng bảo: “Hôm nay tòa thứ hai nói pháp.” 

Thiền sƣ đứng dậy bạch chùy, rằng: “Pháp đại thừa, ly tứ cú, tuyệt bách phi, 

lắng nghe! lắng nghe!”  

Sau đó chúng giải tán. Thiền sƣ thức dậy kể lại với Quy Sơn. 

Tổ Quy Sơn bảo: “Con đã vào thánh vị‟ 

Thiền sƣ lễ tạ.  

 

Nói về Bồ-tát, chúng ta xem hai bài tán dƣơng Thƣợng sĩ Huệ Trung, có thể 

gọi là Duy-ma-cật của Việt Nam. 

 

Trần Nhân Tông, Tổ thứ nhất phái Trúc Lâm, đệ tử trực tiếp của Thƣợng sĩ, 

làm bài tán rằng: 

“Vuông đƣợc tròn đƣợc 

Dày đƣợc mỏng đƣợc 

Biển pháp một mắt 

Rừng thiền ba góc” 

 

Pháp Loa, Tổ thứ hai phái Trúc Lâm, có bài tán: 

“Á! 

Gan ròng nhồi lại 

Sắt sống đúc thành 

Thƣớc trời thƣớc đất 

Gió mát trăng thanh” 

 

4. Không sợ hãi là đức tánh quan trọng của Bồ-tát. Bất Không Thành Tựu 



Nhƣ Lai với Vô Úy Ấn biểu thị đức tánh này. Không ai có thể nghi ngờ gì, 

công đức của Bồ-tát thì vƣợt hơn công đức của A-la-hán. A-la-hán thì học 

Không và chứng Không. A-la-hán nhƣ ngƣời đi trên đƣờng thấy hồ nƣớc đã 

vội trầm mình tan biến trong đó. Tuy cùng là tánh nƣớc nhƣng hồ lặng của 

vị A-la-hán làm sao so với biển lớn đầy đủ tất cả công đức của Bồ-tát. Muốn 

có đầy đủ công đức, Bồ-tát phải tìm trong thế giới sanh tử, tìm trong sự hóa 

độ chúng sanh, ở lại với chúng sanh cho đến hết thời gian mà không mệt 

mỏi. Để ở lại trong thời gian, trong sanh tử, Bồ-tát phải không sợ hãi vì thế 

gian, không mệt mỏi vì sanh tử và không chán ngán công việc hóa độ. Việc 

làm đó chỉ có Bát-nhã mới làm đƣợc. Bát-nhã là sức mạnh của Bồ-tát, không 

sợ hãi, mệt mỏi vì đã thấu suốt tánh của sanh tử là Không. 

 

Vô Úy còn là diệu đức của ngài Quán Thế Âm, vị Đại Bồ-tát đã thuyết ra 

Tâm Kinh. Các kinh nói ngài Quán Thế Âm còn có danh hiệu là ngƣời Vô 

Úy Thí. Chúng ta thấy rõ ràng hơn tại sao ngƣời Vô Úy Thí chính là ngƣời 

giảng dạy Tánh Không cho Xá-lợi-phất và cho tất cả chúng ta. Vô Úy cũng 

là đức tánh nổi bật nhất trong cuộc đời ngài Huyền Trang, vị đã dịch kinh 

này sang tiếng Trung Hoa. Vô Úy thể hiện rõ ràng trong cuộc hành hƣơng 

gian khổ sang Ấn Độ cầu pháp của Bồ-tát Huyền Trang, sẵn sàng bỏ thân 

mạng vì chân lý và trên đƣờng đi ngài đã dùng Tâm Kinh nhƣ một thần chú. 

 

Trong bản chất, Tánh Không là Đại Bi, nên càng diệt trừ vô minh, nghĩa là 

cùng tiêu trừ chấp ngã và chấp pháp, càng thâm nhập Tánh Không, Tánh 

Không càng phát lộ thì Đại Bi càng hiển bày. Ngài Quán Thế Âm, vị thuyết 

giảng Tánh Không trong Tâm Kinh cũng là vị có lòng Đại Bi vô lƣợng. 

Trong những địa của kinh Hoa Nghiêm, càng tiến sâu vào các địa, Đại Bi 

càng lớn mạnh. Không một hành giả nào tu Bát-nhã lại chẳng thấy Đại Bi. 

