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ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN 

 

 

 

 

Cúi đầu đảnh lễ chư Phật khắp mười phương1, các chúng Bồ-
tát lớn. Nay con soạn luận này, sợ e không hợp tâm Phật, xin 
cho con sám hối; nếu hợp tâm Phật, trọn đem bố thí tất cả hữu 
tình, nguyện đời sau đều được thành Phật. 

 

* 

 

1. Hỏi: Phải tu pháp gì chóng được giải thoát2? 

Đáp: Chỉ có một môn đốn ngộ là chóng được giải thoát. 

 

 

- Thế nào là đốn ngộ3? 

- Đốn là chóng trừ vọng niệm4. Ngộ là ngộ không chỗ được. 

 

2 - Từ điều gì mà tu? 

- Từ căn bản mà tu. 

 

- Thế nào là từ căn bản mà tu? 

- Tâm là căn bản. 

- Làm sao biết tâm là căn bản? 

                                                           
1 Trên, dưới và tám hướng. 
2 Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử và nhập Niết-bàn. Tuy nhiên Đại thừa, theo 

tinh thần quyển sách này, Niết-bàn và sanh tử là một, chính người giác ngộ 

thấy đúng như vậy. 
3 ‘Đốn’ là thình lình, bất ngờ. ‘Ngộ’ là tỉnh giác. 
4 Vọng niệm là niệm tưởng nằm trong nhị nguyên đối đãi như thương/ghét, 

phân biệt mình/người, và vô số tiến trình tư duy từ tâm si mê.  
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The Essential Gateway to Truth by Means of Instantaneous 
Awakening 

 

 

Humbly I prostrate myself before the buddhas of the ten 
quarters5 and the excellent company of bodhisattvas. In setting 
forth this treatise, I am apprehensive that I may fail correctly to 
interpret the sacred mind. If so, may I be given a chance for 
repentance and reform. However, if I do succeed in imparting 
the sacred truth, I dedicate the resultant merit to all living beings 
in the hope that each of them will attain buddhahood in their 
next life. 

* 

1. Q: What method must we practice in order to attain 
deliverance6?  

A: It can be attained only through a sudden illumination7. 

Q: What is a sudden illumination?  

A: ‘Sudden’ means ridding yourselves of deluded thoughts8 
instantaneously. ‘Illumination’ means the realization that 
illumination is not something to be attained.  

 

2. Q: From where do we start this practice?  

A: You must start from the very root.  

Q: And what is that?  

A: Mind is the root.  

Q: How can this be known? 

                                                           
5 The zenith, nadir and eight compass points.  
6 Deliverance from samsara, the round of endless births and deaths, by 

entrance into nirvana. However, the higher Mahayana teaching, as will be 

seen from this book, indicates that nirvana and samsara are one, and that the 

illumined person sees them thus.  
7 The Chinese words are ‘tun wu’, of which the former means ‘sudden’ and 

the latter is identical with the Japanese word ‘satori’. 
8 Deluded thoughts are thoughts involving the dualism of opposites such as 

love and hatred, distinctions between self and other, and all the countless 

thinking processes which proceed from unillumined minds.  
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- Kinh Lăng-già nói: «Tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm 
diệt thì các thứ pháp diệt.»  

 

Kinh Duy-ma nói: «Muốn được tịnh độ, phải tịnh tâm ấy, tùy 
tâm ấy tịnh là Phật độ tịnh9.»  

 

Kinh Di Giáo nói: «Chỉ kềm tâm một chỗ không việc gì chẳng 
xong.»  

 

Kinh [khác] nói: «Thánh nhân cầu tâm chẳng cầu Phật, ngu 
nhân cầu Phật chẳng cầu tâm. Trí nhân điều tâm chẳng điều 
thân, ngu nhân điều thân chẳng điều tâm.»  

 

Kinh Phật Danh nói: «Tội từ tâm sanh lại từ tâm diệt.»  

Thế nên biết, tất cả thiện ác đều do tâm mình, do đó nói tâm 
là căn bản. Nếu người cầu giải thoát trước phải biết căn bản. 
Nếu chẳng đạt được lý này luống uổng nhọc công, [bởi vì] từ 
nơi tướng bên ngoài mà cầu thật không thể được.  

 

Kinh Thiền Môn nói: «Từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dù 
trải qua nhiều kiếp trọn không thể thành. Từ giác quán (xét soi) 
bên trong mà tu, bằng khoảng một niệm liền chứng Bồ-đề.» 

                                                           
9 Tịnh Độ là mục tiêu tức thì của rất đông Phật tử Trung Hoa, Nhật Bản, 

Triều Tiên và Việt Nam, xem cõi đất ấy là cõi Phật theo từ bi nguyện của đức 

Phật A-di-đà cứu độ tất cả chúng sanh đặt lòng tin nơi ngài. Ở cõi Tịnh Độ 

chúng sanh tu chưa xong để nhập Niết-bàn sẽ được Phật dạy tu tiếp đến cứu 

cánh. Có những Phật tử khác quan niệm rằng Tịnh Độ tượng trưng cho Pháp 

thân, tâm thanh tịnh v.v. Dù có vài nhà Phật học tây phương viết về Tịnh Độ 

của đạo Phật hơi xem nhẹ, nhưng rõ ràng pháp tu này cũng dẫn đến giác ngộ, 

và ý nghĩa tượng trưng chẳng khác với Thiền tông mà lại dễ tiếp cận đối với 

một số người. Trì niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà không gián đoạn, cùng 

với phương pháp thực hành đúng, chính là một cách khác trụ tâm để đạt định. 

Tiến sĩ D.T. Suzuki và nhiều vị thiền sư lỗi lạc có thẩm quyền đã chứng minh 

điều này. 
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A: The Lankavatara Sutra says, ‘When mental processes (hsin) 
arise, then do all dharmas (phenomena) spring forth; and when 
mental processes cease, then do all dharmas cease likewise.’ 

The Vimalakirti Sutra says, ‘Those desiring to attain the 
Pure Land10 must first purify their own minds, for the purification 
of mind is the purity of the Buddha Land.’  

The Sutra of the Doctrine Bequeathed by the Buddha says, 
‘Just by mind control, all things become possible to us.’  

In another sutra it says, ‘Sages seek from mind, not from 
the Buddha; fools seek from the Buddha instead of seeking 
from mind. Wise men regulate their minds rather than their 
persons; fools regulate their persons rather than their minds.’ 

The Sutra of the Names of the Buddha states, ‘Evil springs 
forth from the mind, and by the mind is evil overcome.’ Thus, we 
may know that all good and evil proceed from our minds and 
that mind is therefore the root. If you desire deliverance, you 
must first know all about the root. Unless you can penetrate to 
this truth, all your efforts will be vain; for, while you are still 
seeking something from forms external to yourselves, you will 
never attain.  

The Dhyanaparamita Sutra says, ‘For as long as you direct 
your search to the forms around you, you will not attain your 
goal even after aeon upon aeon; whereas, by contemplating 
your inner awareness, you can achieve Buddhahood in a single 
flash of thought.’ 

                                                           
10 The Pure Land (Sukhavati) is the immediate goal of countless Chinese, 

Japanese, Korean and Vietnamese Buddhists, who conceive of it as a Buddha 

Land formed as a result of Amida Buddha’s compassionate vow to save all 

sentient beings who put their faith in him. In that land, beings not yet ready 

for nirvana are prepared by the Buddha for that ultimate stage. There are 

other Buddhists for whom the Pure Land is a symbol of the Dharmakaya, of 

purified mind and so on. Though some Western Buddhists have written 

scornfully of the Pure Land form of Buddhism, there is ample evidence that 

its methods often lead to illumination. The symbols it employs stand for the 

same truths as those taught by the Zen school and offer an easier approach for 

certain kinds of people. The constant repetition of Amida Buddha’s name, 

accompanied by the right mental practices, is just another way of attaining 

full concentration and entering into samadhi. Dr. D.T. Suzuki and other 

eminent Zen authorities have testified to this.  
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- Tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? 

- Chỉ có tọa thiền, thiền định liền được.  

Kinh Thiền Môn nói: «Cầu trí thánh của Phật cốt phải thiền 
định. Nếu không thiền định thì niệm tưởng xao động, phá hoại 
căn lành kia.» 

 

 

3 - Thế nào là thiền? Sao gọi là định? 

 

- Vọng niệm chẳng sanh là thiền. Ngồi thấy bản tánh11 là định. 
Bản tánh là tâm vô sanh của ông vậy. Định là đối cảnh tâm 
không sanh, tám gió thổi chẳng động. Tám gió là lợi (tài lợi), 
suy (suy hao), hủy (hủy nhục), dự (đề cao), xưng (khen ngợi), 
cơ (chê bai), khổ (đau khổ), lạc (vui vẻ). Nếu người được định 
như thế, tuy là phàm phu mà liền vào vị Phật.  

Vì sao? Vì kinh Bồ-tát Giới nói: «Chúng sanh thọ Phật giới, 
liền vào ngôi vị chư Phật.»  

Người được như thế gọi là giải thoát, cũng gọi đến bờ bên 
kia, ra ngoài lục đạo12, vượt khỏi tam giới13, là Bồ-tát đại lực, là 
bậc Tôn vô lượng lực, là Đại trượng phu. 

* 

 

 

4 - Tâm trụ chỗ nào là trụ? 

                                                           
11 Bản tánh và tự tánh đồng nghĩa. Hán tự bỏ chữ ‘của’ giúp người đọc ghi 

nhớ là tự tánh nơi tất cả chúng sanh là một, không khác. 
12 Lục đạo hoặc sáu cõi của chúng sanh sinh diệt là cõi trời, A-tu-la, người, 

súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tất cả đều là duyên tạm thời, dù thời hạn có 

thay đổi, không một cõi giới nào trong đây là cứu cánh của người tu Phật, bởi 

vì ngay cả cõi trời cao nhất cũng có nguy cơ rơi xuống thấp trong vòng luân 

hồi. 
13 Luân hồi trong ba cõi giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

 



 8 

Q: By what means is the root-practice to be performed?  

A: Only by sitting in meditation, for it is accomplished by dhyana 
(ch’an) and samadhi (ting).  

The Dhyanaparamita Sutra says, ‘Dhyana and samadhi are 
essential to the search for the sacred knowledge of the 
buddhas; for, without these, the thoughts remain in tumult and 
the roots of goodness suffer damage.’  

3. Q: Please describe dhyana and samadhi.  

A: When wrong thinking ceases, that is dhyana; when you sit 
contemplating your original nature14, that is samadhi, for indeed 
that original nature is your eternal mind. By samadhi, you 
withdraw your minds from their surroundings, thereby making 
them impervious to the eight winds, that is to say, impervious to 
gain and loss, calumny and eulogy, praise and blame, sorrow 
and joy. By concentrating in this way, even ordinary people may 
enter the state of buddhahood. 

How can that be so? The Sutra of the Bodhisattva-precepts 
says, ‘All beings who observe the buddha-precept thereby enter 
buddhahood.’  

Other names for this are ‘deliverance’, ‘gaining the further 
shore’, ‘transcending the six states of mortal being15’, 
overleaping the three worlds16’, or ‘becoming a mighty 
Bodhisattva, an omnipotent sage, a conqueror’!  

 

4. Q: Whereon should the mind settle and dwell?  

                                                           
14 Original nature, self-nature, own nature (pen hsing and tzü hsing) all have 

the same meaning. The Chinese omission of such words as ‘your’, ‘its’ and 

so on makes it easier for the reader to keep in mind that the self- nature of all 

sentient beings is one and the same. 
15 The six states of mortal being, or six realms, are birth in the heavens, birth 

as asuras, as humans, as animals, as pretas, or in the hells. All alike are 

temporary conditions, though of varying duration, and none of them is a 

proper goal for Buddhists since even the denizens of the highest heavens are 

in danger of being brought low again by the turning of samsara’s wheel. 

Samsara is said to be composed of three kinds of worlds — worlds of desire; 

worlds of form without desire; and worlds of formlessness 
16 Samsara is said to be composed of three kinds of worlds - worlds of desire; 

worlds of form; worlds of formlessness. 
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- Tâm trụ chỗ không trụ là trụ. 

- Thế nào là chỗ không trụ? 

- Chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ không trụ. 

 

- Thế nào là chẳng trụ tất cả chỗ? 

- Chẳng trụ tất cả chỗ là chẳng trụ nơi lành/dữ, có/không, 
trong/ngoài, chặng giữa, chẳng trụ không, cũng chẳng trụ 
chẳng không, chẳng trụ định, cũng chẳng trụ chẳng định, tức là 
chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ ấy là chỗ trụ. 
Người được như thế gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ là tâm 
Phật. 

 

- Tâm ấy giống vật gì? 

- Tâm ấy chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải dài ngắn 
tới lui, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng sanh chẳng diệt, yên tịnh 
thường lặng lẽ. Đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản 
thân. Bản thân là thân Phật17. 

 

 

- Thân tâm này lấy cái gì để thấy? Lấy mắt thấy, lấy tai, mũi, 
xúc chạm và ý để thấy chăng? 

- Cái thấy này không phải như các thứ thấy đó. 

 

 

- Đã không như các thứ thấy đó, vậy lấy cái gì thấy? 

- Là tự tánh thấy. Vì sao? Vì tự tánh nơi mình xưa nay trong 
sạch yên tịnh, không và lặng, chính trong cái thể không và lặng 
ấy hay sanh cái thấy này18.  

                                                           
17 Thân Phật còn gọi là Pháp thân – thân vô sai biệt mà chư Phật và tất cả 

chúng sanh đồng với Chân như. Tất cả chúng ta đều có ‘thân’ này, nhưng vì 

chưa giác ngộ nên không nhận ra được. 
18 Cái thấy là tác dụng của tự tánh mỗi người, độc lập với vật nhìn thấy. 
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A: It should settle upon nondwelling and there dwell.  

Q: What is this nondwelling?  

A: It means not allowing the mind to dwell upon anything 
whatsoever. 

Q: And what is the meaning of that?  

A: Dwelling upon nothing means that the mind is not fixed upon 
good or evil, being or nonbeing, inside or outside, or 
somewhere between the two, empty or nonempty, 
concentration or distraction. This dwelling upon nothing is the 
state in which it should dwell; those who attain to it are said to 
have nondwelling minds — in other words, they have Buddha-
minds!  

Q: What does mind resemble?  

A: Mind has no colour, such as green or yellow, red or white; it 
is not long or short; it does not vanish or appear; it is free from 
purity and impurity alike; and its duration is eternal. It is utter 
stillness. Such, then, is the form and shape of our original mind, 
which is also our original body — the Buddhakaya!19  

 

Q: By what means does this body or mind perceive? Can it 
perceive with the eyes, ears, nose, sense of touch and 
consciousness?  

A: No, there are not several means of perception like that.  

 

Q: Then, what sort of perception is involved, since it is unlike 
any of those already mentioned?  

A: It is perception by means of your own nature (svabhava). 
How so? Because your own nature being essentially pure and 
utterly still, its immaterial and motionless ‘substance’ is capable 
of this perception20.  

                                                           
19 The Buddhakaya (Buddha-body) is another term for the Dharmakaya — 

the undifferentiated ‘body’ in which the Buddhas and all other beings are 

conceived of as one with the Absolute. All of us possess this ‘body’ but, prior 

to illumination, are not aware of it.  
20 The act of perceiving, being a function of everyone’s own nature, 

continues independently of there being objects to perceive. 
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- Thể thanh tịnh còn không thể có thì cái thấy này từ đâu mà 
có? 

- Ví như trong gương sáng tuy không có hình tượng mà có thể 
thấy tất cả hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng không tâm. 
Người học đạo nếu tâm không có chỗ nhiễm21, vọng tâm chẳng 
sanh, tâm ngã sở (tâm chấp mình và sự vật của mình) diệt, tự 
nhiên được thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hay sanh cái thấy này. 
Kinh Pháp Cú nói:  

 

Trong cứu kính không,  

Rõ ràng dựng lập,  

Ấy là thiện tri thức. 

 

 

 

5 - Kinh Niết-bàn trong phẩm Kim Cang Thân nói: «Thân Kim 
Cang bất hoại22 không thể thấy mà thấy rõ ràng, không biết mà 
không phải chẳng biết. Là thế nào? 

 

- Không thể thấy, vì thể của tự tánh không hình tướng, không 
thể thấy có, nên nói không thể thấy. Song cái thấy không thể 
được đó, thể nó yên tịnh lặng lẽ, không có tới lui. Chẳng lìa 
dòng đời mà dòng đời không lôi cuốn được nó, thản nhiên tự 
tại nên thấy rõ ràng. 

 

Không biết vì tự tánh không hình và vốn không phân biệt, 
nên nói không biết . 

                                                           
21 Chữ Hán Việt ‘vô nhiễm’ có thể dịch ‘thanh tịnh’, ‘vô cấu’, v.v. Chữ ‘vô 

nhiễm’ được chọn vì gợi hình sát nghĩa nhất, phù hợp với ẩn dụ mặt gương. 

Mặt gương có thể phản chiếu mọi thứ hình tướng mà vẫn vô nhiễm không để 

lại dấu vết, bởi vì mặt gương hoàn toàn khác với vật nó phản chiếu. 
22 Thân kim cang là một tên khác của thân Phật – ‘thân’ này tượng trưng cho 

nhất thể tự tánh nơi mỗi người. 
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Q: Yet, since that pure ‘substance’ cannot be found, where 
does such perception come from?  

A: We may liken it to a bright mirror which, though it contains no 
forms, can nevertheless ‘perceive’ all forms. Why? Just 
because it is free from mental activity. If you students of the 
Way had minds unstained23, they would not give rise to 
falsehood and their attachment to the subjective ego and to 
objective externals would vanish; then purity would arise of 
itself and you would thereby be capable of such perception. The 
Dharmapada Sutra says,  

‘To establish ourselves  

Amid perfect emptiness  

In a single flash is excellent wisdom indeed!’ 

 

5. Q: According to the Vajra-body chapter of the 
Mahaparinirvana Sutra, ‘The indestructible diamond-body24 is 
imperceptible, yet it clearly perceives; it is free from discerning 
and yet there is nothing which it does not comprehend.’ What 
does this mean?  

A: It is imperceptible because its own nature is a formless 
‘substance’ which is intangible; hence it is called ‘imperceptible’; 
and, since it is intangible, this ‘substance’ is observed to be 
profoundly still and neither vanishing nor appearing. Though not 
apart from our world, it cannot be influenced by the worldly 
stream; it is self-possessed and sovereign, which is the reason 
why it clearly perceives. 

It is free from discerning in that its own nature is formless 
and basically undifferentiated.  

                                                           
23 ‘Wu jan’ may be translated as ‘pure’, ‘undefiled’, ‘unstained’, etc. I prefer 

the more literal and picturesque term ‘unstained’, because it fits in so well 

with the analogy of the surface of a mirror. A mirror can reflect every kind of 

form and yet remain spotless, for it is entirely indifferent to what it reflects. 

Our minds when purified will become similarly impervious to stain. It must 

be added that, from a Buddhist point of view, a stain is a stain whether it 

results from something we call ‘good’, or something we call ‘evil’. 
24 The diamond-body is another term for the Buddhakaya — that ‘body’ 

which symbolizes the oneness of everyone’s own nature. 
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Không phải chẳng biết vì trong thể không phân biệt ấy đầy 
đủ hằng sa diệu dụng. Hay phân biệt tất cả thì không việc gì mà 
chẳng biết, nên nói không phải chẳng biết. Kệ Bát-nhã nói: 

 

Bát-nhã không biết, không việc gì [mà] chẳng biết;  

Bát-nhã không thấy, không chỗ nào [mà] chẳng thấy.  

 

6. –Kinh nói: «Chẳng thấy có/không là chân giải thoát.» Thế 
nào là chẳng thấy có/không?  

 

- Khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, trong đó chẳng sanh 
cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Được cái 
tưởng không sanh không trụ mà không khởi tưởng được không 
sanh không trụ gọi là chẳng thấy không. Nên nói chẳng thấy 
có/không.  

 

 

 

Kinh Lăng Nghiêm nói: «Biết thấy lập biết là gốc vô minh25; 
biết thấy không thấy đây là Niết-bàn (Tri kiến lập tri tức vô minh 
bổn; tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn).» Cũng gọi là giải thoát. 

 

 

7. - Thế nào là không có chỗ thấy? 

- Nếu thấy kẻ nam người nữ và tất cả màu sắc hình tượng mà 
ở trong đó không khởi tâm yêu/ghét thì cùng không thấy chẳng 
khác, ấy là không có chỗ thấy. 

 

- Khi đối tất cả màu sắc hình tượng thì gọi là thấy, khi chẳng 
đối màu sắc hình tượng cũng gọi là thấy chăng? 

                                                           
25 Đây là vô minh căn bản, nguyên nhân luân hồi trong sanh tử, trong đó che 

mờ Phật tánh nơi chúng ta và dẫn chúng ta vào nhị nguyên thương/ghét, 

tốt/xấu, có/không v.v. “Giác ngộ” là khi bóng tối vô minh tan hết. 
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Its comprehending everything means that the 
undifferentiated ‘substance’ is endowed with functions as 
countless as the sands of the Ganges; and, if all phenomena 
were to be discerned simultaneously, it would comprehend all 
of them without exception. In the Prajna Gatha it is written:  

Prajna, unknowing, knoweth all,  

Prajna, unseeing, seeth all. 

 

6. Q: There is a sutra which says that not to perceive anything 
in terms of being or nonbeing is true deliverance. What does it 
mean?  

A: When we attain to purity of mind, that is something which 
can be said to exist. When this happens, our remaining free 
from any thought of achievement is called not perceiving 
anything as existent. While reaching the state in which no 
thoughts arise or persist, yet without being conscious of their 
absence, is called not perceiving anything as nonexistent. So it 
is written, ‘Not to perceive anything in terms of being and 
nonbeing,’ etc.  

The Shurangama Sutra says, ‘Perceptions employed as a 
base for building up positive concepts are the origin of all 
ignorance (avidya26); perception that there is nothing to 
perceive — that is nirvana, also known as deliverance.’  

 

7. Q: What is the meaning of ‘nothing to perceive’?  

A: Being able to behold men, women and all the various sorts of 
appearances while remaining as free from love or aversion as if 
they were actually not seen at all — that is what is meant by 
‘nothing to perceive’.  

Q: That which occurs when we are confronted by all sorts of 
shapes and forms is called ‘perception’. Can we speak of 
perception taking place when nothing confronts us?  

                                                           
26 This means primordial ignorance, the cause of all our wanderings in 

samsara’s round, in that it obscures from us the fact of our Buddha-nature 

and leads us into the dualism of love and hatred, good and bad, existence and 

nonexistence, and so on. ‘Illumination’ means dispersal of the darkness of 

this ignorance. 
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- Gọi thấy! 

 

- Khi đối vật là có thấy, khi không đối vật làm sao có thấy? 

 

- Nay nói thấy, không luận đối vật cùng chẳng đối vật. Vì sao? 
Vì tánh thấy thường hằng, khi có vật thì thấy vật, khi không vật 
thì thấy không27. Thế nên biết, vật tự có đi lại, tánh thấy không có 
đi lại, các căn (tai, mũi, lưỡi, thân, ý) cũng như vậy. 

 

 

 

- Ngay khi thấy vật, trong cái thấy có vật chăng? 

- Trong cái thấy chẳng lập vật. 

 

 

- Ngay khi thấy không vật, trong cái thấy có không vật chăng? 

- Trong cái thấy chẳng lập không vật. 

 

 

8 - Khi có tiếng là có nghe, khi không tiếng lại được nghe 
chăng? 

- Cũng nghe. 

 

- Khi có tiếng là từ tiếng có nghe, khi không tiếng làm sao được 
nghe? 

- Nay nói nghe, chẳng luận có tiếng không tiếng. Vì sao? Vì 
tánh nghe thường hằng. Khi có tiếng liền nghe, khi không tiếng 
cũng nghe. 

 

- Người nghe như thế là ai? 

- Là tánh nghe của mình, cũng gọi là người biết nghe. 

                                                           
27 Xem chú thích 16 trang 7. 
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A: Yes.  

Q: When something confronts us, it follows that we perceive it, 
but how can there be perception when we are confronted by 
nothing at all?  

A: We are now talking of that perception which is independent 
of there being an object or not. How can that be? The nature of 
perception being eternal, we go on perceiving whether objects 
are present or not28. Thereby we come to understand that, 
whereas objects naturally appear and disappear, the nature of 
perception does neither of those things; and it is the same with 
all your other senses.  

 

Q: When we are looking at something, does the thing looked at 
exist objectively within the sphere of perception or not?  

A: No, it does not.  

Q: When we (look around and) do not see anything, is there an 
absence of something objective within the sphere of 
perception?  

A: No, there is not. 

 

8. Q: When there are sounds, hearing occurs. When there are 
no sounds, does hearing persist or not? 

A: It does.  

 

Q: When there are sounds it follows that we hear them, but how 
can hearing take place during the absence of sound?  

A: We are now talking of that hearing which is independent of 
there being any sound or not. How can that be? The nature of 
hearing being eternal, we continue to hear whether sounds are 
present or not. 

 

Q: If that is so, who or what is the hearer? 

A: It is your own nature which hears and it is the inner cogniser 
who knows.  

                                                           
28 See note 18 (page 8).  
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- Môn đốn ngộ này lấy gì làm Tông (chủ)? Lấy gì làm Chỉ (chỉ 
thú)? Lấy gì làm Thể? Lấy gì làm Dụng29? 

- Lấy vô niệm (tâm không dấy khởi) làm Tông. Vọng tâm chẳng 
khởi làm Chỉ. Lấy thanh tịnh làm Thể. Lấy trí làm Dụng. 

 

- Đã nói vô niệm làm Tông, chưa biết vô niệm là vô niệm nào? 

- Vô niệm là không tà niệm, chớ chẳng phải không chánh niệm. 

 

 

- Thế nào là tà niệm? Thế nào là chánh niệm?  

- Niệm có niệm không là niệm tà, chẳng niệm có/không là niệm 
chánh; niệm thiện niệm ác là niệm tà, chẳng niệm thiện/ác là 
niệm chánh; cho đến niệm khổ/vui, sanh/diệt, thủ/xả, oán/thân, 
yêu/ghét thảy đều là niệm tà, chẳng niệm khổ/vui là niệm 
chánh. 

 

 

- Thế nào là chánh niệm? 

- Chánh niệm là chỉ niệm Bồ-đề. 

 

- Bồ-đề có thể được chăng? 

- Bồ-đề không thể được. 

 

 

- Đã không thể được làm sao chỉ niệm Bồ-đề? 

- Bồ-đề chỉ là danh tự giả lập, thật không thể được. Cũng 
không có trước/sau được.  

                                                           
29 Chữ ‘Thể’ và ‘Dụng’ rất quan trọng để hiểu Thiền. ‘Thể’ ví như ngọn đèn 

và công dụng của đèn là ánh sáng từ đèn phát ra. Thể sẽ vô dụng trừ phi có 

khả năng hữu ích cho ra ánh sáng; Dụng sẽ không có nếu không có Thể. Như 

đã giải thích ý nghĩa của Thể là thực tại khó nghĩ bàn và chính là chân tánh 

mọi người, và Dụng có nghĩa khả năng vô hạn phát sinh mọi thứ năng lượng, 

hình thái v.v. 
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Q: As to the gateway of sudden illumination, what are its 
doctrine, its aim, its substance and its function30?  

A: To refrain from thinking is its doctrine; not to allow wrong 
thoughts to arise is its aim; purity is its substance, and wisdom 
is its function.  

 

Q: We have said that its doctrine is to refrain from thinking, but 
we have not yet examined the meaning of this term. What is it 
that we must refrain from thinking about?  

A: It means that we must refrain from wrong thinking, but not 
from right thinking.  

 

Q: What are wrong thinking and right thinking?  

A: Thinking in terms of being and nonbeing is called ‘wrong 
thinking’, while not thinking in those terms is called ‘right 
thinking’. Similarly, thinking in terms of good and evil is wrong; 
not to think so is right thinking. The same applies to all the other 
categories of opposites — sorrow and joy, beginning and end, 
acceptance and rejection, dislikes and likes, aversion and love, 
all of which are called ‘wrong thinking’, while to abstain from 
thinking in those categories is called ‘right thinking’.  

Q: Please define ‘right thinking’ more positively.  

A: It means thinking solely of bodhi (enlightenment).  

Q: Is bodhi something tangible?  

A: It is not.  

Q: But how can we think solely of bodhi if it is intangible?  

A: It is as though bodhi were a mere name applied to something 
which, in fact, is intangible, something which never has been 
nor ever will be attained.  

                                                           
30 The words ‘t’i’ and ‘yung’ (‘substance’ and ‘function’) are of the greatest 

importance to our understanding of Ch’an (Zen). ‘Substance’ is often likened 

to a lamp and ‘function’ to its light. The former would be useless unless 

capable of functioning by producing light; the latter would be nonexistent 

without the former. As already explained, the meaning of ‘substance’ is the 

intangible and indefinable reality which is the true nature of everyone, and 

‘function’ denotes its infinite capacity to produce every sort of energy, form 

and so on. 
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Vì không thể được nên không có niệm về Bồ-đề. Chỉ cái 
không niệm ấy gọi là chân niệm. Bồ-đề không có chỗ niệm. 
Không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm, ấy là không có 
chỗ niệm. 

Những lối giải vô niệm như trên đều là tùy sự phương tiện 
giả lập danh tự, vẫn đồng một thể, không hai không khác. Cốt 
biết tất cả chỗ không tâm tức là vô niệm. Khi được vô niệm thì 
tự nhiên giải thoát. 

* 

 

 

9 -Thế nào là hành hạnh Phật? 

- Chẳng hành tất cả hạnh là hành hạnh Phật, cũng gọi là hạnh 
chánh, cũng gọi là hạnh thánh. Như trước đã nói, chẳng 
hành có/không, yêu/ghét v.v… ấy vậy. Đại Luật quyển năm 
phẩm Bồ-tát nói: «Tất cả thánh nhân chẳng hành hạnh chúng 
sanh, chẳng hành hạnh chúng sanh là hạnh thánh.»  

 

 

 

10 - Thế nào là chánh kiến? 

- Thấy mà không có chỗ thấy là chánh kiến. 

 

- Thế nào thấy mà không có chỗ thấy? 

- Khi thấy tất cả sắc không khởi nhiễm trước. Không nhiễm 
trước thì không khởi tâm yêu/ghét, ấy là thấy mà không có chỗ 
thấy.  

Nếu khi được thấy mà không có chỗ thấy gọi là con mắt 
Phật, trọn không có con mắt khác.  

Nếu khi thấy tất cả sắc khởi yêu/ghét, ấy là có chỗ thấy. Có 
chỗ thấy là con mắt chúng sanh, trọn không có con mắt khác 
làm con mắt chúng sanh, cho đến các căn cũng lại như thế.  

* 

 

11 - Nói lấy Trí làm Dụng, thế nào là Trí? 



 20 

Being intangible, it cannot be thought about, and it is just 
this not thinking about it which is called ‘rightly thinking of bodhi 
as something not to be thought about’ for this implies that your 
mind dwells upon nothing whatsoever.  

The term ‘not to be thought about’ is like the various kinds of 
not-thinking mentioned earlier, all of which are but names 
convenient for use in certain circumstances — all are of the one 
substance in which no differences or diversities exist. Simply to 
be conscious of mind as resting upon nothing whatsoever is to 
be without thought; and whoever reaches this state is naturally 
delivered.  

 

9. Q: What is the meaning of ‘to act as the Buddhas do’?  

A: It means total abstention from action, which is also termed 
‘right’ or ‘holy’ action. It is very similar to what we were talking 
about before, for it means not acting as if things really are or 
are not, and not acting from motives of aversion, love and all 
the rest. The Great Canon of Monastic Rules says, ‘The sages 
do not act like other beings; nor do other beings act like the 
sages.’  

 

10. Q: What does right perception mean?  

A: It means perceiving that there is nothing to perceive.  

Q: And what does that mean?  

A: It means beholding all sorts of forms, but without being 
stained by them, as no thoughts of love or aversion arise in the 
mind.  

Reaching this state is called ‘obtaining the Buddha-eye’, 
which really means just that and nothing else.  

Whereas, if the spectacle of various forms produces love or 
aversion in you, that is called ‘perceiving them as though they 
had objective existence’, which implies having the eye of an 
ordinary person, for indeed ordinary people have no other sort 
of eye. It is the same with all the other organs of perception.  

 

11. Q: When you said that wisdom is the function, what did you 
mean by wisdom?  
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- Biết hai tánh [là] không tức là giải thoát. Biết hai tánh chẳng 
không thì không được giải thoát. Ấy gọi là Trí, cũng gọi là rõ tà 
rõ chánh, cũng còn gọi là hiểu Dụng của Thể. Hai tánh là không 
chính là Trí vốn sẵn nơi Thể, khiến biết được hai tánh không có 
nghĩa là giải thoát. Điều này lại không sanh nghi nên gọi là 
Dụng. Nói hai tánh không ngụ ý là chẳng sanh tâm có/không, 
lành/dữ, yêu/ghét vậy. 

 

 

 

- Môn này từ đâu mà vào? 

- Từ bố thí ba-la-mật mà vào. 

 

- Phật nói sáu pháp ba-la-mật (đến bờ kia hay được cứu kính) 
là hạnh của Bồ-tát, tại sao ở đây chỉ nói riêng bố thí ba-la-mật 
thì đâu thể đầy đủ mà được vào? 

- Người mê không biết năm độ kia (trì giới, nhẫn  nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí tuệ) đều nhân bố thí mà sanh. Chỉ tu bố thí 
thì sáu pháp đều đầy đủ.  

 

- Sao gọi là bố thí ba-la-mật? 

- Bố thí là buông xả. 

 

- Buông xả cái gì? 

- Buông xả hai tánh đối đãi.  

 

 

- Thế nào là hai tánh? 

- Bố thí là bỏ tánh thiện/ác, bố thí là bỏ tánh có/không, tánh 
yêu/ghét, tánh không/chẳng không, tánh định/chẳng định, tánh 
tịnh/bất tịnh, tất cả đều cho bỏ hết thì được hai tánh không. Nếu 
khi được hai tánh không, cũng chẳng được khởi tưởng hai tánh 
không, cũng chẳng được khởi nghĩ tưởng có bố thí, tức là chân 
thật hành bố thí ba-la-mật, cũng gọi là muôn duyên đều bặt.  
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A: The knowledge that by realizing the emptiness of all 
opposites, deliverance is assured and that, without this 
realization, you will never gain deliverance. This is what we call 
‘wisdom’ or ‘knowing wrong from right’. Another name for it is 
‘knowing the function of the ‘substance.’ Concerning the 
unreality of opposites, it is the wisdom inherent in the 
‘substance’ which makes it known that to realize their 
emptiness means liberation and that there can be no more 
doubt about it. This is what we mean by ‘function’. In speaking 
thus of the unreality of opposites, we refer to the nonexistence 
of relativities such as ‘is’ and ‘is not’, ‘good’ and ‘evil’, ‘love’ and 
‘aversion’, and so on.  

Q: By what means can the gateway of our school be entered?  

A: By means of the dana paramita. 

 

Q: According to the Buddha, the Bodhisattva path comprises six 
paramitas. Why, then, have you mentioned only the one? 
Please explain why this one alone provides a sufficient means 
for us to enter.  

A: Deluded people fail to understand that the other five all 
proceed from the dana paramita and that by its practice all the 
others are fulfilled.  

Q: Why is it called the dana paramita?  

A: ‘Dana’ means ‘relinquishment’.  

Q: Relinquishment of what?  

A: Relinquishment of the dualism of opposites. 

 

Q: Which means?  

A: It means total relinquishment of ideas as to the dual nature of 
good and bad, being and nonbeing, love and aversion, empty 
and nonempty, concentration and distraction, pure and impure. 
By giving all of them up, we attain to a state in which all 
opposites are seen as empty. The real practice of the dana 
paramita entails achieving this state without any thought of ‘now 
I see that opposites are empty’, or ‘now I have relinquished all 
of them’. 
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Muôn duyên đều bặt tức là tất cả pháp tánh không ấy vậy. 
Pháp tánh không là tất cả chỗ không tâm.  