Tánh Không không có Đại Bi thì Tánh Không đó chỉ là tƣớng ngoan không 

lầm lạc. Có thể nói Đại Bi là toàn thể sinh mạng của Bồ-tát và nhờ có Đại Bi 

đó Tánh Không của Bồ-tát thâm sâu hơn rất nhiều so với Tánh Không của 

A-la-hán. 

 

Vì Đại Bi, Bồ-tát tiếp tục sanh đi sanh lại ở thế gian và họat động trong đó 

bằng phƣơng tiện thiện xảo (Upaya), phƣơng cách để hóa độ chúng sanh. 

Phƣơng tiện thiện xảo đƣợc phát sinh từ Đại Bi, nghĩa là từ Tánh Không. 

Không có phƣơng tiện thiện xảo, Bồ-tát sẽ bất lực trƣớc đời sống trần thế 

chẳng thể nào hoàn thành nổi bổn phận độ sanh. Với Bát-nhã, tất cả mọi 

pháp sanh tử đều Không, từ Tánh Không đó phát xuất ra tất cả phƣơng tiện 

thiện xảo. Cái gì cũng là Không nên cái gì cũng là phƣơng tiện thiện xảo. 

Chỉ có Không mới làm cho Bồ-tát không đắm trƣớc, không chán ghét 



phƣơng tiện của mình và nhƣ thế mới gọi là phƣơng tiện thiện xảo. Tánh 

Không làm cho phƣơng tiện thành phƣơng tiện thiện xảo, làm cho ý chí giải 

thoát của cá nhân thành ý chí giải thoát chung là Đại Bi. 

 

Ba đời chư Phật, do y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đắc Vô Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác 

 

1. Các Đức Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải tu hành Bồ-tát đạo 

để thành Phật. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh tròn đủ. Phật là lƣỡng túc 

tôn: đầy đủ Trí huệ và Công đức. Trí huệ thấu đạt Tánh Không và công đức 

trong việc cứu độ. Trí huệ do tu Bát-nhã mà thành tựu. Phƣớc đức của Phật 

chẳng phải là phƣớc đức ràng buộc trong tam giới mà là công đức vô lậu. 

Phƣớc đức đó chỉ có trong việc hóa độ chúng sanh đồng thời lìa ngoài bốn 

tƣớng, nhƣ kinh Kim Cang nói, nghĩa là phƣớc đức ấy chỉ thành công đức 

không thể đo đếm qua Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Cho nên nhờ Bát-nhã mà thành tựu Trí Huệ Giác Ngộ, cũng nhờ Bát-nhã mà 

có công đức vô lậu của một vị Phật, thành tựu Tự Giác, Giác Tha, Giác 

Hạnh Viên Mãn. Bởi thế, Bát-nhã là Mẹ sinh ra các Đức Phật. Không có 

Bát-nhã Ba-la-mật thì chỉ có A-la-hán mà không có Bồ-tát. Không có Bồ-tát 

đạo thì cũng không có chƣ Phật. 

 

Ba đời chƣ Phật đều y vào Bát-nhã Ba-la-mật, chúng ta phải lấy Bát-nhã làm 

mạng sống của mình. Trong Đại Bát-nhã, phẩm Thƣờng Đề, kể lại sự tích 

Bồ-tát Thƣờng Đề cầu kinh Bát-nhã nhƣ thế nào, hy sinh máu thịt để có Bát-

nhã nhƣ thế nào. Đó là bài học cho chúng ta để tu hành Bát-nhã. 

 

2. Để hiểu sự “Y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa“, chúng ta học một đoạn kinh 

Duy-ma-cật: 

“Ngài Văn-thù-sƣ-lợi hỏi ngài Duy-ma-cật: Bồ-tát muốn nƣơng dựa vào lực 

công đức của Nhƣ Lai phải trụ chỗ nào? 

Đáp: Phải trụ vào chỗ độ tất cả chúng sanh 

Hỏi: Muốn giải thoát chúng sanh, phải làm gì? 

Đáp: Phải trừ phiền não cho họ. ...(từ phiền não dẫn đến thân tƣớng) ... 

Hỏi: Thân tƣớng lấy gì làm gốc? 

Đáp: Tham dục làm gốc 

Hỏi: Tham dục lấy gì làm gốc? 

Đáp: Phân biệt hƣ vọng làm gốc. 

Hỏi: Phân biệt hƣ vọng lấy gì làm gốc? 