 

 

Nếu khi được tất cả chỗ không tâm là không có một tướng 
có thể được. Vì sao? Vì tự tánh không nên không một tướng có 
thể được. Không một tướng có thể được là tướng thật. Tướng 
thật là tướng Như Lai diệu sắc thân. Kinh Kim Cang nói: «Lìa 
tất cả các tướng gọi là chư Phật.»  

 

- Phật nói sáu ba-la-mật, tại sao nay chỉ nói một cho là đầy đủ, 
xin nói nguyên nhân một gồm đủ sáu pháp? 

- Kinh Tư Ích nói: «Ngài Võng Minh gọi Phạm thiên nói:  

 

‘Nếu Bồ-tát bỏ tất cả phiền não gọi là bố thí ba-la-mật.  

 

‘Nơi các pháp không có chỗ dính mắc gọi là trì giới ba-la-
mật.  

 

‘Nơi các pháp không có chỗ xâm phạm gọi là nhẫn nhục ba-
la-mật.  

 

‘Nơi các pháp lìa tướng gọi là tinh tấn ba-la-mật.  

 

‘Nơi các pháp không có chỗ trụ gọi là thiền định ba-la-mật.  

 

‘Nơi các pháp không hí luận (nói trò đùa vô nghĩa) là trí tuệ 
ba-la-mật.’  

Đó gọi là sáu pháp.»  

 

Nay nói sáu pháp này chẳng khác, vì tóm lược nên nói 
pháp thứ nhất là bỏ, thứ hai là không khởi, thứ ba là không 
niệm, thứ tư là lìa tướng, thứ năm là không trụ, thứ sáu là 
không hí luận.  
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We may also call it ‘the simultaneous cutting off of the 
myriad types of concurrent causes’; for it is when these are cut 
off that the whole Dharma-nature becomes empty; and this 
emptiness of the Dharma-nature means the nondwelling of the 
mind upon anything whatsoever.  

Once that state is achieved, not a single form can be 
discerned. Why? Because our self-nature is immaterial and 
does not contain a single thing foreign to itself. That which 
contains no single thing is true reality, the marvellous form of 
the Tathagata. It is said in the Diamond Sutra, ‘Those who 
relinquish all forms are called “Buddhas” (enlightened ones).’  

Q: However, the Buddha did speak of six paramitas, so why do 
you now say they can all be fulfilled in that one? Please give 
your reason for this.  

A: The Sutra of the Questions of Brahma says,  

“Jalavidya, the elder, spoke unto Brahma and said, 

‘Bodhisattvas by relinquishing all defilements (klesha) may 
be said to have fulfilled the dana paramita, also known as ‘total 
relinquishment.  

‘Being beguiled by nothing, they may be said to have 
fulfilled the sila paramita, also known as ‘observing the 
precepts’;  

‘Being hurt by nothing, they may be said to have fulfilled the 
kshanti paramita, also known as exercising forbearance; 
clinging to nothing, they may be said to have fulfilled the virya 
paramita, also known as exercising zeal. 

‘Dwelling on nothing, they may be said to have fulfilled the 
dhyana paramita, also known as ‘practising dhyana and 
samadhi. 

‘Speaking lightly of nothing, they may be said to have 
fulfilled the prajna paramita, also known as ‘exercising wisdom’. 

Together, they are named ‘the six methods’.”  

Now I am going to speak about those six methods in a way 
which means precisely the same the first entails relinquishment; 
the second, no arising of perception, sensation, etc; the third, 
no thinking; the fourth, remaining apart from forms; the fifth, 
nonabiding of the mind; and the sixth, no indulgence in light 
speech. 
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Sáu pháp như thế, tùy việc phương tiện tạm đặt tên, chớ 
đến chỗ diệu lý thì không hai không khác. Chỉ biết một bỏ thì tất 
cả đều bỏ, không khởi thì tất cả đều không khởi. Trên đường 
mê lầm không khế hội ắt cho có sai khác. Người ngu mắc kẹt 
trong pháp số nên trôi lăn mãi trong sanh tử.  

 

 

 

 

Bảo cho các người học đạo biết, chỉ tu pháp bố thí là tròn 
đầy muôn pháp, huống là năm pháp mà chẳng đủ sao?  

 

 

12- Trong tam học đẳng dụng, cái gì là tam học? Thế nào là 
đẳng dụng? 

- Tam học là giới định tuệ. 

 

 

 

- Nghĩa giới định tuệ thế nào? 

- Thanh tịnh không nhiễm là Giới31. 

 

Biết tâm chẳng động, đối cảnh vắng lặng là Định.  

 

Khi biết tâm chẳng động mà chẳng sanh tưởng chẳng động, 
khi biết tâm thanh tịnh mà chẳng sanh tưởng thanh tịnh, cho 
đến thiện/ác đều hay rõ biết mà ở trong ấy không nhiễm, được 
tự tại, ấy gọi là Tuệ. 

 

Nếu khi biết thể của giới định tuệ đều không thể được thì 
không phân biệt, là đồng một thể, ấy gọi là tam học đẳng dụng. 

                                                           
31 ‘Thanh tịnh’ có nghĩa không dính mắc và không phân biệt, không dính cả 

thiện lẫn ác. 
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We give different names to these six methods only for 
convenience in dealing with passing needs; for, when we come 
to the marvellous principle involved in them all, we find no 
differences at all. So you have only to understand that, by a 
single act of relinquishment, everything is relinquished; and that 
no arising means no arising of anything whatsoever. Those who 
have lost their way have no intuitive understanding of this; that 
is why they speak of the methods as though they differed from 
one another. Fools bogged down in a multiplicity of methods 
revolve endlessly from life span to life span.  

I exhort you students to practise the way of relinquishment 
and nothing else, for it brings to perfection not only the other 
five paramitas, but also myriads of dharmas (methods).  

 

12. Q: What are the ‘three methods of training to be performed 
at the same level’ and what is meant by performing them on the 
same level?  

A: They are discipline (vinaya), concentration (dhyana) and 
wisdom (prajna).  

Q: Please explain them one by one.  

A: Discipline involves stainless purity32. 

Concentration involves the stilling of your minds so that you 
remain wholly unmoved by surrounding phenomena.  

Wisdom means that your stillness of mind is not disturbed 
by your giving any thought to that stillness, that your purity is 
unmarred by your entertaining any thought of purity and that, in 
the midst of all such pairs of opposites as good and evil, you 
are able to distinguish between them without being stained by 
them and, in this way, to reach the state of being perfectly at 
ease and free of all dependence. 

Furthermore, if you realize that discipline, concentration and 
wisdom are all alike in that their substance is intangible and 
that, hence, they are undivided and therefore one — that is 
what is meant by three methods of training performed at the 
same level. 

                                                           
32 ‘Purity’ means freedom from all attachment and discrimination 

whatsoever; it would be marred by attachment to good as much as by 

attachment to bad.  
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13. - Nếu khi tâm trụ tịnh, chẳng phải chấp tịnh sao? 

- Khi được trụ tịnh mà chẳng khởi tưởng trụ tịnh, ấy là không 
chấp tịnh. 

 

 

 

- Tâm khi trụ không, chẳng phải chấp không chăng? 

- Nếu khởi tưởng không, gọi là chấp không. 

 

 

 

- Nếu khi tâm được trụ chỗ không trụ, chẳng phải chấp chỗ 
không chỗ trụ sao? 

- Chỉ cái khởi tưởng không là không thì có chỗ chấp. Nếu ông 
muốn thấu rõ và hiểu được tâm không có chỗ trụ thì khi ngồi 
ngay thẳng chỉ biết tâm, chớ suy nghĩ tất cả vật, tất cả thiện/ác 
đều chớ suy nghĩ.  

 

Việc quá khứ đã đi rồi, chớ suy nghĩ thì tâm quá khứ tự bặt, 
gọi là không việc quá khứ.  

 

Việc vị lai chưa đến, chớ mong chớ cầu thì tâm vị lai tự bặt, 
gọi là không việc vị lai33.  

 

Việc hiện tại đã hiện tại, đối tất cả việc chỉ biết không chấp, 
không chấp là chẳng khởi tâm yêu/ghét thì tâm hiện tại bặt, gọi 
là không việc hiện tại.  

Không nhiếp thuộc ba thời, cũng gọi không ba thời.  

Nếu khi tâm khởi đi thì chớ theo đi, tâm đi tự bặt. 

                                                           
33 Khi ký ức và mơ mộng dứt bặt, quá khứ và vị lai không còn nữa. Hiện tại 

dĩ nhiên được hiểu theo nghĩa chắc thật hơn quá khứ và vị lai, nhưng hiện tại 

sẽ không có mặt trong lúc nghĩ tưởng về quá khứ và vị lai. Trạng thái tâm của 

một bậc giác ngộ tự tại không vướng bận vào vòng kềm tỏa của thời gian. 
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13. Q: When the mind rests in a state of purity, will that not give 
rise to some attachment to purity?  

A: If, on reaching the state of purity, you refrain from thinking 
‘now my mind is resting in purity’, there will be no such 
attachment.  

Q: When the mind rests in a state of emptiness, will that not 
entail some attachment to empty?  

A: If you think of your mind as resting in a state of emptiness, 
then there will be such an attachment.  

Q: When the mind reaches this state of not dwelling upon 
anything, and continues in that state, will there not be some 
attachment to its not dwelling upon anything?  

A: So long as your mind is fixed solely on empty, there is 
nothing to which you can attach yourself. If you want to 
understand the nondwelling mind very clearly, while you are 
actually sitting in meditation, you must be cognizant only of the 
mind and not permit yourself to make judgments — that is, you 
must avoid evaluations in terms of good, evil, or anything else.  

Whatever is past is past, so do not sit in judgment upon it; 
for, when minding about the past ceases of itself, it can be said 
that there is no longer any past.  

Whatever is in the future is not here yet, so do not direct 
your hopes and longings towards it; for, when minding about 
the future ceases of itself, it can be said that there is no future34. 

Whatever is present is now at hand; just be conscious of 
your nonattachment to everything — nonattachment in the 
sense of not allowing any love or aversion for anything to enter 
your mind; for, when minding the present ceases of itself, we 
may say that there is no present.  

When there is no clinging to any of those three periods, they 
may be said not to exist. 

Should your mind wander away, do not follow it, whereupon 
your wandering mind will stop wandering of its own accord.  

                                                           
34 When memory and reverie are cut off, past and future cease to exist. The 

present does, of course, exist in a firmer sense than either of the others, but it 

is not present except when thought of in relation to past and future. The state 

of mind of an illumined person is independent of time-relationships.  



 29 

Nếu khi tâm khởi đứng cũng chớ theo đứng, tâm đứng tự 
bặt. Ấy là tâm không trụ [và] là trụ chỗ không trụ vậy. Nếu tự 
biết rõ ràng khi trụ nơi trụ, chỉ có vật trụ [mà] không có chỗ trụ, 
cũng chẳng không chỗ trụ. 

 

Nếu tự biết rõ ràng tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng 
thấy được bản tâm, cũng gọi là rõ ràng thấy tánh vậy. Chỉ cái 
tâm chẳng trụ tất cả chỗ ấy, tức là tâm Phật, cũng gọi là tâm 
giải thoát, tâm Bồ-đề, tâm vô sanh, còn gọi là chứng được 
sắc tướng tánh là không. Kinh nói «Chứng vô sanh pháp 
nhẫn35» là như thế. 

 

 

Nếu ông khi chưa được như thế, phải cố gắng! Cố gắng! 
Cần dụng công thêm, khi công phu thành tựu thì tự hội. Nói hội 
là tất cả chỗ không tâm, ấy là hội. Nói không tâm là không cái 
tâm giả chớ chẳng phải không tâm chân. Tâm giả là tâm 
yêu/ghét. Tâm chân thật là tâm không yêu/ghét. Chỉ không tâm 
yêu/ghét thì hai tánh không. Hai tánh không thì tự nhiên giải 
thoát. 

 

 

 

 

14 - Chỉ lúc ngồi thiền là có dụng công, khi đi có được dụng 
công chăng? 

- Nay nói dụng công chẳng riêng khi ngồi, cho đến đi đứng 
ngồi nằm và làm công việc, trong tất cả thời đều thường dụng 
công không gián đoạn. 

                                                           
35 Nghĩa của vô sanh pháp nhẫn (anutpattikadharmakshanti) là ‘kham nhẫn 

được lẽ thực kiên cố và bất động vượt trên sanh tử’. Đại Trí Độ Luận định 

nghĩa là ‘an trụ một cách kiên cố bất động với lòng tin chắc thật vào chân 

như (Bhutatathata), ra ngoài đối đãi không còn sanh không còn tử’. 
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Should your mind desire to linger somewhere, do not follow 
it and do not dwell there, whereupon your mind’s questing for a 
dwelling place will cease of its own accord. Thereby, you will 
come to possess a nondwelling mind — a mind which remains 
in the state of nondwelling.  

If you are fully aware in yourself of a nondwelling mind, 
you will discover that there is just the fact of dwelling, with 
nothing to dwell upon or not to dwell upon. This full awareness 
in yourself of a mind dwelling upon nothing is known as having 
a clear perception of your own mind, or, in other words, as 
having a clear perception of your own nature. A mind which 
dwells upon nothing is the Buddha-mind, the mind of one 
already delivered, bodhi-mind, uncreate mind; it is also called 
‘realization that the nature of all appearances is unreal’. It is this 
which the sutras call ‘patient realization of the uncreated36’.  

If you have not realized it yet, you must strive and strive, 
you must increase your exertions. Then, when your efforts are 
crowned with success, you will have attained to understanding 
from within yourself— an understanding stemming from a mind 
that abides nowhere, by which we mean a mind free from 
delusion and reality alike. A mind disturbed by love and 
aversion is deluded; a mind free from both of them is real; and a 
mind thus freed reaches the state in which opposites are seen 
as empty, whereby freedom and deliverance are obtained. 

 

14. Q: Are we to make this effort only when we are sitting in 
meditation, or also when we are walking about? 

A: When I spoke just now of making an effort, I did not 
mean only when you are sitting in meditation; for, whether you 
are walking, standing, sitting, lying, or whatever you are doing, 
you must uninterruptedly exert yourselves all the time.  

                                                           
36 Literally, realization of the ‘patient endurance of the uncreated’ 

(anutpattikadharmakshanti). The meaning of this Sanskrit Mahayana term is 

‘the patient endurance entailed in resting in the imperturbable reality beyond 

birth and death’. The Prajnaparamita Shastra defines it as ‘imperturbably 

abiding with unflinching faith in the Bhutatathata which is free from 

relativity and subject neither to creation nor destruction’.  
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Ấy gọi là thường trụ. 

 

15 - Kinh Phương Quảng nói năm thứ Pháp thân37: 

1. Thật tướng Pháp thân  

2. Công đức Pháp thân  

3. Pháp tánh Pháp thân38  

4. Ứng hóa Pháp thân  

5. Hư không Pháp thân.  

Ngay nơi thân mình là thân nào? 

 

- Biết tâm chẳng hoại là Thật tướng pháp thân.  

 

Biết tâm bao gồm vạn tượng là Công đức pháp thân.  

 

Biết tâm không tâm là Pháp tánh pháp thân. Tùy căn cơ 
ứng nói là Ứng hóa pháp thân.  

 

Biết tâm không hình [tướng] và không thể được là Hư 
không pháp thân.  

 

Nếu người thấu rõ nghĩa này là biết không chứng. Người 
không đắc không chứng là chứng Phật pháp thân. 

 

Nếu có chứng có đắc, hoặc cho là [đạt] được, ấy là người 
tà kiến tăng thượng mạn, gọi là ngoại đạo. Vì cớ sao?  

                                                           
37 Pháp thân của chư Phật (và của chúng sanh), và trên phương diện đó, 

không khác với Chân như. Nhưng không thể chia Pháp thân ra làm năm. Năm 

danh xưng ở đây chỉ cho một Pháp thân duy nhất được hiểu trên năm công 

dụng khác nhau, hoặc trong năm cách nhìn khác nhau. 
38 Pháp tánh Pháp thân, dịch từ chữ Phạn ‘Ohamata’, chỉ cho thể tánh sẵn có 

nơi mọi vật, và như vậy nghĩa rất gần, nếu không muốn nói là đồng nghĩa, 

với Chân như (Bhutatathata). 
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This is what we call ‘constantly abiding’ in that state.  

 

15. Q: The Vaipula Sutra says, ‘Of the five kinds of 
Dharmakaya39, 

the first is the Dharmakaya of the Absolute;  

the second is the Dharmakaya of merit;  

the third is the Dharmakaya of the Dharma-nature40;  

the Dharmakaya of infinite manifestations is the fourth; 
and the Dharmakaya of the emptiness is the fifth.’  

Which one is our own body? 

A: To comprehend that mind is imperishable is to possess the 
Dharmakaya of the Dharma-nature.  

To comprehend that all the myriad forms are contained in 
mind is to possess the Dharmakaya of merit.  

To comprehend that mind is not mind is to possess the 
Dharmakaya of the true nature of all. To teach living beings 
according to their individual capacities for conversion is to 
possess the Dharmakaya of infinite manifestation.  

To comprehend that mind is formless and intangible is to 
possess the Dharmakaya of the emptiness.  

If you understand the meaning of all this, it implies that you 
know there is nothing to be achieved. Realizing that there is 
nothing tangible, nothing achievable — this is achieving the 
Dharmakaya of the Buddha-dharma.  

Anyone who supposes they can achieve it by getting hold 
of, or grasping at, something is full of self-conceit — an 
arrogant person with perverted views, a person of heterodox 
beliefs.  

                                                           
39 The Dharmakaya is that aspect of the Buddhas (and of sentient beings) in 

which they are undifferentiated from the Absolute. Hence, it cannot really be 

divisible into five kinds. The five different names given in the text are names 

for the one Dharmakaya as seen in relation to five different functions, or from 

five points of view. 
40 Dharma-nature is a way of translating the Sanskrit term ‘Oharmata’, which 

refers to the nature underlying all things and is therefore closely related in 

meaning to, if not identical with, the word ‘Bhutatathata’.  
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Kinh Duy-ma nói: “Xá-lợi-phất hỏi Thiên nữ41: ‘Ngươi đã 
được pháp gì, chứng được pháp gì, mà biện được như thế?’ 
Thiên nữ đáp: ‘Tôi không được không chứng, mới được như 
thế; nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là người tăng 
thượng mạn’.” 