Đáp: Tƣởng điên đảo làm gốc. 



Hỏi: Tƣởng điên đảo lấy gì làm gốc? 

Đáp: Không trụ làm gốc 

Hỏi: Không trụ lấy gì làm gốc? 

Đáp: Không trụ thì không gốc. 

Lại nói: Thƣa ngài Văn-thù-sƣ-lợi, từ gốc không trụ lập tất cả các pháp." 

 

Y vào Bát-nhã Ba-la-mật nhƣ thế là không y vào đâu cả, không trụ vào đâu 

cả, vì tất cả rốt ráo vốn không trụ không gốc. 

 

Y vào Bát-nhã Ba-la-mật là y vào Tự Tánh Không, niệm niệm chẳng lìa tự 

tánh Không này. Lục Tổ Huệ Năng nói: 

 

“Giới Định Huệ của ta dùng cho ngƣời căn trí lớn. Ngộ tự tánh thì cũng 

chẳng lập ra Bồ-đề Niết-bàn và cũng chẳng lập ra giải thoát tri kiến. Không 

một pháp khá đắc mới hay kiến lập muôn pháp. Rõ đƣợc nghĩa này cũng gọi 

là Bồ-đề, Niết-bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Hễ ngƣời thấy tánh, lập 

cũng đƣợc, không lập cũng đƣợc, đến đi tự do, không ngăn không trệ, gặp 

việc bèn làm, gặp hỏi bèn đáp, hiện khắp Hóa thân, chẳng lìa tự tánh tức là 

đƣợc tự tại thần thông, du hý tam muội, ấy gọi là thấy tánh. 

 

Tự tánh mình vốn không quấy, không mê, không loạn. Niệm niệm trí Bát-

nhã thƣờng soi, hằng lìa tƣớng các pháp, tự do tự tại, dọc ngang đều đƣợc cả 

thì có cái gì để lập. Tánh mình tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, cũng không theo từng 

thứ lớp vậy nên chẳng lập tất cả các pháp. Các pháp vốn vẫn tịch diệt, nào 

có thứ lớp gì!" 

 

Y vào Bát-nhã Ba-la-mật là y vào tánh Giác, mà tánh Giác theo kinh Viên 

Giác chỉ dạy là: 

 

“Thiện nam tử! Vì thấu đạt tánh Giác nên biết rằng Bồ-tát không bị pháp trói 

buộc, không cầu pháp giải thoát, chẳng chán sợ sanh tử, chẳng yêu mến 

Niết-bàn, chẳng kính ngƣời giữ giới, chẳng ghét ngƣời phá giới, chẳng trọng 

ngƣời học lâu, chẳng khinh ngƣời mới học. Tại sao thế? Vì tất cả đều là giác. 

Ví nhƣ con mắt sáng, soi rõ cảnh trƣớc mắt, ánh sáng đó tròn đầy, không có 

yêu có ghét. Vì sao thế? Vì thể sáng không hai nên không có yêu ghét. 

 

Thiện nam tử! Các Bồ-tát trong hội này và chúng sanh thời mạt pháp tu hành 

tâm này đƣợc thanh tịnh rồi, ở trong chỗ vô tu này cũng không có sự thành 

tựu. Viên giác chiếu khắp, tịch diệt không hai, trong đó trăm ngàn vạn ức bất 

khả thuyết hằng hà sa thế giới chƣ Phật nhƣ hoa đốm giữa hƣ không, lăng 



xăng khởi diệt, chẳng tức chẳng lìa, không trói buộc, không giải thoát. Mới 

biết chúng sanh bổn lai thành Phật, sanh tử Niết-bàn đều nhƣ giấc mộng đêm 

qua. 

 

Thiện nam tử! Vì nhƣ giấc mộng đêm qua, nên biết rằng sanh tử và Niết-bàn 

không khởi, không diệt, không đi, không đến. Chỗ sở chứng kia không đƣợc, 

không mất, không lấy không bỏ, chỗ năng chứng kia không tạo tác, không 

ngừng dứt, không bỏ mặc, không diệt mất. Trong cái giác này không năng 

không sở, rốt ráo không chứng cũng không cả không chứng. Tánh tất cả 

pháp bình đẳng chẳng hoại. 

 

Thiện nam tử! Các Bồ-tát tu hành nhƣ thế, lần lƣợt nhƣ thế, tƣ duy nhƣ thế, 

trụ trì nhƣ thế, phƣơng tiện nhƣ thế, khai ngộ nhƣ thế, cầu pháp nhƣ thế, 

không chút mê muội." 

 

3. Thiền sƣ Vạn Hạnh, sau khi làm bài kệ thị tịch, nói với các đệ tử rằng: 

“Các con muốn ta đi đâu? Ta không lấy chỗ trụ để trụ, cũng không nƣơng 

vào chỗ không trụ để trụ." 

 

Đệ tử Đa Bảo của Đại sƣ Khuông Việt một hôm hỏi ngài: “Thế nào là chung 

thủy của sự học đạo?" 

Thiền sƣ đáp: “Thủy chung không vật, diệu hƣ không. Thấu rõ chân nhƣ, thể 

tự đồng." 

Đa Bảo hỏi tiếp: “Làm sao bảo nhậm (giữ gìn)?" 

Thiền sƣ đáp: “Không có chỗ cho ngƣơi ra tay." 

Đa Bảo nói: “Hòa thƣợng nói rõ vậy rồi" 

Thiền sƣ hỏi lại: “Ngƣơi hiểu cái gì?" 

Đa Bảo liền hét. 

 

Có một vị tăng hỏi Lục Tổ Huệ Năng: “Ý chỉ của Đại sƣ Hoàng Mai (Ngũ 

Tổ), thiệt ngƣời nào đƣợc?" 

Tổ nói: “Ngƣời hội (hiểu) Phật pháp đƣợc." 

Tăng nói: “Thƣa Hòa thƣợng, ngài đƣợc chăng?" 

Tổ nói: “Ta chẳng hội Phật pháp." 

 

Đời Đƣờng thời Hội Xƣơng, Phật giáo bị triều đình áp bức, có một Hòa 

thƣợng ẩn tu tên là Thiện Đạo. Hòa thƣợng thƣờng lấy cây gậy chỉ chúng mà 

nói: “Chƣ Phật quá khứ cũng thế ấy, chƣ Phật vị lai cũng thế ấy, chƣ Phật 

hiện tại cũng thế ấy." 



 

4. Ngƣời thấy đƣợc Tánh Không và an trụ trong Tánh Không là thấy đƣợc 

“bản chất" Không của tâm thân mình và “bản chất" Không của tất cả thế giới 

và an trụ trong bản chất Không đồng nhất tất cả. Nhƣ thế ngƣời ấy là một 

với Tánh Không của tất cả. Nói thế nghĩa là ngƣời ấy là một với tất cả đồng 

thời xa lìa tất cả. Ngƣời ấy là một với tất cả thế giới hiện tƣợng, từ hiện 

tƣợng vi tế nhƣ tƣ tƣởng, phiền não tham sân si – khởi lên nơi mình hay nơi 

tất cả những ngƣời khác – cho đến những hiện tƣợng thô hơn nhƣ cái nhà, 

con chim, cái cây, núi sông, đất đai, bầu trời, vũ trụ ... nhƣng đồng thời 

ngƣời ấy chẳng dính dáng gì đến tất cả những cái ấy, hoàn toàn xa lìa. Nhƣ 

mình là tánh nƣớc thì mình là tất cả những làn sóng có thể có trên mặt đại 

dƣơng nhƣng đồng thời mình hoàn toàn chẳng dính dáng gì với chúng cả. Sự 

hiện hữu hay biến mất, đặc tính thế này thế nọ của những làn sóng theo 

duyên sanh hoàn toàn chẳng ăn nhằm gì đến tánh nƣớc của đại dƣơng cả. 

Nhƣ khi đã là một mặt gƣơng vô hạn, mọi hình bóng có đƣợc đều là mình, 

nhƣng những hình bóng đó hoàn tòan không dính dáng gì đến mình với tƣ 

cách là mặt gƣơng cả. 

 

Đó là một phần nào của ý nghĩa Quán Tự Tại mà có thể dịch là Thấy cái Tự 

Tại, hay Tự Tại trong cái Thấy. Thấy Tánh Không, an trụ (hay sống) trong 

Tánh Không đến mức độ nhuần nhuyễn, không còn cái gì sót lại ở ngoài 

Tánh Không, đó là con đƣờng của “Ba đời chƣ Phật, do y vào Bát-nhã Ba-

la-mật-đa, đắc Vô Thƣợng Chánh Đẳng Chánh Giác." 