 

 

 

16 - Kinh nói Đẳng giác và Diệu giác. Thế nào là Đẳng giác? 
Thế nào là Diệu giác? 

- Tức sắc tức không42 gọi là Đẳng giác. Vì hai tánh không, gọi 
là Diệu giác. Lại nữa không giác và không không giác, gọi là 
Diệu giác. 

 

 

 

- Đẳng giác cùng Diệu giác là khác hay chẳng khác? 

- Vì tùy sự phương tiện giả lập hai tên, chớ bản thể là một, 
không hai không khác, cho đến tất cả pháp đều như vậy.  

 

 

17 - Kinh Kim Cang nói: «Không pháp có thể thuyết, ấy gọi là 
thuyết pháp.» Nghĩa đó thế nào? 

- Thể của Bát-nhã cứu kính thanh tịnh, không có một vật có 
thể được, ấy gọi là không pháp có thể thuyết.  

 

 

Ngay trong thể không tịch của Bát-nhã đầy đủ diệu dụng 
như hằng sa, tức là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là thuyết 
pháp.  

                                                           
41 Một thiếu nữ ở cõi trời có giọng nói rất hay. 
42 “Tức sắc tức không” (theo Bát-nhã Tâm Kinh) là thấy sắc mà không tâm, 

hoặc chứng nghiệm thể tánh của sắc là không. 
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The Vimalakirtinirdesha Sutra says, “Shariputra enquired of 
a devakanya43, ‘What is it you have won? What achievement 
has given you such powers of speech?’ To which the 
devakanya replied, ‘It was my winning and achieving nothing 
which enabled me to reach this state. According to the Buddha-
dharma, someone who wins and achieves things is a person full 
of self-conceit’.”  

 

16. Q: The sutras speak not only of samyak-sambodhi (full 
enlightenment), but also of a marvellous enlightenment lying 
even beyond that. Please explain these terms. 

A: Samyak-sambodhi is the realization of the identity of form 
and emptiness44. Marvellous enlightenment is the realization of 
the absence of opposites, or we can say that it means the state 
of neither enlightenment nor nonenlightenment. 

 

Q: Do these two sorts of enlightenment really differ or not?  

A: Their names are expediently used for the sake of temporary 
convenience, but in substance they are one, being neither dual 
nor different. This oneness and sameness characterize all 
phenomena of whatever kind.  

 

17. Q: What is the meaning of a passage in the Diamond Sutra 
which states that ‘having absolutely nothing describable in 
words is called “preaching the Dharma”? 

A: Prajna (wisdom) is a substance of absolute purity which 
contains no single thing on which to lay hold. This is the 
meaning of ‘nothing describable in words’.  

Yet that immaterial and motionless prajna is capable of 
whatever functions are befitting — functions as numerous as 
the sands of the Ganges; so there is nothing at all which it does 
not comprehend; and this is what is implied by the words 
‘preaching the Dharma’. 

                                                           
43 A devakanya, or apsara, is a kind of minor goddess gifted with a beautiful 

voice. 
44 As the Heart Sutra said, ‘Form is Emptiness’. It means when we encounter 

all phenomena our mind remains empty, without any thought; or we realize 

the emptiness nature of all phenomana. 
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Cho nên nói «Không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết 
pháp.»  

 

- Kinh Kim Cang nói: “Có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc 
tụng kinh này, nếu bị người [khác] khinh chê, là [vì] người ấy tội 
nghiệp đời trước lẽ phải sa vào đường ác, do đời nay bị người 
khinh chê nên tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Nghĩa đó thế nào? 

 

- Giống như có người chưa gặp đại thiện tri thức chỉ tạo nghiệp 
ác, bản tâm thanh tịnh bị ba độc45 vô minh che lấp không thể lộ 
bày, cho nên nói lý đáng phải sa vào đường ác.  

Như do đời nay bị người khinh chê mà phát tâm cầu Phật 
đạo khiến vô minh diệt hết, ba độc chẳng sanh nữa thì bản tâm 
sáng suốt.  

Lại không loạn niệm, các ác hằng dứt sạch nên đời này bị 
người khinh chê. Vô minh diệt hết, loạn niệm chẳng sanh thì tự 
nhiên giải thoát. Nên nói sẽ được Bồ-đề chính ngay khi phát 
tâm - gọi là đời này chẳng phải cách đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh lại nói: “Như Lai có ngũ nhãn.” Thế là sao? 

- Thấy sắc thanh tịnh gọi là Nhục nhãn.  

                                                           
45 Ba độc phát sinh từ vô minh là tham-sân-si. Từ ba độc này phát khởi thân 

khẩu ý [tạo nghiệp] khiến luân hồi trong sanh tử. 
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Therefore is it written, ‘Having absolutely nothing 
describable in words is called “preaching the Dharma”.’  

 

Q: The Diamond Sutra also says, ‘If a virtuous man or woman 
holds to, studies and recites this sutra, and is despised by 
others, this person, who was bound to suffer an evil destiny in 
retribution for his or her past sins and whose karmic sins are 
now eradicated by the others’ contempt, will attain anuttara-
samyaksambodhi.’ Please explain this.  

A: Their case resembles that of those who, not having met an 
enlightened teacher, continue building up nothing but evil karma 
for themselves, so that their pure original mind obscured by the 
three poisons46 stemming from primordial ignorance, cannot 
show forth, which is the reason for our calling them despicable. 

Then, just because they are despised in this life, they grow 
determined to seek out the Way of the Buddhas without delay; 
and, thereby, their ignorance is conquered so that the three 
poisons cease to be generated, whereas their original mind 
shines forth brilliantly. 

The tumult of their thoughts is thenceforth stilled, for all the 
evil in them has been destroyed. It is their having been 
despicable which has led to the conquest of ignorance, the 
cessation of their mental tumult and — as a natural 
consequence of that — to their deliverance. Therefore is it 
written that bodhi is attainable at the very moment we make up 
our minds to achieve it — that is to say in this life and not in 
some other lives to come. 

 

Q: It is also written that the Tathagata has five kinds of vision. 
What are they?  

A: The perception that all appearances are pure (i.e. real) is 
called ‘earthly vision’.  

                                                           
46 The three poisons to which primordial ignorance gives rise are wrong 

desire, anger or passion, and an individual’s ignorance of his true nature. 

From these poisons arise in turn all those thoughts and actions which bind us 

firmly to samsara’s wheel of rebirth.  
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Thấy thể thanh tịnh gọi là Thiên nhãn.  

Đối các cảnh sắc cho đến thiện/ác đều hay rõ biết vi tế, 
không có nhiễm trước, ở trong ấy được tự tại gọi là Tuệ nhãn.  

 

Thấy không có chỗ thấy gọi là Pháp nhãn.  

 

Không thấy không không thấy gọi là Phật nhãn. 

 

- Lại, kinh nói Đại thừa, Tối thượng thừa. Nghĩa ấy thế nào?  

- Đại thừa là Bồ-tát thừa, Tối thượng thừa là Phật thừa. 

 

 

 

 

- Tu thế nào để được thừa này? 

- Người tu Bồ-tát thừa tức là Đại thừa. Chứng Bồ-tát thừa rồi 
không còn khởi quán và ngay cả đến pháp tu cũng không còn 
nữa – sự yên tịnh thường lặng lẽ47 này chẳng có gì thêm chẳng 
có gì bớt - đây gọi là Tối thượng thừa, tức là Phật thừa. 

 

 

18 - Kinh Niết-bàn nói: “Định nhiều tuệ ít chẳng lìa vô minh, 
định ít tuệ nhiều thêm lớn tà kiến, định tuệ đồng nhau gọi là giải 
thoát.” Nghĩa đó thế nào? 

 

 

 

- Đối tất cả thiện/ác đều rõ biết là tuệ; đối với cái bị rõ biết 
chẳng khởi yêu/ghét, chẳng nhiễm trước là định - đây là định 
tuệ đồng dùng vậy. 

                                                           
47 Chỗ này tâm không phải giống như gỗ đá mà tâm không còn phân biệt này/ 

nọ, giải trừ mọi ý niệm, phán đoán, lượng giá, ưa/thích v.v. 
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The perception that their substance is pure (real) is called 
‘heavenly vision’. 

Ability to distinguish the minutest differences among the 
appearances constituting our environment, as well as the 
smallest gradations of good and evil, and yet to be so entirely 
unaffected by them that we remain perfectly at ease amidst all 
of them — that is called ‘the wisdom vision’.  

The perception that there is nothing to perceive is called ‘the 
dharma vision’.  

No perception, yet nothing unperceived, is called ‘the 
Buddha vision’.  

Q: It is also written that there is a Great Vehicle (Mahayana) 
and a Supreme Vehicle. What are they?  

A: The former is that of the Bodhisattvas; the latter is that of the 
Buddhas. 

Q: By what means can they be attained?  

A: The means for gaining the Bodhisattvas’ vehicle are those of 
the Mahayana. Attaining to it and thenceforth remaining so free 
from discursive thought that even the concept of ‘a means’ no 
longer exists for you — such utter tranquillity48 with nothing to 
be added to it, nothing to be taken away, is called ‘attainment of 
the Supreme Vehicle’, which is that of the Buddhas!  

 

18. Q: The Mahaparinirvana Sutra says, ‘Excess of dhyana 
(ting) over wisdom (hui) provides no way out from primordial 
ignorance (avidya), while excess of wisdom over dhyana leads 
to piling up false views; but, when dhyana and wisdom function 
on the same level, that is what we call “deliverance”.’ What 
does it all mean?  

A: ‘Wisdom’ means the ability to distinguish every sort of good 
and evil; ‘dhyana’ means that, though making these distinctions, 
you remain wholly unaffected by love or aversion for them — 
such is the explanation of dhyana and wisdom functioning on 
the same level. 

                                                           
48 i.e. not with minds like blocks of wood or stone, but with minds free from 

making distinctions between this and that, free from concepts, notions, 

judgments, evaluations, likes, dislikes and all the rest.  
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19. - Không bàn không nói gọi là định, chính khi bàn nói 
được gọi là định chăng? 

 

- Nay nói định, chẳng luận nói cùng chẳng nói vẫn thường 
định. Vì sao? Vì khi dùng tánh định nói năng rõ biết thì nói năng 
rõ biết cũng là định.  

 

 

Nếu khi dùng tâm không để quán sắc thì lúc quán sắc cũng 
không. Nếu khi chẳng quán sắc, chẳng nói chẳng rõ biết cũng 
không. Cho đến thấy nghe hiểu biết cũng như thế.  

 

Vì cớ sao? Vì tự tánh không thì đối tất cả chỗ đều không. 
Không thì không chấp, không chấp là đồng dùng. Bởi Bồ-tát 
thường dùng pháp đẳng không (cả thảy đều không) như thế 
nên được đến cứu kính. Cho nên nói “Định tuệ đồng nhau gọi 
là giải thoát.” 

 

 

 

Tôi lại vì ông nói thí dụ để hiển bày, khiến ông tỉnh tỉnh, 
được hiểu dứt nghi. Ví như gương sáng khi chiếu soi hình 
tượng, ánh sáng của gương có động chăng? - Chẳng động. 
Lúc chẳng chiếu cũng động chăng? - Chẳng động. 

 

Tại sao? Vì gương sáng dùng ánh sáng vô tình chiếu, nên 
khi chiếu chẳng động, khi chẳng chiếu cũng chẳng động. Vì 
sao? Bởi trong vô tình không có động, cũng không có chẳng 
động. 

 

Lại như ánh sáng mặt trời khi chiếu thế gian, ánh sáng có 
động chăng? - Chẳng động. Nếu khi chẳng chiếu có động 
chăng? - Chẳng động. Vì sao? - Vì ánh sáng kia vô tình, dùng 
ánh sáng vô tình chiếu soi cho nên chẳng động, chẳng chiếu 
cũng chẳng động.  
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19. Q: That sutra also says, ‘No words, nothing to say — this is 
called “dhyana”.’ But can we also speak of being in dhyana 
while we are engaged in talking? 

A: My definition of dhyana just now referred to that perpetual 
dhyana which is unaffected by speech or silence. Why? Since 
the nature of dhyana functions even while we are engaged in 
speaking, or in making distinctions, our speech and those 
distinctions also pertain to dhyana.  

Similarly, when we contemplate forms with our minds in a 
state of emptiness, the emptiness persists as much during the 
act of regarding those forms as when we are neither speaking 
nor engaged in any other kind of discursive activity. The same 
applies to our seeing, hearing, feeling and consciousness.  

How so? Because, as our own nature is empty, it remains 
so in all situations; being empty, it is free from attachment, and 
it is this detachment which makes possible the simultaneous 
functioning of dhyana and wisdom on the same level. All 
Bodhisattvas employ this method of universalizing emptiness, 
which enables them to attain the final goal. Therefore is it 
written: ‘When dhyana and wisdom function on the same level, 
that is what we call “deliverance”.’  

Now I shall give you a further example in order to clarify 
this, so as to awaken your understanding and set your doubts 
at rest. Take the case of a bright mirror. When it is reflecting 
something, does its brightness waver? No, it does not. And 
when it is not reflecting something, does its brightness waver, 
then? No.  

But why is this so? It is unwavering whether an object is 
present or not because it has the property of reflecting without 
any sensation being experienced. And so? Where no sensation 
is present there can be neither movement nor absence of 
movement.  

Or take the case of the sunlight. Do the sunbeams waver 
when they shine upon the earth? No. Or do they waver when 
they do not encounter the earth? No, they do not. Why? 
Because they are deempty of sensation. That they do not waver 
whether they encounter something or not is due to their 
property of shining without experiencing sensation.  
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Chiếu đó là tuệ, chẳng động là định. Nếu Bồ-tát dùng pháp 
định tuệ đồng ấy thì được Vô thượng giác.  

 

Cho nên nói “Định tuệ đẳng dụng tức là giải thoát.” Nói vô 
tình là không phàm tình, chẳng phải không thánh tình. 

 

 

 

 

- Thế nào là phàm tình? Thế nào là thánh tình? 

- Nếu khởi hai tánh (có/không, yêu/ghét) tức là phàm tình. Hai 
tánh đều không tức là thánh tình. 

 

 

20 - Kinh nói: “Bặt đường nói năng, dứt chỗ tâm nghĩ (ngôn 
ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt).” Nghĩa đó thế nào?  

- Dùng lời nói để hiển bày nghĩa, được nghĩa phải bặt lời. 
Nghĩa tức là không, không tức là đạo, đạo thì bặt lời, nên nói 
bặt đường nói năng.  

 

Dứt chỗ tâm nghĩ là được nghĩa thực tế (thực tại) thì chẳng 
khởi quán, vì chẳng khởi quán nên vô sanh, vì vô sanh nên tất 
cả tánh của sắc đều không, vì tánh của sắc không nên muôn 
duyên đều dứt, muôn duyên đều dứt, ấy là dứt chỗ tâm nghĩ. 

 

 

 

21. Như như là thế nào? 

- Như như là nghĩa chẳng động. Tâm chân như nên gọi là như 
như. Thế nên biết chư Phật quá khứ hành hạnh này được 
thành đạo; Phật hiện tại hành hạnh này cũng được thành đạo; 
Phật vị lai hành hạnh này cũng được thành đạo. Ba đời chư 
Phật chỗ tu và chứng đạo không khác, nên nói như như.  

* 
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The quality of being able to reflect or shine pertains to 
wisdom, while that of perfect steadiness pertains to dhyana. It is 
the Bodhisattvas’ employment of this method of equalizing 
dhyana and wisdom which enables them to attain sambodhi 
(supreme enlightenment). 

Therefore is it written, ‘When dhyana and wisdom are on the 
same level, that is what we call “deliverance”.’ However, when I 
spoke just now of absence of sensation, I meant freedom from 
ordinary sensations, not from holy sensation.  

 

Q: How do they differ? 

A: Ordinary sensations are those involving duality of feeling; 
holy sensation pertains to realization of the emptiness of 
opposites.  

 

20. Q: The sutra says, ‘The path of words and speech is cut off; 
the mind’s activities cease.’ What does this mean?  

A: Words and speech are to reveal the Dharma’s meaning; but, 
once that meaning is understood, speech is discarded. Meaning 
is immaterial; that which is immaterial is Tao (truth), and Tao is 
inexpressible. Hence ‘the path of words and speech is cut off.’ 

By ‘the mind’s activities cease’ is meant that, upon actual 
realization of the Dharma’s significance, no further 
contemplation is required. That which lies beyond our 
contemplation is the uncreate. Being uncreated, the nature of 
all appearances is empty. Because their nature is empty, all 
their concurrent causes are eradicated, and that eradication 
involves the cessation of the mind’s activities. 

 

21. Q: What is Suchness (Ju-ju, Bhutatathata)?  

A: Suchness signifies immutability. Since mind is immutable 
(jên-ju, absolute), we term it Suchness. Hence it can be known 
that all the Buddhas of the past attained enlightenment by 
conducting themselves in accord with this immutability. With the 
Buddhas of the present it is likewise and so will it be with the 
Buddhas of the future. Since all practice, whether past, present, 
or future, culminates in the same attainment of enlightenment, it 
is called ‘the attainment of Suchness’.  
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Kinh Duy-ma nói: “Chư Phật cũng như, Di-lặc cũng như, 
cho đến tất cả chúng sanh thảy đều như.” Vì sao? - Vì Phật 
tánh tự có, chẳng đoạn dứt vậy. 

 

22 - Tức sắc tức không, tức phàm tức thánh, có phải đốn ngộ 
chăng? 

- Phải.  

 

 

- Thế nào là tức sắc tức không, tức phàm tức thánh? 

- Tâm có nhiễm tức sắc, tâm không nhiễm tức không. Tâm có 
nhiễm tức phàm, tâm không nhiễm tức thánh.  

 

Lại, chân không mà diệu hữu là tức sắc, sắc không có thật 
là tức không.  

 

Nay nói không là tánh của sắc tự không, chẳng phải sắc 
diệt mới không49. Nói sắc là tánh không tự có sắc, không phải 
sắc hay làm sắc. 

 

 

 

 

23 - Kinh nói: Pháp môn tận (hết) vô tận (không hết) là thế nào? 

- Vì hai tánh đều không nên thấy nghe không sanh là tận (hết). 
Tận là các lậu (nguyên nhân sanh tử) hết. Vô tận là ở trong thể 
vô sanh đầy đủ hằng sa diệu dụng, tùy việc ứng hiện thảy đều 
đầy đủ, mà trong bản thể cũng không tổn giảm gọi là vô tận.  

                                                           
49 Chủ thuyết đoạn diệt – nghĩa là không có đời trước, hoặc mọi vật đều 

không – ngược lại với các tông phái đạo Phật. 
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The Vimalakirtinirdesha Sutra says, ‘Thus has it ever been 
with all the Buddhas; thus will it be with Maitreya and with every 
other sentient being as well.’ Why so? Because the Buddha-
nature is eternally and uninterruptedly self-existent.  

 

22. Q: Does the teaching concerning the identity of matter and 
emptiness, and that of the ordinary and holy, pertain to the 
doctrine of sudden illumination?  

A: Yes.  

Q: What do you mean by the identity of matter and emptiness 
and of ordinary and holy?  

A: When mind is stained by attachment, materiality is there; 
when it is free from stain, immateriality is there. Stained mind is 
ordinary and unstained mind is holy.  

The Absolute is self-existent, which implies the identity of 
the immaterial and matter; but, since the latter is not 
discoverable it is in fact immaterial. 

Here, we are using ‘immaterial’ with reference to the 
emptiness nature of form, not to mean the kind of emptiness 
which would result from form’s annihilation50. Similarly, we are 
using ‘material’ with reference to the nature of the immaterial, 
which exists of itself; not in the sense that the material can be 
matter (as ordinarily understood).  

 

23. Q: What are the exhaustibles and the inexhaustibles 
mentioned in the sutra?  

A: On account of the emptiness nature of all dualities, when 
seeing and hearing no longer take place, that is exhaustion — 
meaning the end of passions (asravaksaya). ‘Inexhaustible’ 
connotes the uncreated substance complete with marvellous 
functions as numerous as the sands of the Ganges. These 
functions respond to all the needs of sentient beings without 
occasioning the smallest diminution of substance.  

                                                           
50 The doctrine of annihilation, which implies the previous birth, or creation 

of the thing annihilated, is opposed by Buddhists of all schools. 
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Ấy là pháp môn tận vô tận vậy51. 

 

- Tận cùng vô tận, là một hay khác? 

- Thể là một, nói thì có khác. Sóng biển nổi và chìm mà không 
có thêm vào hay bớt ra từ biển. Tướng trạng có đến có đi 
nhưng diệu thể của lẽ thực không tăng không giảm; không có 
điều gì sanh khởi, cũng không có thứ gì hoại diệt. 

 

 

 

- Thể là một tại sao nói có khác? 

- ‘Một’ là thể của nói, nói là dụng của thể.  

Vì tùy sự ứng dụng, nên nói thể đồng mà nói thì khác. Ví 
như trên trời có một mặt nhật và dưới đất để các thứ chậu 
chứa nước đầy, trong mỗi chậu đều thấy có mặt nhật. Các mặt 
nhật trong chậu thảy đều tròn đầy cùng mặt nhật trên trời không 
sai biệt, nên nói thể đồng. Vì tùy chậu đặt tên nên có sai biệt, 
do đó có khác. Cho nên bảo thể đồng, nói thì có khác. Các mặt 
nhật hiện trong chậu đều tròn đầy, so với mặt nhật chánh trên 
trời không có thua kém, nên nói vô tận. 

 

 

 

 

 

 

- Kinh nói: “Chẳng sanh chẳng diệt.” Pháp gì chẳng sanh? 
Pháp gì chẳng diệt? 

- Pháp ác chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt52. 

                                                           
51 Trong vô minh và mọi vật phát sinh từ đó là tận, trong khi trí tuệ và lẽ thực 

nhận thấy dưới ánh sáng trí tuệ thì vô tận. 
52 Pháp ác nghĩa là pháp tùy thuộc duyên sinh nên biến dịch. Pháp thiện là 

pháp không tùy thuộc duyên sinh nên bất biến. 
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Such, then, are the exhaustibles and inexhaustibles 
mentioned in the sutras53. 

Q: Are the exhaustibles and inexhaustibles really identical, or 
are they different things?  

A: In substance they are one, but they are spoken of 
separately. The waves of the sea rise and fall without anything 
being added to or subtracted from the sea. Forms may come 
and go, but the marvellous substance of reality is neither 
augmented nor reduced; nothing is created or born; nothing 
ceases to be. 

Q: Yet, if they are one in substance, why should they be spoken 
of separately?  

A: ‘One’ denotes the substance of speech, and speech is a 
function of that substance.  

It is employed as circumstances require. That is why they 
are said to be of the same substance but spoken of separately. 
We may liken this to the fact that, although only the one sun 
appears in the sky above, its reflections are caught by water 
held by many different receptacles, so that each of those 
receptacles ‘contains a sun’ and every ‘sun’ is both complete in 
itself and yet identical with the sun in the sky. Therefore, 
although the suns are of the same substance, they are spoken 
of separately with reference to the various receptacles. Hence 
(things of) the same substance are spoken of differently. 
Moreover, although every one of the suns manifested below is 
perfect and entire, the sun in the sky is not in the least 
diminished by them — hence the term ‘inexhaustible’.  

Q: A sutra speaks of ‘no coming into existence and no ceasing 
to exist’. To what sort of dharmas (phenomena) do these words 
apply?  

A: They mean the not coming into existence of unwholesome 
phenomena and the never ceasing to exist of wholesome 
phenomena54. 

                                                           
53 Ignorance and everything that proceeds therefrom is exhaustible, whereas 

wisdom and the reality which is seen by wisdom’s light is inexhaustible. 
54 Unwholesome phenomena means those phenomena which are conditioned 

causally and are therefore transient. Wholesome phenomena are 

unconditioned and permanent.  
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- Thế nào là ác? Thế nào là thiện? 

- Tâm nhiễm lậu55 là ác. Tâm không nhiễm lậu là thiện.  

 

Chỉ không nhiễm không lậu thì pháp ác chẳng sanh. Khi 
được không nhiễm không lậu thì thanh tịnh tròn sáng, lóng yên 
thường lặng, cứu kính không dời đổi, ấy gọi là pháp thiện 
chẳng diệt. Đây tức là chẳng sanh chẳng diệt vậy. 

* 

 

 

 

24 - Trong Bồ-tát Giới nói: “Chúng sanh thọ Phật giới liền vào vị 
chư Phật - vị đồng bậc Đại giác - rồi mới thật là con Phật.” 
Nghĩa này thế nào? 

 

- Giới của Phật là tâm thanh tịnh56 đó vậy. Nếu có người phát 
tâm tu hành hạnh thanh tịnh và được tâm không có chỗ thọ, gọi 
là thọ Phật giới. Chư Phật đời quá khứ đều tu hạnh thanh tịnh 
không thọ, được thành Phật đạo.  

 

 

 

 

Thời nay có người phát tâm tu hạnh thanh tịnh không thọ 
thì cùng chư Phật đồng công đức đẳng dụng không khác, cho 
nên nói vào vị chư Phật. Như thế, giác ngộ có được cùng giác 
ngộ của Phật là đồng, cho nên nói vị này đồng bậc Đại giác rồi 
mới thật là con Phật, và từ tâm thanh tịnh sanh trí. Người có trí 
thanh tịnh gọi là con chư Phật, cũng gọi là thật con Phật. 

                                                           
55 Tâm nhiễm lậu là tâm thường không biết lẽ thực, là tâm ô nhiễm trầm luân. 

‘Lậu’ còn có nghĩa rỉ chảy, đó là những tạo tác từ một tâm ô nhiễm do trói 

buộc. 
56 Xem chú thích 29 trang 23. 
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Q: What are wholesome and unwholesome phenomena?  

A: A mind stained by attachments and leaking57 is 
unwholesome; a mind freed from these characteristics is 
wholesome.  

It is only when no stains or leaking occur that 
unwholesomeness does not arise; and, when freedom from 
stains and leaking is attained, there is purity, perfection and 
brilliance — a deep, everlasting and unwavering stillness. This 
is what is meant by ‘wholesome phenomena not ceasing to be’; 
it explains the term ‘no coming into existence, or ceasing to 
exist’. 

 

24. Q: The Precepts of the Bodhisattvas says, “When sentient 
beings observe the Buddha-precept, they enter upon the status 
of Buddhahood — a status identical with full enlightenment — 
and thereby they become true sons of the Buddhas.” What 
does this mean?  

A: The Buddha-precept denotes perfect purity58 of mind. If 
someone undertakes the practice of purity, and thereby attains 
a mind unmoved by sensory perceptions, we speak of that 
person as one who observes the Buddha-precept. All the 
Buddhas up to this day have practiced purity unmoved by 
sensory perceptions and it was by means of this that they 
attained Buddha- hood.  

In these days, if people undertake its practice, their merit is 
equal to and does not differ from that of the Buddhas; hence 
they are said to have entered upon the status of Buddhahood. 
Illumination thus obtained is precisely the illumination of a 
Buddha, so such a person’s status is said to be identical with 
full enlightenment. Those people really are sons of the Buddhas 
and their pure mind begets wisdom. One whose wisdom is pure 
is called ‘a son of the Buddhas’, or ‘this Buddha son’.  

                                                           
57 A leaking mind is a mind constantly losing the truth which it is unable to 

contain, that is to say a deluded mind still adhering to samsara’s round. The 

term ‘leaking’ may also refer to outflows, i.e. those reactions which occur as 

a result of the mind’s being stained by attachments. 
58 See note 30 (page 24). 
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25 - Nói Phật59 với Pháp là Phật có trước hay Pháp có trước? 
Nếu Pháp có trước thì Pháp ấy do Phật nào nói? Nếu Phật có 
trước thì nương giáo pháp nào được thành đạo? 

- Phật cũng có trước Pháp và cũng có sau Pháp. 

 

 

- Nhân đâu nói Phật, Pháp có trước sau? 

- Nếu căn cứ Pháp tịch diệt mà nói thì Pháp trước Phật sau. 
Nếu căn cứ Pháp văn tự mà nói thì Phật trước Pháp sau.  

 

 

Vì cớ sao? Vì tất cả chư Phật đều nhân nơi Pháp tịch diệt 
mà được thành Phật, tức là Pháp trước Phật sau. Kinh nói: 
“Làm thầy chư Phật, ấy là Pháp vậy.” Sau khi thành đạo rồi, 
Phật mới nói rộng mười hai bộ kinh dẫn dắt giáo hóa chúng 
sanh, chúng sanh nương nơi pháp Phật giáo hóa tu hành được 
thành Phật, ấy là Phật trước Pháp sau. 

 

 

 

 

 

26. - Thế nào là thuyết thông tông chẳng thông60? 

- Nói và làm trái nhau, tức là thuyết thông tông chẳng thông. 

- Thế nào là tông thông thuyết cũng thông? 

                                                           
59 Các nhà Đại thừa thường dùng danh từ ‘Phật’ đồng nghĩa không hơn không 

kém với Chân như, và đây chính là ý nghĩa mà Đại Châu thường dùng, nhưng 

ở đây dùng với nghĩa rộng là bậc tự giác giác tha. 
60 ‘Thuyết’ nghĩa là Pháp trong kinh điển; ‘Tông’ là thuyết giảng, truyền trao, 

lĩnh hội lẽ thực bằng trực giác qua sự chứng nghiệm trực tiếp, và như thế 

không tùy thuộc văn tự kinh điển. Thông thường sự truyền thừa xảy ra trong 

im lặng, như đức Phật đưa lên cành hoa và Ca-diếp hội ý mĩm cười khi nhận 

ra thực nghĩa trong hành động này.  
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25. Q: As to the Buddhas61 and the Dharma, which of them 
preceded the other? If the Dharma came first, how can there 
have been a Buddha to preach it; but, if a Buddha came first, 
then what doctrine led to his attainment?  

A: The Buddhas preceded the Dharma in one sense, but came 
after it in another.  

Q: How is that possible?  

A: If you mean the quiescent Dharma, then the Dharma 
preceded the Buddhas; but, if you mean the written or spoken 
Dharma, then it was the Buddhas who came first and the 
Dharma which followed them.  

How so? Because every one of the Buddhas attained 
Buddhahood by means of the quiescent Dharma — in that 
sense, the Dharma preceded them. The ‘teacher of all the 
Buddhas’ mentioned in the sutra is the Dharma; it was not until 
they had attained Buddhahood that they first embarked upon 
their detailed exposition of the Twelve Divisions of the sutras for 
the purpose of converting sentient beings. When these sentient 
beings follow and practise the Dharma preached by previous 
Buddhas, thereby attaining Buddhahood, that is also a case of 
the Dharma preceding the Buddha.  

 

26. Q: What is meant by ‘proficiency in teaching, but not in 
transmission62’?” 

A: It refers to those whose words are at variance with their 
deeds.  

Q: And what is meant by ‘proficiency in transmission and 
also in teaching’? 

                                                           
61 The Mahayanists frequently use the term ‘Buddha’ more or less as a 

synonym for the Absolute, and it is in this sense that the Great Pearl often 

employs it; but here the word is used with its more widespread meaning of an 

enlightened one who, after illumination, preaches to sentient beings.  
62 ‘Teaching’ means preaching the Dharma according to the scriptures; 

‘Transmission’ means preaching, or conveying, an intuitive understanding of 

truths discovered through direct experience, and is therefore independent of 

scriptures. In some cases, transmission can take place in silence, as when the 

Lord Buddha picked a flower and held it up for his disciples to see 

whereupon Kashyapa, traditionally the first Ch’an (Zen) patriarch, smiled his 

understanding of the truth conveyed by that gesture. 
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- Nói và làm không khác nhau, tức là thuyết thông tông cũng 
thông. 

 

27 - Kinh nói: “Pháp đến chẳng đến, chẳng đến đến.” Vậy là thế 
nào? 

- Nói đến mà làm chẳng đến gọi là đến chẳng đến. Làm đến mà 
nói chẳng đến gọi là chẳng đến đến. Làm nói đều đến gọi là 
đến đến. 

* 

 

 

28 - Phật pháp chẳng dứt hữu vi, chẳng trụ vô vi63. Thế nào là 
chẳng dứt hữu vi? Thế nào là chẳng trụ vô vi? 

- Chẳng bác bỏ hữu vi là từ mới phát tâm cho đến ở dưới cội 
bồ-đề thành Đẳng chánh giác, sau đến song lâm vào Niết-
bàn64, trong khoảng giữa đó tất cả pháp đều không bỏ. Ấy là 
chẳng dứt hữu vi. 

 

 

Chẳng trụ vô vi là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm 
làm chỗ chứng. Tuy tu Không mà chẳng lấy Không làm chỗ 
chứng. Tuy tu Bồ-đề Niết-bàn vô tướng vô tác, mà chẳng dùng 
vô tướng vô tác làm chỗ chứng. Ấy là chẳng trụ vô vi. 

* 

                                                           
63 ‘Hữu vi’ và ‘vô vi’ là từ nguyên khởi các đạo sĩ Lão giáo hay dùng. Có làm 

không làm (làm mà không toan tính) là danh từ chỉ gợi ý một khía cạnh của 

nguyên nghĩa. Ở đây dùng với nghĩa ‘thế gian’ và ‘xuất thế.’  
64 Đức Phật chứng Niết-bàn khi thành đạo và nhập Niết-bàn khi xả bỏ thân 

vật chất đã có trước khi giác ngộ. Nguyên đoạn này có nghĩa, từ khi tầm đạo 

đến cuối đời, đức Thế Tôn không bao giờ loại trừ thế gian hình tướng hoặc 

xem việc chứng Niết-bàn là một điều gì sở đắc; bởi vì Niết-bàn và luân hồi 

sanh tử là hai mặt của nguyên một lẽ thực thường hằng bất biến, không có gì 

để bỏ, không có gì để được – giác ngộ là sự chứng nghiệm tâm linh cho thấy 

là chúng ta luôn như thế ngay từ đầu. 
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A: It refers to people whose words are confirmed by their 
deeds. 

 

27. Q: What is meant by ‘the reachable not reached’ and by ‘the 
unreachable reached’? 

A: By ‘the reachable not reached’ is meant speech not 
supported by deeds; by ‘the unreachable reached’ is meant 
deeds performing what speech fails to reach; and, when both 
speech and deeds attain the goal, this is ‘complete reaching’, or 
‘double reaching’.  

 

28. Q: Please explain the two statements: ‘The Buddha-dharma 
neither annihilates the worldly (yu wei) nor gets bogged down in 
the transcendental (wu wei65). 

A: The first means that the Buddha never rejected any thing 
phenomenal from the moment when he first determined upon 
his quest up to the time when he achieved enlightenment 
beneath the bodhi tree, and from then up to his entrance into 
parinirvana beneath the twin sala tree66. This is ‘nonannihilation 
of the worldly’.  

The other statement means that, although he achieved 
absence of thought, he never looked upon this as an 
attainment; that, although he reached immaterial and nonactive 
bodhi and nirvana, he never held that these states marked an 
attainment. This is what is meant by ‘not getting bogged down 
in the transcendental’.  

                                                           
65 ‘Yu wei’ and ‘wu wei’ are terms first used by Taoist sages. Activity and 

nonactivity (in the sense of no calculated activity) are words which suggest 

only one aspect of their full meaning. Here they are used with the broad 

meaning of ‘worldly’ and ‘transcendental’. 
66 A Buddha gains nirvana at the time of his enlightenment and parinirvana at 

the time when he abandons the physical body obtained before enlightenment. 

The whole passage means that, from the beginning of his quest to the end of 

his life, the Lord Buddha never rejected the phenomenal world or regarded 

his achievement of nirvana as something attained; for, as nirvana and samsara 

are two aspects of the same ever-present reality, there is nothing to reject and 

nothing to attain — enlightenment is an experience of the mind which reveals 

that which we have always been from the first. 
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29. - Có địa ngục hay không có địa ngục67? 

- Cũng có cũng không. 

 

- Tại sao cũng có cũng không? 

- Vì tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Nếu tâm không 
nhiễm, vì tự tánh [vốn] Không thì không địa ngục. 

* 

 

- Chúng sanh chịu tội có Phật tánh chăng? 

- Cũng đồng Phật tánh. 

 

- Đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật tánh đồng 
vào chăng? 

- Chẳng đồng vào. 

 

- Vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục Phật tánh ở chỗ nào? 