 

Thế nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là 

vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả khổ, chân thật bất 

hư 
 

Thần chú là pháp âm, là âm thanh diễn ra từ Pháp tánh hay Tánh Không. 

Cho nên thần chú có công năng diệt trừ mọi chƣớng ngại của hành giả và 

làm cho hành giả tƣơng ƣng với pháp tánh hay Tánh Không qua âm thanh 

của miệng. Thần chú là phƣơng tiện thiện xảo bằng âm thanh để hộ trì tâm 

thức và đẩy tâm thức đến tận nguồn của nó, đến bản tánh của nó, tức là Tánh 

Không. Với Đại thừa, phƣơng tiện cũng chính là trí huệ, bởi thế thần chú 

cũng tức là Bát-nhã. Thần chú là Bát-nhã thể hiện ra bằng phƣơng tiện âm 

thanh. 

 

Trong lúc ngài Huyền Trang đi Ấn Độ để cầu pháp thỉnh kinh, đoạn đƣờng 

đi bộ đầy gian nan, sức ngƣời không thể vƣợt nổi. Nhƣng mỗi khi sắp xỉu vì 

đói, gặp bão tuyết, bão cát trên sa mạc, thiếu nƣớc, gặp thú dữ và ma quỷ, 



ngài đƣợc Đức Quán Thế Âm hiện thân ra làm một nhà sƣ bệnh hoạn đi theo 

cùng ngài, đọc và dạy cho ngài trì tụng trọn vẹn cả bài Tâm Kinh để vƣợt 

qua mọi chƣớng ngại. 

 

Bát-nhã cũng nhƣ trọn bài Tâm Kinh là thần chú vì có công năng phá hoại 

những chƣớng ngại và đƣa hành giả tƣơng ƣng với Tánh Không kim cang 

bất hoại. Âm thanh đi liền với tánh nghe, bao giờ cũng có một kết quả tâm 

linh, bởi vậy kinh thƣờng đƣợc tụng, chú thì đƣợc trì. Trong 260 chữ của 

Tâm Kinh, chúng ta thấy có 19 chữ Vô, 9 chữ Bất và 7 chữ Không cộng 

thêm một thần chú. Không nghi ngờ gì những chữ Vô, Bất, Không đƣợc lập 

đi lập lại có công năng phá trừ mọi ngã chấp và pháp chấp, đƣa hành giả 

tƣơng ƣng trọn vẹn với Tánh Không. 

 

Trí Bát-nhã là thần chú lớn vì phá tan năm ấm đã nhốt hành giả trong thân 

tâm chật hẹp, khai mở cho hành giả nhập vào cái lớn Vô Biên, Tánh Không 

toàn khắp, vắng lặng không ngằn mé. Phá trừ năm ấm tức là phá trừ mọi ma 

quỷ, chƣớng ngại của ba cõi. 

 

Bát-nhã là chú đại minh nghĩa là Bát-nhã có công năng phá trừ sự che 

chƣớng của năm ấm, giải phóng ánh sáng vô biên của tự tâm tràn khắp pháp 

giới. Ánh sáng đó tiêu trừ mọi tƣớng thân tâm và tƣớng cảnh giới hƣ vọng. 

Ánh sáng lớn đó là cái Chiếu của Tánh Không vậy. 

 

Bát-nhã là thần chú cao hơn mọi chú khác, vì Bát-nhã trực tiếp tƣơng ƣng 

với Tánh Không, thực tại chân thƣờng vô thƣợng. 

 

Bát-nhã là thần chú không gì so sánh đƣợc, siêu việt tất cả mọi đẳng cấp vì 

Bát-nhã là Tánh Không siêu việt tất cả, bao trùm khắp và bình đẳng chiếu 

soi trong mọi đẳng cấp. 

 

Bát-nhã phá trừ mọi khổ ách, vì Bát-nhã phá trừ tất cả mọi che chƣớng trong 

ba cõi. Bát-nhã là thần chú tối thƣợng, điều đó hoàn toàn chân thật không hƣ 

vọng. Nhƣ Đức Phật bảo trong mỗi ngƣời chúng ta có hạt châu vô giá trùm 

khắp tam thiên đại thiên thế giới, đó là điều không hƣ vọng. Bát-nhã chính là 

hạt châu vô giá đó. 