- Cũng đồng vào. 

 

- Đã đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội Phật tánh cũng đồng 
chịu tội chăng? 

- Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào mà chúng sanh chịu 
tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không chịu. 

 

- Đã đồng vào nhân đâu chẳng chịu? 

- Chúng sanh là có tướng, có tướng thì có thành hoại68.  

                                                           
67 Một số Phật tử tin rằng có địa ngục, là nơi con người đã tạo nhiều nghiệp 

ác phải chịu khổ cho đến khi trả hết nghiệp, nhưng họ không bao giờ xem đó 

là chỗ đau khổ vĩnh viễn! Những Phật tử khác xem chữ ‘địa ngục’ là hình ảnh 

nói đến đau khổ ngay đời này hoặc đời sau do nghiệp ác. 
68 Chữ Phạn ‘vivarta’ và ‘samvarta’ dịch ra là thành và hoại. Theo hệ Đại 

thừa, chu kỳ hiện hữu có 4 giai đoạn là thành (vivarta), trụ (vivarta-siddha), 

hoại (samvarta) và diệt (samvartasiddha). 
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29. Q: Is there really a hell69? 

A: There is and there is not.  

 

Q: How so? 

A: In that our minds have constructed many sorts of evil karma, 
there is hell; but, since everyone’s self- nature is empty, for 
those whose minds have been freed of attachment’s stains 
there can be no hell.  

 

Q: Do evildoers possess the Buddha-nature? 

A: Yes, they have it too.  

 

Q: Then, if they too have this nature, does it enter hell with 
them or not? 

A: It does not enter with them.  

Q: But, when they enter hell, where is their Buddha- nature? 

A: It also enters hell.  

Q: That being so, while they are undergoing punishment there, 
does their Buddha-nature share the punishment? 

A: No. Although the Buddha-nature remains with these people 
while they are in hell, it is the individuals themselves who suffer; 
the Buddha-nature is fundamentally beyond punishment.  

Q: Yet, if they enter together, how can the Buddha- nature not 
suffer? 

A: Sentient beings possess forms and whatsoever has form is 
subject to formation and destruction70.  

                                                           
69 Some Buddhists believe in the existence of actual hells, as states in which 

people with a large store of evil karma suffer until their evil karma is worked 

off, but they are never regarded as places of eternal torment! Others regard 

the word ‘hell’ as a figure of speech denoting all the sufferings in this life or 

any other which result from evil karma.  
70 The words translated ‘formation and destruction are ‘ch’êng huai’, which 

render the Sanskrit terms ‘vivarta and samvarta’. In the Mahayana, a cycle of 

existence is conceived of in four stages—formation (vivarta), existence 

(vivarta-siddha), destruction (samvarta) and empty (samvartasiddha). 
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Phật tánh là không tướng, và vì không tướng, nên tánh là 
không. Thế nên, chân tánh của không thì bất hoại.  

Ví như có người chất củi trong hư không, củi lâu ngày bị 
mục, hư không chẳng mục. Hư không dụ Phật tánh, củi dụ 
chúng sanh. Vì thế nói đồng vào mà không đồng chịu. 

* 

 

 

30. Chuyển tám thức71 thành bốn trí, rút bốn trí thành ba thân72, 
vậy mấy thức chung thành một trí, mấy thức riêng thành một 
trí? 

- Mắt tai mũi lưỡi thân - năm thức này [hợp] chung thành Thành 
sở tác trí. Ý thức thứ sáu riêng thành Diệu quan sát trí. Tâm 
thức thứ bảy riêng thành Bình đẳng tánh trí. Thức hàm tàng thứ 
tám riêng thành Đại viên cảnh trí.  

 

 

- Bốn trí này là khác hay đồng? 

- Thể đồng mà tên khác. 

 

 

- Thể đã đồng tại sao tên khác? 

                                                           
71 Tiền ngũ thức liên hệ với năm giác quan của thân (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân), 

cùng với ý thức (manovijnana), thức phân biệt chấp ngã (klistamanovijnana) 

và tàng thức từ đó chủng tử hoặc mầm của những thức khác phát sinh. 
72 Ba thân chỉ cho ba thân của Phật: 

- Pháp thân đồng với chân như, 

- Báo thân là phần tâm linh, dù không cụ thể, vẫn được thấy với những đặc 

tính riêng biệt, 

- Hóa thân cụ thể như thân của mọi chúng sanh mà đức Phật ứng dụng để 

độ tha. Dĩ nhiên sai khác giữa thân người này với người khác chỉ là tương 

đối. 
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Whereas the Buddha-nature is formless and, being 
formless, is immaterial, for which reason it is the very nature of 
the emptiness itself and cannot be destroyed. 

Were someone to make a pile of faggots in a vacuum, the 
faggots could come to harm but not the vacuum. In this 
analogy, the vacuum symbolizes the Buddha-nature and the 
faggots represent sentient beings. Therefore it is written: They 
enter together but do not suffer together.’ 

 

30. Q: Regarding the quotation ‘Transform the eight states of 
consciousness73 (parijnana) into the four Buddha-wisdoms and 
bind the four Buddha - wisdoms to form the trikaya74’, which of 
the eight states of consciousness must be combined to form 
one Buddha-wisdom and which of them will each become a 
Buddha-wisdom in itself?  

A: Sight, hearing, smell, taste and touch are the five states of 
consciousness which together form the perfecting wisdom. The 
intellect, or sixth state of consciousness, alone becomes the 
profound observing wisdom. Discriminative awareness, or the 
seventh state of consciousness, alone becomes the universal 
wisdom. The storehouse of consciousness, or eighth state, 
alone becomes the great mirror wisdom.  

 

Q: Do these four wisdoms really differ?  

                                                           
73 The five types of consciousness connected with our bodily sense organs 

(eyes-ears-nose-tongue-body touch), together with intellect (manovijnana), 

discriminating consciousness (klistamanovijnana) which leads to thinking in 

terms of self and other, etc., and the storehouse consciousness (alayavijnana) 

from which the seeds, or germs of the other types of consciousness, spring 

forth.  
74 ‘Trikaya’ denotes the Threefold Body of a Buddha: 

- The Dharmakaya is that aspect of a Buddha in which he is one with the 

Absolute;  

- the Sambhogakaya or Reward Body is that spiritual state in which, though 

not concrete, a Buddha is seen to possess individual characteristics;  

- the Nirmanakaya or Body of Transformation is the body, as concrete as 

those of other sentient beings, which a Buddha employs in order to 

accomplish the liberation of others. Naturally, the distinctions between one 

body and another are only relative.  
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- Thể tuy đồng nhưng vì tùy sự nên đặt tên. 

 

 

- Đã tùy sự đặt tên thì khi một thể cái gì là Đại viên cảnh trí? 

- Yên tịnh, không lặng, tròn sáng và chẳng động là Đại viên 
cảnh trí.  

 

Đối các trần không khởi yêu/ghét tức là hai tánh không; hai 
tánh không là Bình đẳng tánh trí.  

 

Hay vào cảnh giới các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) khéo 
[rõ biết] mà chẳng khởi loạn tưởng, được tự tại là Diệu quan 
sát trí.  

 

Hay khiến các căn tùy sự ứng dụng thảy vào chánh định, 
không có hai tướng là Thành sở tác trí. 

 

 

- Rút bốn trí làm ba thân, bao nhiêu trí chung làm một thân, bao 
nhiêu trí riêng làm một thân? 

- Đại viên cảnh trí riêng thành Pháp thân. Bình đẳng tánh trí 
riêng làm Báo thân. Diệu quan sát trí cùng Thành sở tác trí 
[hợp] chung làm Hóa thân. Ba thân này cũng giả lập tên để 
[phân rõ], cốt cho người chưa hiểu xem. Nếu người liễu đạt lý 
này cũng không có ba thân ứng dụng.  

 

Vì sao? Vì thể tánh không tướng, từ gốc không trụ75 mà lập, 
cũng không có gốc không trụ. 

* 

                                                           
75 Vô trụ bổn: Vì muôn vật không có tự tánh cho nên không chỗ trụ; có hình 

tướng biến dịch ứng với nhân duyên lúc đó và mất khi nhân duyên không còn 

nữa. Do đó, tất cả vật đều cắm rễ trong vô trụ, kể cả quan niệm về tam thân. 

Thể tánh chân thực của tam thân thì thường hằng, cho nên ý niệm về ‘tam’ và 

‘thân’ không còn giá trị.  



 58 

A: In substance they are the same, but they are differently 
named.  

Q: Yet, if they are one in substance, why do their names differ? 
Or, allowing that their names are given according to 
circumstances, what is it that, being of one substance with the 
rest, is nevertheless called ‘the great mirror wisdom’?  

A: That which is clearly empty and still, bright and 
imperturbable, is the great mirror wisdom.  

That which can face defilements without love or aversion 
arising and which thereby exhibits the nonexistent nature of all 
such dualities is the universal wisdom.  

That which can range the fields of the senses with 
unexcelled ability to discern things, yet without giving rise to 
tumultuous thoughts, so that it is fully independent and at ease, 
is the profound observing wisdom.  

That which can convert all the senses with their functions of 
responding to circumstances into right samadhi free from 
duality is the perfecting wisdom.  

Q: As to ‘binding the four Buddha-wisdoms to form the trikaya’, 
which of them combine to form one body and which of them 
each becomes a body in itself?  

A: The great mirror wisdom singly forms the Dharmakaya. The 
universal wisdom singly forms the Sambhogakaya. The 
profound observing wisdom and the perfecting wisdom jointly 
form the Nirmanakaya. These three bodies are only named 
differently to enable unenlightened people to see more clearly. 
Once the principle is understood, there will be no more three 
bodies with functions responding to various needs.  

Why? Formless in substance and by nature, they are 
established in the basically impermanent76, which is not their 
own true basis at all. 

                                                           
76 ‘The basically impermanent’ is a translation of the difficult term ‘wu chu 

pen’. Since objects have no individual nature of their own, they are 

impermanent; they make their transient appearance only in response to 

concurrent causes and cease when those causes cease. Thus, everything is 

rooted in impermanence, including the concept of the Trikaya. The true 

substance and nature of the Trikaya pertain to the permanent, in which the 

concepts ‘three’ and ‘bodies’ have no validity. 



 59 

31 - Thế nào là thấy chân thân Phật77? 

- Chẳng thấy có/không là thấy chân thân Phật. 

 

 

- Thế nào là chẳng thấy có/không là thấy chân thân Phật? 

- Có nương nơi không mà lập, không nương nơi có mà hiển 
bày, vốn chẳng lập có thì không đâu còn. Đã chẳng còn không 
thì có từ đâu mà có. Có với không làm nhân cho nhau mà có. 
Đã làm nhân cho nhau mà có thì thảy đều sanh diệt. Chỉ lìa hai 
cái thấy này tức là thấy chân thân Phật78. 

 

- Có/không còn không thể được, huống là dựng lập chân thân, 
vậy căn cứ vào đâu mà lập? 

- Vì có hỏi nên lập. Nếu khi không hỏi thì tên chân thân cũng 
không thể lập. Vì sao? Ví như gương sáng nếu khi đối vật 
tượng tức hiện hình tượng, nếu khi chẳng đối vật tượng trọn 
chẳng thấy hình tượng.  

* 

 

32 - Thế nào là thường chẳng rời Phật79? 

- Tâm không khởi/diệt, đối cảnh vắng lặng, trong tất cả thời cứu 
kính không tịch, tức là thường chẳng rời Phật. 

 

 

33 - Thế nào là pháp vô vi? 

- Là hữu vi vậy80. 

- Nay hỏi pháp vô vi nhân sao đáp hữu vi?  

                                                           
77 Chân thân Phật đương nhiên là không phải thân của một vị Phật, cũng 

không thể chia ra làm hai hoặc ba. Đó là lẽ thực, không hình tướng, không 

tùy duyên, là Pháp thân bao trùm hai thân kia. 
78 Thực sự là chúng ta chưa bao giờ rời xa chân thân Phật, nhưng chúng ta 

không thể nhận ra chỉ vì bị vô minh che mờ. 
79 Ở đây chỉ cho chân thân Phật, tức là chân như. 
80 Xem chú thích 61 trang 49. 
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31. Q: What is meant by perceiving the real Buddhakaya81? 

A: It means no longer perceiving anything as existing or not 
existing.  

Q: But what is the actual meaning of that definition?  

A: ‘Existence’ is a term used in contradistinction to 
‘nonexistence’, while the latter is used in opposition to the 
former. Unless you begin by accepting the first concept as valid, 
the other cannot stand. Similarly, without the concept of 
nonexistence, how can that of existence have meaning? These 
two owe their being to mutual dependence and pertain to the 
realm of birth and death. It is just by avoiding such dual 
perception that we may come to behold the real Buddhakaya82.  

Q: If even the concepts of existence and nonexistence are 
invalid how can that of a real Buddhakaya have validity?  

A: Only because you are asking about it! When such questions 
are not asked, the concept of a Buddhakaya is not valid. Why? 
Take the case of a mirror; confronted by objects, it reflects 
them; unconfronted, it reflects nothing.  

 

32. Q: What is meant by ‘being never apart from the Buddha83’? 
A: Having a mind freed from the going and coming of concepts, 
its stillness unaffected by environmental forms so that it 
remains eternally empty and motionless — this is being never 
apart from the Buddha.  

 

33. Q: What is the meaning of the transcendental (wu wei, 
unconditioned, asamskrta)?  

A: It is worldly (yu wei, conditioned, samskrta84). 

Q: I enquired about the transcendental. Why do you say it is 
worldly?  

                                                           
81 ‘The real Buddha-body’ is, of course, not a body at all, nor divisible into 

two or three. It is reality, the formless, the unconditioned, the Dharmakaya 

with the other two kaya absorbed into it.  
82 In fact, we have never been apart from the real Buddhakaya, but we cannot 

be conscious of it while we remain blinded by delusion.  
83 Here the term ‘Buddha’ is synonymous with ‘Buddhakaya’, the Absolute. 
84 See note 63 (page 50).  
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- Hữu nhân vô mà lập, vô nhân hữu mà hiển. Vốn chẳng lập 
hữu thì vô từ đâu mà sanh. Nếu luận về chân vô vi là chẳng 
chấp hữu vi cũng chẳng chấp vô vi, ấy là pháp chân vô vi. 

 

 

Vì cớ sao? Kinh nói: “Nếu chấp tướng pháp là chấp 
ngã/nhân, nếu chấp tướng phi pháp là chấp ngã/nhân. Thế 
nên, chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp.” Đó là 
được chân pháp vậy. Nếu thấu rõ được lý này là chân giải 
thoát, là hội được pháp môn bất nhị. 

 

 

34. - Thế nào là nghĩa trung đạo? 

- Nghĩa hai bên vậy. 

 

 

- Nay hỏi nghĩa trung đạo, tại sao đáp nghĩa hai bên? 

- Hai bên nhân giữa mà lập, giữa nhân hai bên mà sanh. Trước 
nếu không có hai bên thì giữa từ đâu mà có?  

 

 

Nay nói giữa là nhân hai bên mà có. Cho nên biết giữa 
cùng hai bên nhân nhau mà lập, thảy đều vô thường, sắc thọ 
tưởng hành thức85 cũng lại như thế. 

* 

                                                           
85 Năm uẩn thường được xem là cấu tạo bản ngã của chúng ta. Chữ Phạn là 

rupa, vedana, sanjna, samskara and vijnana. Sắc là hình tướng vật chất lẫn 

tinh thần, đi vào sự nhận thức của chúng ta. Thọ có nghĩa nhận biết tức thì 

những hình tướng mà ta ‘lấy vào mình’. Tiếp theo là tưởng nghĩ về bản chất 

của các hình tướng rồi đưa đến hành dựa theo sự so sánh định giá mỗi hình 

tướng là thiện/ác, tốt/xấu. Thức là danh từ chỉ chung cho những hoạt động 

tinh thần và đặc trưng tinh thần của từng cá nhân sinh khởi và tồn tại do tiến 

trình này.  
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A: ‘Worldly’ is a term valid only in contradistinction to 
‘transcendental’. The latter derives its meaning from the former. 
If you do not accept the one as a valid concept, the other 
cannot be retained. But if you are speaking of the real 
transcendental, that pertains neither to the worldly nor to the 
transcendental. Yes, the real transcendental is like that!  

Why? The Diamond Sutra says, ‘If their minds grasp the 
Dharma, they will still cling to the notion of an ego (a being and 
a life); if their minds grasp the non-Dharma, they will still cling to 
the notion of an ego (a being and a life). Therefore, we should 
not grasp at and hold onto the notions either of Dharma or of 
not-Dharma.’ This is holding to the true Dharma. If you 
understand this doctrine, that is true deliverance — that, 
indeed, is reaching the gate of nonduality.  

 

34. Q: What is the significance of the term ‘middle way’?  

A: It signifies the extremes.  

Q: I enquired about the middle way; why do you say it signifies 
the extremes? 

A: Extremes are only valid in contradistinction to the middle 
way. If at first you do not postulate extremes, from what can you 
derive the concept of a middle way? This middle you are talking 
about was first used in relation to extremes.  

Hence, we should realize that middle and extremes owe 
their existence to their mutual dependence and that all of them 
are transient. The same rule applies equally to the skandhas — 
form, sensation, perceptions, impulses (or volitions) and 
consciousness86.  

                                                           
86 The five skandhas are said to be the components of that which seems to be 

our ego. Their Sanskrit names are: rupa, vedana, sanjna, samskara and 

vijnana. Form means any form, mental or material, which enters our field of 

consciousness. Sensation means instantaneous awareness of those forms 

whereby we ‘take them into ourselves’. Then follows perception of their 

varied nature which leads to impulses (volitions) based upon our evaluation 

of each form as good or evil, pleasant or unpleasant. Consciousness is the 

name given to the sum of those mental activities and individual mental 

characteristics which arise and remain as a result of this process.  
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35 - Thế nào gọi là năm ấm? 

- Đối sắc nhiễm sắc và theo sắc thọ sanh gọi sắc ấm.  

 

Vì lãnh nạp vào trong tám gió87, ưa tập những thứ tin tà và 
từ trong sự lãnh thọ mà sanh gọi là thọ ấm.  

 

Mê tâm chấp tưởng và theo tưởng thọ sanh gọi là tưởng 
ấm.  

 

Kết nhóm các hành và theo hành thọ sanh gọi là hành ấm.  

 

Nơi thể bình đẳng vọng khởi phân biệt dính mắc và theo 
thức thọ sanh gọi là thức ấm.  

 

Thế nên gọi là năm ấm. 

 

 

 

36. Kinh nói có hai mươi lăm cõi. Thế nào là hai mươi lăm cõi? 

- Là thọ thân đời sau vậy. Thân đời sau là thọ sanh trong sáu 
đường88. Vì chúng sanh hiện đời tâm mê ưa kết các nghiệp, về 
sau ắt theo nghiệp thọ sanh. Cho nên nói thọ thân đời sau. 

 

 

 

Ở đời nếu có người chí tâm tu hành được cứu kính giải 
thoát và chứng vô sanh pháp nhẫn sẽ hằng lìa tam giới chẳng 
thọ thân sau. Người không thọ thân sau là chứng Pháp thân. 
Pháp thân tức là thân Phật. 

                                                           
87 Tám gió gây ra phiền não là: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 
88 Xem chú thích 12, trang 5.  
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35. Q: What are these things which we call the five skandhas?  

A: The propensity to allow the forms we encounter to set their 
stain upon us, thereby arousing forms in our minds, is called 
‘the skandha of form’.  

As this leads to the reception of the eight winds89 which 
encourage the piling up of wrong notions, sensations are 
aroused, and this is called ‘the skandha of sensation’. 

Thereupon, the deluded mind takes to perceiving individual 
sensations and perception is aroused, and this is called ‘the 
skandha of perception’.  

This leads to the piling up of impulses based on likes and 
dislikes and this is called ‘the skandha of impulse or volition’.  

Accordingly, within the undifferentiated substance, error 
gives rise to the notion of plurality and countless attachments 
are formed, whereat false consciousness (or wrong 
understanding) arises, and this is called ‘the skandha of 
consciousness’.  

It is thus that we define the five skandhas 

 

36. Q: A sutra says that there are twenty-five factors of 
existence. What are they?  

A: This term refers to our having to undergo future incarnations 
or rebirths taking place within the six realms90. Owing to the 
delusions filling our minds during the present life, we sentient 
beings have become closely bound by all sorts of karma and 
will receive rebirth in exact accordance with our karmic state. 
Hence the term ‘reincarnation’.  

However, if during a given existence there are people 
determined upon doing their utmost to gain deliverance and 
who thereby attain to the state of no rebirth, they will leave the 
three worlds for ever and never more have to be reborn. This 
implies attainment of the Dharmakaya in the absolute sense of 
Buddhakaya.  

                                                           
89 Those influences which fan the passions—gain and loss, defamation and 

eulogy, praise and ridicule, sorrow and joy. 
90 See note 15. (page 6). 
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- Tên hai mươi lăm cõi làm sao phân rõ? 

- Bản thể là một, vì tùy dụng đặt tên nên có rõ ràng hai mươi 
lăm cõi. Hai mươi lăm cõi là mười điều ác, mười điều lành và 
năm ấm. 

 

 

- Thế nào là mười điều ác, mười điều lành? 

- Mười điều ác là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu 
dệt, nói hai lưỡi, nói hung ác và tham, sân, tà kiến. Mười điều 
lành là ngược lại chẳng làm mười điều ác trên. 

* 

 

 

37. Trước nói vô niệm mà tôi chưa thông tột91? 

 

- Vô niệm là ở tất cả chỗ mà không tâm, không tất cả cảnh, 
không có những nghĩ cầu, đối các cảnh sắc hằng không khởi 
động. Được vô niệm gọi là chân niệm. Nếu dùng niệm khởi 
nghĩ làm niệm là tà niệm, chẳng phải chánh niệm.  

 

 

Vì sao? Vì kinh nói: “Nếu dạy người lục niệm92 (niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên) gọi là 
phi niệm.” Có lục niệm gọi là tà niệm. Không lục niệm gọi là 
chân niệm.  

 

 

Kinh nói: “Này thiện nam! Chúng ta trụ trong pháp vô niệm 
được sắc vàng ba mươi hai tướng như thế, phóng hào quang 
lớn soi khắp các thế giới.  

                                                           
91 Trong đoạn 7 phần giữa. 
92 Cho dù vài vị thầy khuyên đệ tử càng lưu tâm đến lục niệm này thường 

xuyên càng tốt, về mặt cứu cánh cũng nên loại trừ lục niệm cùng với những ý 

niệm khác. 
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Q: How do these twenty-five factors of existence differ from one 
another?  

A: Their basic substance is one. However, when we name them 
in accordance with their various functions, there appear to be 
twenty-five of them. This figure really connotes the ten evils, the 
ten virtues, and the five skandhas. 

 

Q: What are the ten evils and the ten virtues? 

A: The ten evils are: killing, stealing, licentiousness, lying, 
voluptuous speech, slander, coarse language, covetousness, 
anger, and false views. The ten virtues may be simply defined 
as absence of the ten evils.  

 

37. Q: A little while ago you spoke of refraining from thinking 
(niem), but you did not finish your explanation93. 

A: It means not fixing your mind upon anything anywhere, but 
totally withdrawing it from the phenomena surrounding you, so 
that even the thought of seeking for something does not remain; 
it means that your mind, confronted by all the forms composing 
your environment, remains placid and motionless. This 
abstaining from all thought whatever is called real thought; but 
to keep on thinking is deluded thinking and certainly not the 
right way to think.  

Why is that? A sutra says, ‘If you teach people to entertain 
the six meritorious thoughts94 (thoughts concerned with 
Buddha, Dharma, Sangha, rules of conduct, almsgiving and 
merit) that is called “teaching them to think in the wrong way”.’ 
So, even entertaining those six thoughts is termed ‘deluded 
thinking’, while abstaining from them is known as ‘real thought’.  

A sutra says, ‘0 virtuous one, it is through abiding in the 
Dharma of no thought that we obtain this golden colour and 
these thirty-two bodily marks of Buddha-hood which emit an 
effulgent radiance that penetrates the entire universe.’  

                                                           
93 This refers to the middle of passage number 7 in the text. 
94 Though some teachers advise their disciples to entertain these thoughts as 

often as possible, ultimately they must be discarded, together with every 

other sort of conceptual thinking.  
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Công đức này không thể nghĩ bàn, Phật còn nói chẳng hết 
huống là các thừa mà có thể biết.” 

 

Người được vô niệm95 sáu căn không nhiễm, tự nhiên được 
vào tri kiến chư Phật. Được như thế gọi là Phật tạng (kho tàng 
Phật) và cũng gọi là Pháp tạng (kho tàng Pháp) hay bao gồm 
tất cả Phật và tất cả Pháp. Vì cớ sao? Vì vô niệm vậy. Kinh nói: 
“Tất cả chư Phật đều từ kinh này xuất sanh.” 

 

 

- Đã bảo vô niệm thì câu vào tri kiến Phật từ đâu mà lập? 

- Từ vô niệm lập. Vì sao? Kinh nói: “Từ gốc vô trụ lập tất cả 
pháp.” Lại nói: «Ví như gương sáng, trong gương tuy không 
hình tượng mà hay hiện muôn vàn hình tượng.»  

 

Vì sao? Vì gương sáng nên hay hiện muôn vàn hình tượng. 
Người học đạo do tâm không nhiễm nên vọng niệm chẳng 
sanh, tâm ngã/nhân diệt, cứu kính thanh tịnh, vì thanh tịnh nên 
hay sanh tri kiến vô lượng. 

 

 

 

 

- Thế nào là đốn ngộ? 

- Đốn ngộ là ngay trong đời này được giải thoát. Làm sao mà 
biết? Ví như sư tử con, khi mới lọt lòng mẹ quả nhiên là sư 
tử96. Người tu đốn ngộ cũng như thế, ngay khi tu liền vào vị 
Phật, như tre mùa xuân sanh măng, cũng ngay trong mùa xuân 
măng bằng tre, đồng không có khác. Vì cớ sao? Vì tâm của họ 
trống rỗng.  

                                                           
95 Vô niệm không phải là trạng thái mê mẩn như ngây như dại, ngược lại tâm 

tỏ sáng và chi tiết từng hiện tượng đều thấy rõ, tuy như thế vẫn không so 

sánh, lượng giá, hoặc dính mắc. 
96 Ngay từ đầu chúng ta đã có khả năng thành Phật. 
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Such inconceivable merits even the Buddhas cannot 
describe in full; how much the less can the devotees of other 
vehicles know about them! 

Those who achieve abstention from thought97 are naturally 
able to enter upon the Buddha-perception, for their six senses 
can no longer stain their minds. Such an attainment is called 
‘entering the treasury of the Buddhas’, also known as ‘the 
treasury of the Dharma’, which enables you to perform the 
Dharmas of all Buddhas. How can that be so? Because of 
abstention from thought. The same sutra says, ‘All Buddhas are 
produced by this sutra.’ 

Q: If we esteem absence of thought, how can the notion of 
‘entering upon Buddha-perception’ have any validity?  

A: Its validity stems from absence of thought. How so? A sutra 
says, ‘All things take their stand upon the basis of nonabiding.’ 
It also says, ‘Take the case of a bright mirror; though it contains 
no forms, it can manifest a myriad forms.’  

Why is this? It is because of its brightness (stainless clarity) 
that it is able to reflect them. You disciples, if your minds are 
stainless, will thereby be freed from entertaining erroneous 
thoughts; the stirring of your minds by the notion of ‘self’ and 
‘others’ will vanish; there will be nothing but purity 
(stainlessness) on account of which you will become capable of 
unlimited perception.  

Q: What about sudden Illumination? 

A: Sudden Illumination means deliverance while still in this life. 
How shall I make you understand that? You may be compared 
to lion cubs, which are genuine lions from the time of their 
birth98, for, with those who undertake to become suddenly 
illumined, it is just like that. The moment they practice it, they 
enter the Buddha-stage, just as the shoots put forth by 
bamboos in spring will have grown to resemble the parent 
plants without the least difference remaining even before spring 
has departed. Why so? Because the minds of these people are 
empty. 

                                                           
97 Abstention from thought does not mean trance-like dullness, but a 

brilliantly clear state of mind in which the details of every phenomenon are 

perceived, yet without evaluation or attachment.  
98 In other words, we have from the first always been potential Buddhas.  
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Người tu đốn ngộ cũng như thế. Vì chóng trừ vọng niệm 
hằng dứt ngã/nhân, cho nên cứu kính không tịch – như thế 
cùng Phật bằng nhau, đồng không có khác. 

 

Cho nên nói: “Ngay nơi phàm là thánh99.” Người tu đốn ngộ 
chẳng rời thân này liền vượt tam giới.  

 

Kinh nói: “Chẳng hoại thế gian mà vượt khỏi thế gian, 
chẳng xả phiền não mà vào Niết-bàn100.” 

 

- Người không tu đốn ngộ thì thế nào? 

- Người không tu đốn ngộ ví như dã can nhập bầy sư tử, trải 
trăm ngàn kiếp trọn chẳng được thành sư tử. 

 

* 

 

- Tánh chân như là thật không hay thật chẳng không? Nếu nói 
chẳng không tức là có tướng. Nếu nói không tức là đoạn diệt. 
Tất cả chúng sanh phải nương vào đâu tu hành để được giải 
thoát?  

- Tánh chân như cũng không cũng chẳng không. Vì sao? Vì diệu 
thể chân như không hình, không tướng, không thể được, nên nói 
cũng không. Song trong thể không vô tướng đầy đủ diệu dụng 
hằng sa, không việc gì chẳng ứng hiện, nên nói cũng chẳng 
không.  

 

Kinh nói: «Hiểu một tức ngàn theo, mê một tức muôn lầm. 
Nếu người giữ một thì muôn việc đều xong.» Ấy là diệu thuật ngộ 
đạo.  

                                                           
99 Sự khác nhau giữa bậc thánh (người giác ngộ) và phàm phu (người chưa 

giác ngộ) không phải nơi thể tánh, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ chứng nghiệm 

được hay không thể tánh mà ai ai cũng có. 
100 Theo tinh thần Đại thừa, Niết-bàn và sanh tử (trạng thái phiền não do đắm 

nhiễm) không thể tách hai. Do đó không có trốn bỏ sanh tử mà cầu vào Niết-

bàn. 
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Likewise, they who undertake sudden illumination cut off 
erroneous thoughts at a stroke, thereby eliminating the duality 
of selfness and otherness, so that perfect emptiness and 
stillness supervene — thereby parity with the Buddhas is 
achieved without one jot of difference remaining.  

Therefore it is written that the most ordinary beings are 
profoundly holy101. Those who undertake sudden illumination 
transcend the three realms of existence within this very life!  

As a sutra says, ‘Transcend the world from its very midst; 
enter nirvana ere ridding yourselves of samsara’s moil102.’ 

Q: If we don’t employ this method of sudden illumination? 

A: If you do not employ this method of sudden illumination, you 
will be like a jackal following and imitating a lion but unable to 
become a lion even after hundreds and thousands of aeons.  

Q: Is the nature of the Absolute (Chên-ju) a true emptiness, or 
not really empty? To describe it as not empty is to imply that it 
has form; yet to speak of it as empty implies extinction mere 
nothingness and what would then be left for sentient beings to 
rely on in their practice for attaining deliverance?  

A: The nature of the Absolute is empty and yet not empty. How 
so? The marvellous ‘substance’ of the Absolute, having neither 
form nor shape, is therefore undiscoverable; hence it is empty. 
Nevertheless, that immaterial, formless ‘substance’ contains 
functions as numerous as the sands of the Ganges, functions 
which respond unfailingly to circumstances, so it is also 
described as not empty.  

A sutra says, ‘Understand the one point and a thousand 
others will accordingly grow clear; misunderstand that one and 
ten thousand delusions will encompass you. He who holds to 
that one has no more problems to solve.’ This is the great 
marvellous awakening to the Way (truth).  

                                                           
101 The difference between an illumined being and an unillumined being is 

not a difference of nature, but only of success or failure in apprehending the 

nature common to all.  
102 According to the Mahayana, nirvana and samsara (the state of which we 

are subject to defilement by klesha) are indivisible. Therefore, there is no 

such thing as quitting samsara in order to enter nirvana.  
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Kinh nói: «Sum-la và vạn tượng đều do một pháp ấn hiện.» 
Thế nào từ một pháp mà sanh các thứ kiến? Vì nghiệp lực như 
thế đều do hành làm gốc. 

 

Nếu người chẳng chịu hàng phục tâm, y cứ văn nghĩa mà 
cho là chứng ngộ thì không thể có. Người chấp như thế là dối 
mình dối người, mình và người đều đọa. Phải cố gắng! Cố 
gắng! Xét nét kỹ càng. Chỉ việc đến chẳng nhận và tất cả chỗ 
không tâm, người được như thế liền vào Niết-bàn, chứng vô 
sanh pháp nhẫn, cũng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi vô 
tránh, cũng gọi nhất hạnh tam-muội103.  

 

 

Vì cớ sao? Vì đó là cứu kính thanh tịnh, không ngã không 
nhân, chẳng khởi thương/ghét. Khi hai tánh là không thì không 
có chỗ thấy104, tức là hoàn tất chân như vô đắc.  

* 

 

Quyển luận này chẳng truyền cho người không tin, chỉ 
truyền cho người đồng kiến đồng hạnh. Phải xem xét người đối 
trước có tâm thành tín và kham lãnh thọ không lui sụt, người 
như thế mới nên vì họ mà nói và chỉ dạy khiến cho họ được 
ngộ.  

 

Tôi làm quyển luận này là vì người hữu duyên, chẳng phải 
cầu danh lợi. 

 

Chư Phật nói ra ngàn kinh muôn luận chỉ vì chúng sanh mê 
muội. Vì tâm hạnh của họ chẳng đồng, tùy chỗ tà chấp của họ 
mà nói pháp đối trị, nên có sai biệt.  

                                                           
103 Trong ‘nhất hạnh tam-muội’ năng lực của toàn bộ thân-miệng-ý đều hiệp 

nhất. Đây cũng là định đưa đến chứng ngộ thể tánh của tất cả chư Phật đều 

đồng nhất. 
104 Cái thấy không mất, nhưng không còn phân chia giữa người thấy và tác 

động thấy, hoặc giữa người thấy và cảnh (vật hay người) bị thấy. 
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As one of the sutras says, ‘The myriad forms dense and 
close bear the imprint of a single dharma.’ How then can so 
many sorts of views arise from the one Dharma? All these 
karmic forces are rooted in activity.  

If, instead of pacifying our minds, we rely on scriptures to 
achieve enlightenment, we are undertaking the impossible. 
Ourselves deceived, deceiving others, our mutual downfall is 
assured. Strive on! Strive on! Explore this teaching most 
thoroughly! Just let things happen without making any response 
and keep your minds from dwelling on anything whatsoever; for 
they who can do this thereby enter nirvana. Attained, then, is 
the condition of no rebirth, otherwise called ‘the gate of 
nonduality, the end of strife, the samadhi of universality105’.  

Why so? Because it is ultimate purity. As it is free from the 
duality of selfness and otherness, it no longer gives rise to love 
and hatred. When all relativities are seen as nonexistent, 
naught remains to be perceived106. Thus is the undiscoverable 
Bhutatathata revealed. 

* 

This treatise of mine is not for the sceptic, but for those 
sharing the same view and following the same line of conduct. 
You ought first to discover whether people are sincere in their 
faith and qualified to practise it without backsliding before you 
expound it to them so that they can be awakened to its 
meaning.  

I have written this treatise for the sake of those having a 
karmic affinity with it. I seek neither fame nor wealth.  

I desire only to emulate the Buddhas who preached their 
thousands of sutras and countless shastras just for the sake of 
sentient beings lost in delusion. Since their mental activities 
vary, appropriate teachings are given to suit individual cases of 
perverse views; hence the great variety of doctrines.  

                                                           
105 ‘The samadhi of universality’, if translated more literally, would be 

rendered as ‘the samadhi of one act’. In this one act the powers of body, 

speech and mind are conjoined. It is a samadhi entailing the realization that 

the nature of all the Buddhas is identical.  
106 Perception does not cease, but there is no longer any division between 

perceiver and perceiving, or between perceiving and the object perceived.  