 

Toàn Bát-nhã Tâm Kinh, câu nào cũng là thần chú. Ngài Huyền Trang đã 

hành trì cả bài trong khi trên đƣờng hành hƣơng gian khổ. Câu nào cũng 

thuyết lên chân thật nghĩa, không thi thiết phƣơng tiện, nên câu nào cũng 

khai mở hạt châu vô giá ấy. Chỉ một câu “Sắc tức thị Không" đủ phá tan mọi 



che chƣớng của năm ấm, phá tan địa ngục sanh tử, đạt thấu Tánh Không, 

thƣờng, lạc, ngã, tịnh. Đâu có sắc tƣớng thì đó là địa ngục. Đâu phá đƣợc 

năm ấm thì đó là Niết-bàn. Chỉ một câu “Thi chƣ pháp không tƣớng, bất 

sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm" mà tu hành theo đó và 

chứng đắc đƣợc nó thì đã đạt đƣợc Vô sanh pháp nhẫn tức là Đệ Bát Địa Bồ-

tát rồi. Vì theo kinh Đại thừa không thấy có pháp nào sanh ra, không thấy 

pháp nàp diệt mất là Vô Sanh Pháp Nhẫn.  

 

Cho nên sử dụng toàn bài Bát-nhã Tâm Kinh nhƣ là một thần chú tối thƣợng 

của Bồ-tát trên đƣờng Bồ-tát đạo, đó là lợi ích tối thắng, điều này hoàn toàn 

chân thật, không hƣ vọng. 

 

 

Nên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú rằng: 

Gaté gaté, paragaté, parasam-gaté, Bodhi svaha 

 

Trong kinh Lăng Nghiêm nói Đức Quán Thế Âm nhờ viên thông đƣợc tánh 

nghe nên hiện ra vô số thân diệu dụng và thuyết đƣợc vô biên bí mật thần 

chú. Tâm Kinh do ngài Quán Thế Âm giảng và cũng do ngài thuyết lên thần 

chú Bát-nhã. 

 

Thần chú đƣợc thuyết từ Bản Tâm của Đức Quán Thế Âm, Bản Tâm đó 

cũng là Bản Tâm Chân Không của tất cả chƣ Phật. Bởi thế thần chú này là 

cây cầu nối giữa tâm thức phàm phu nhiễm ô của chúng ta với Tạng Tâm 

Chân Không của chƣ Phật. Sử dụng nó nhƣ một sức mạnh vƣợt qua khu 

rừng rậm tăm tối của tâm thức chúng ta để đến bờ bên kia của ánh sáng 

thanh tịnh. Đó là thấu đạt Tánh Không. 

 

Thần chú (mantra) là cái hộ trì cho tâm thức. Thần chú Bát-nhã làm cho tâm 

thức dứt ra đƣợc khỏi những níu kéo hƣ vọng của các hoa đốm giữa hƣ 

không (năm ấm) để vƣợt qua đƣợc đến bờ bên kia. Khi đã đứng ở bờ bên kia 

mới biết là cũng chƣa từng có bờ bên này. Qua đƣợc bờ bên kia, đó là công 

năng của thần chú đối với tâm thức con ngƣời. 

 

Toàn thể Tâm Kinh là một thần chú. Thần chú đó làm biểu lộ bản tâm Tánh 

Không của mỗi chúng ta. Cho nên biết vận dụng bản tâm hằng hiện diện Trí 

Huệ soi chiếu Tánh Không nơi mỗi chúng ta trong từng niệm niệm tức là 

luôn luôn trì tụng thần chú. Thần chú tự tâm Tánh Không đó soi chiếu toàn 

bộ tƣởng và tƣớng – tức là cái tạo ra sanh tử - phá tan chúng để tất cả chỉ 

còn là Tánh Không – Chân Không Diệu Hữu. 



 

Không có thần chú nào bằng chú Bát-nhã vì đó là ánh sáng của bản tâm 

Tánh Không soi phá toàn bộ vô minh sanh tử. Không có ấn nào bằng ấn Bát-

nhã, vì đó là Đại Ấn ấn tất cả sanh tử vào trong Tánh Không. Sử dụng Trí 

Huệ Bát-nhã nhƣ vậy, đó là con đƣờng hiện thực của đại thần chú, của đại 

minh chú, của vô thƣợng chú, của vô đẳng đẳng chú vậy. 

 

KẾT THÚC 
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