 73 

Nếu luận về lý giải thoát cứu kính - chỉ là việc đến chẳng 
nhận, tất cả chỗ không tâm, hằng lặng lẽ như không và cứu 
kính thanh tịnh; như thế tự nhiên giải thoát. 

 

 

Ông chớ cầu hư danh, miệng nói chân như mà tâm tợ khỉ 
vượn, tức lời nói với việc làm trái nhau, gọi là dối mình, sẽ sa 
vào đường ác. Chớ cầu khoái lạc hư danh nhất thời mà chẳng 
biết nhiều kiếp phải chịu họa ương.  

 

 

 

Cố gắng! Cố gắng! Chúng sanh phải tự độ, Phật không thể 
độ giùm được. Nếu Phật hay độ chúng sanh thì chư Phật thời 
quá khứ nhiều như cát bụi lẽ ra tất cả chúng sanh đều được độ 
hết, vì sao chúng ta đến ngày nay vẫn còn trôi lăn trong sanh tử 
mà không được thành Phật? Thế nên biết, chúng sanh phải tự 
độ, Phật không thể độ giùm được. Cố gắng! Cố gắng! Tự mình 
lo tu hành, chớ ỷ lại vào sức Phật khác107. Kinh nói: “Phàm 
người cầu Pháp chẳng chấp trước Phật mà cầu.” 

 

 

 

38. - Ở đời sau có những nhóm tạp học, làm sao cùng ở 
chung? 

- Chỉ hòa ánh sáng kia, chẳng đồng nghiệp kia, đồng chỗ ở mà 
tâm chẳng đồng ở. Kinh nói: “Tùy lưu (trôi theo hoàn cảnh) mà 
tánh vẫn thường vậy.”  

 

Người học đạo cần yếu phải nghĩ mình vì đại sự nhân 
duyên là việc giải thoát. Thảy đều chẳng dám khinh người chưa 
học, trong khi vẫn kính người đang học như kính Phật.  

                                                           
107 ‘Phật khác’ nhắc chúng ta nhớ là mình thực sự cũng là Phật. 
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You should know that setting forth the principle of 
deliverance in its entirety amounts only to this — when things 
happen, make no response; keep your minds from dwelling on 
anything whatsoever; keep them for ever still as the emptiness 
and utterly pure (without stain); and thereby spontaneously 
attain deliverance. 

Oh do not seek for empty fame, mouthing forth talk of the 
Absolute with minds like those of apes! When talk contradicts 
actions, that is known as self-deception; it will lead to your 
falling headlong into evil states of rebirth. Seek not fame and 
happiness in this lifetime at the cost of unenlightenment and 
suffering for long aeons to come. 

Strive on! Strive on! Sentient beings must save themselves; 
the Buddhas cannot do it for them. If they could, since there 
have already been Buddhas as numerous as grains of dust, 
every single being must by now have been saved; then how is it 
that you and I are still being tossed upon the waves of life and 
death instead of having become Buddhas? Do please realize 
that sentient beings have to save themselves and that the 
Buddhas cannot do it for them. Strive on! Strive on! Do it for 
yourselves. Place no reliance upon the powers of other 
Buddhas108. As the sutra says, ‘Those who seek the Dharma do 
not find it merely by clinging to the Buddhas.’  

 

38. Q: In the coming generation, there will be many followers of 
mixed beliefs; how are we to live side by side with them?  

A: Share the light with them, but do not share their karmas. 
Although you may be staying with them, your minds will not 
dwell in the same place as theirs. There is a sutra which says, 
‘Though it follows the current of circumstances, its nature is 
unchanging.’  

As to those other students of the Way you are all studying 
the Way for the sake of that great cause – liberation. So, while 
never despising those who have not studied the Dharma, you 
should respect those who are studying it as you would respect 
the Buddha.  

                                                           
108 The expression ‘other Buddhas’ reminds us that, could we but see 

ourselves as we really are, we should know that we, too, are Buddhas.  
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Chẳng đề cao đức của mình, cũng chẳng đố kỵ điều hay 
của người. Tự xét nét hạnh của mình, chẳng dòm ngó lỗi của 
người.” 

Như vậy ở tất cả chỗ đều không bị chướng ngại, tự nhiên 
được an lạc. 

Lặp lại kệ rằng: 

Nhẫn nhục đạo thứ nhất, 

Trước phải trừ ngã/nhân, 

Việc đến không thọ nhận, 

Là thân chân Bồ-đề109. 

 

Kinh Kim Cang nói: “Người thông đạt pháp vô ngã, Như Lai 
gọi là Bồ-tát chân thật.” Lại nói: “Chẳng thủ lại chẳng xả, hằng 
đoạn được sanh tử, tất cả chỗ không tâm, gọi là con chư Phật.” 

Kinh Niết-bàn nói: “Như Lai chứng Niết-bàn hằng đoạn dứt 
sanh tử.” 

 

Kệ rằng: 

Nay ta ý thật rất tốt. 

Khi người chê mắng chẳng buồn, 

Không lời chẳng nói phải/quấy, 

Niết-bàn sanh tử đồng đường. 

Hiểu thấu bản tông nhà mình, 

Vẫn là không có xanh đen. 

Tất cả vọng tưởng phân biệt. 

Vả biết người đời chẳng rõ. 

Gởi lời phàm phu đời sau110 

Dẹp hết trong tâm rơm cỏ. 

Nay ta ý rất thênh thang. 

Chẳng nói, không việc, tâm an. 

Thong dong, tự tại, giải thoát, 

                                                           
109 Thân Bồ-đề, Phật thân hay Pháp thân đồng nghĩa.  
110 Đời sau là đời hiện tại của chúng ta, tức là đời mạt pháp. 
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Do not vaunt your own virtues nor envy the ability of others. 
Examine your own actions; do not hold up the faults of others. 
Thus, nowhere will you encounter obstruction and you will 
naturally enjoy happiness.  

I will summarize all this in the form of a gatha: 

Forbearance is the best of ways;  

But first dismiss both self and other.  

When things occur, make no response —  

And thus achieve true Bodhikaya111. 

The Diamond Sutra says, ‘If a Bodhisattva is thoroughly 
versed in the doctrine of the unreality of the ego and of all 
dharmas (things), the Tathagata will call him a true 
Bodhisattva.’ It is also said that ‘he who does not accept 
anything, has nothing to reject; he is free of samsara for ever.  
He whose mind dwells on nothing whatsoever is called “a son 
of the Buddha.” 

The Mahaparinirvana Sutra says, ‘When the Tathagata 
attained nirvana, he freed himself from samsara forever.’  

Here are some more gathas:  

So wholly good my present state of mind.  

That men’s revilement cannot stir my ire. 

No word shall pass my lips of right and wrong —  

Nirvana and samsara form one Way —  

For I have learnt to reach that mind of mine  

Which basically transcends both right and wrong.  

Erroneous, discriminating thoughts  

Reveal the worldling who has still to learn.  

I urge the errant folk of Kaliyug112 

To rid their minds of every useless straw.  

How vast indeed my present state of mind—  

My wordless unconcern ensures its calm.  

At ease and free, my liberation won,  

                                                           
111 Bodhikaya, Buddhakaya and Dharmakaya are all synonyms. 
112 ‘Kaliyug’ is the name given to the present era, namely the era of decline in 

our understanding of the Dharma.  
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Đông tây dời đổi dễ dàng. 

Trọn ngày không nói lặng yên, 

Niệm niệm hướng lý nghĩ xét. 

Tự nhiên tiêu dao thấy đạo, 

Sanh tử quyết chẳng liên quan. 

Nay ta ý thật lạ kỳ, 

Chẳng đến trên đời luống dối. 

Vinh hoa thảy là giả tạm, 

Áo rách cơm hẩm đủ no. 

Đi đường gặp người biếng nói, 

Người đời đều gọi ta ngu. 

Ngoài hiện ngu ngơ ám độn, 

Trong tâm sáng tợ lưu-ly, 

Thầm hợp La-hầu mật hạnh,  

Chẳng phải phàm phu kham biết. 

Tôi e các ông chẳng hội thấu lý chân giải thoát nên lại chỉ 
bày các ông. 

* 

 

39. - Kinh Duy-ma nói: “Muốn được tịnh độ phải tịnh tâm ấy.” 
Thế nào là tịnh tâm? 

- Dùng tịnh cứu kính làm tịnh.  

 

- Thế nào là dùng tịnh cứu kính làm tịnh? 

- Không tịnh cũng không không tịnh, tức là tịnh cứu kính. 

 

- Thế nào là không tịnh cũng không không tịnh? 

- Tất cả chỗ không tâm là tịnh, khi được tịnh mà chẳng khởi 
tưởng tịnh gọi là không tịnh. Khi được không tịnh cũng không 
được khởi tưởng không tịnh gọi là không không tịnh. 

 

40. - Người tu hành lấy cái gì làm chứng?  
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I roam at will without impediment.  

In wordless silence all my days are passed,  

My every thought fixed on the noumenal. 

In gazing on the Way, I am at ease And unaffected by 
samsara’s round.  

So marvellous my present state of mind,  

I need intrude no longer on the world, 

Where splendour is illusion and a cheat;  

The simplest clothes and coarsest food suffice.  

On meeting worldly men, I scarcely speak,  

And so they say that I am dull of wit.  

Without, I have what seems a dullard’s stare;  

Within, my crystal clarity of mind,  

Soundlessly tallies with Rahula’s hidden way,  

Which worldly folk like you have yet to learn.  

For fear that you may still be unable to understand the real 
principle of deliverance, I shall demonstrate it to you once more. 

 

39. Q: The Vimalakirtinirdesha Sutra says, ‘Whosoever desires 
to reach the Pure Land must first purify his mind.’ What is the 
meaning of this purifying of the mind?  

A: It means purifying it to the point of ultimate purity.  

 

Q: But what does that mean?  

A: It is a state of beyond purity and impurity.  

 

Q: Please explain it further.  

A: Purity pertains to a mind which dwells upon nothing 
whatsoever. To attain to this without so much as a thought of 
purity arising is called ‘absence of purity’; and to achieve that 
without giving it a thought is to be free from absence of purity 
also.  

 

40. Q: For followers of the Way, what constitutes realization of 
the goal?  
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- Lấy chứng cứu kính làm chứng. 

- Thế nào là chứng cứu kính? 

- Không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu kính. 

 

- Thế nào là không chứng và không không chứng? 

- Ở ngoài không nhiễm sắc, thanh v.v…bên trong tâm không 
khởi vọng niệm, được như thế gọi là chứng.  

Khi được chứng mà không khởi tưởng chứng gọi là không 
chứng. Khi được không chứng cũng không khởi tưởng không 
chứng gọi là không không chứng. 

* 

 

41. - Thế nào là tâm giải thoát? 

- Không tâm giải thoát, cũng không không tâm giải thoát gọi là 
chân giải thoát. Kinh nói: “Pháp còn phải xả hà huống phi 
pháp.” Pháp là có, phi pháp là không, chỉ chẳng chấp có/không 
là chân giải thoát. 

 

 

42.- Thế nào đắc đạo? 

- Dùng đắc cứu kính làm đắc. 

 

- Thế nào là đắc cứu kính? 

- Không đắc cũng không không đắc gọi là đắc cứu kính. 

* 

- Thế nào là không cứu kính? 

- Chẳng không cũng chẳng chẳng không gọi là không cứu 
kính113. 

* 

- Thế nào là chân như định? 

- Không định cũng không không định gọi là chân như định.  

                                                           
113 Không (sunyata) không phải là ‘không ngơ’ - không có gì hết – mà đó là 

thể tánh vi diệu tuy không hàm chứa những đặc tính có khả năng hiển lộ ra 

mọi kiểu sắc thái. 
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A: Realization must be ultimate realization.  

Q: And what is that?  

A: Ultimate realization means being free from both realization 
and absence of realization.  

Q: What does that mean?  

A: Realization means remaining unstained by sights, sounds 
and other sense perceptions from without, and inwardly 
possessing minds in which no erroneous thinking takes place. 

To achieve this without giving it a thought is called ‘absence 
of realization’; and to achieve the latter without giving that a 
thought either is called ‘freedom from absence of realization’.  

 

41. Q: What is meant by ‘a mind delivered’?  

A: Having a mind free from the concepts of delivered and 
undelivered is called ‘real deliverance’. This is what the 
Diamond Sutra means by the words, ‘Even the Dharma must be 
cast aside, how much more so the not-Dharma!’ Here, Dharma 
implies existence and not-Dharma implies nonexistence — 
disengagement from both of which results in true deliverance. 

 

42. Q: What is realization of truth (Tao)? 

A: It means ultimate realization.  

 

Q: What is that? 

A: Ultimate realization is beyond realization and nonrealization.  

Q: And what is ultimate emptiness? 

A: Ultimate emptiness is beyond emptiness and 
nonemptiness114. 

* 

Q: And what is the fixed Bhutatathata (Absolute)?  

A: The Bhutatathata’s fixity is neither fixed nor unfixed.  

                                                           
114 Here is a reminder that emptiness (sunyata) is not nothingness, but a 

marvelous substance devoid of own-characteristics and yet capable of 

manifesting every kind of form.  
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Kinh [Kim Cang] nói: “Không có pháp định gọi là Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, cũng không pháp định Như Lai có thể 
nói.”  

 

Kinh nói: “Tuy tu Không mà chẳng lấy Không làm chứng.” 
Có nghĩa chẳng được khởi tưởng Không.  

 

Tuy tu tập định mà chẳng lấy định làm chứng, cũng chẳng 
được khởi tưởng định. Tuy được tịnh mà chẳng lấy tịnh làm 
chứng, cũng chẳng được khởi tưởng tịnh. 

 

 

Nếu khi được định, được tịnh, được tất cả chỗ không tâm, 
liền khởi tưởng được như thế đều là vọng tưởng, liền bị ràng 
buộc không thể nói là giải thoát. Nếu khi được như thế, rõ ràng 
tự biết, được tự tại, mà chẳng được cho thế là chứng, cũng 
chẳng được khởi tưởng như thế là được giải thoát.  

 

Kinh nói: “Nếu khởi tâm tinh tấn là vọng không phải tinh tấn. 
Nếu người hay trong tâm chẳng vọng là tinh tấn không có bờ 
mé.” 

 

* 

43. - Thế nào là trung đạo? 

- Không khoảng giữa cũng không hai bên là trung đạo. 

 

 

- Thế nào là hai bên? 

- Có tâm kia và có tâm này là hai bên. 

 

- Thế nào là tâm kia và tâm này? 

- Bên ngoài dính với sắc thanh gọi là tâm kia. Bên trong khởi 
vọng niệm là tâm này. Nếu bên ngoài không nhiễm sắc gọi là 
không tâm kia. Bên trong không khởi vọng niệm gọi là không 
tâm này. Thế nên không phải hai bên. 
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The Diamond Sutra says, ‘There is no fixed Dharma called 
anuttara-samyaksambodhi (supreme enlightenment) and there 
is no fixed Dharma which the Tathagata can expound.’  

This is what another sutra means by ‘When meditating on 
emptiness, perception of emptiness should not be taken as 
realization.’ This means abstention from the thought of 
emptiness.  

Similarly, although we practice fixing the mind, we do not 
regard success in this practice as realization, because we 
entertain no thought of fixity. Likewise, although we attain 
purity, we do not regard it as realization, because we entertain 
no thought of purity. 

Even when we attain to fixed concentration, to purity and to 
the state of letting the mind dwell upon nothing whatsoever, if 
we permit any thought of our having made progress to enter our 
minds, that thought will be an erroneous thought and we shall 
be caught in a net — that cannot be called deliverance! 
Moreover, if after attaining to all this we experience a lively 
awareness of being at ease and independent of all conditioning 
factors and so on, we must not take this for realization, or 
suppose that deliverance can be won by thinking in this way.  

As the sutra says, ‘Allowing the concept of progress to enter 
our minds is not progress but error; whereas, if we keep our 
minds free from error, progress is unlimited.’  

 

43. Q: What is the middle way?  

A: It is without middle or extremes.  

Q: What are the two extremes?  

A: They are that-mindedness (pi hsin) and this-mindedness (tzu 
hsin).  

Q: What do those terms mean?  

A: Being ensnared from without by forms and sounds is that-
mindedness; allowing erroneous thoughts to arise within is this-
mindedness. Being unstained from without by forms is called 
‘freedom from that-mindedness’; permitting no erroneous 
thoughts to arise within is called ‘freedom from this- 
mindedness’. Such is the meaning of ‘no extremes’.  
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Tâm đã không hai bên thì giữa cũng đâu có được. Được như 
thế gọi là trung đạo hoặc là Như Lai đạo, và từ đó người giác 
ngộ viên mãn được giải thoát.  

 

Kinh nói: “Hư không chẳng [ở] giữa chẳng [ở] hai bên, thân 
chư Phật cũng vậy.” Tánh không của tất cả sắc nghĩa là tâm 
không trụ tất cả chỗ vậy. Tâm không trụ tất cả chỗ tức tánh 
[của] tất cả sắc là không. Hai cách nói chẳng khác. Lý tánh 
[của] sắc là không này cũng gọi pháp không [của] sắc. 

 

Nếu ông lìa tâm không trụ tất cả chỗ thì Bồ-đề, Niết-bàn tịch 
diệt và kiến tánh do thiền định, [tất cả] sẽ trong tầm tay.  

 

Nếu tất cả chỗ không tâm thì khi được Bồ-đề, được giải 
thoát, được Niết-bàn, thiền định, cho đến lục độ, đều là chỗ 
kiến tánh.  

 

Vì cớ sao? Kinh Kim Cang nói: “Không có một chút pháp có 
thể được, ấy gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.”  

* 

 

44. Nếu có tu tất cả hạnh đầy đủ thành tựu thì được thọ ký 
chăng? 

- Chẳng được. 

 

- Nếu không tu tất cả pháp thành tựu thì được thọ ký chăng? 

- Chẳng được. 

 

- Nếu thế ấy, phải do pháp gì được thọ ký? 

- Chẳng do có hành, cũng chẳng do không hành là được thọ ký. 
Vì cớ sao? 

Kinh Duy-ma nói: “Các hạnh tánh tướng đều vô thường.”  
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And, if your minds are without extremes, how can there be a 
middle? Reaching this state is called the ‘middle way’ or the 
‘true Way of the Tathagatas’ by which completely awakened 
people reach deliverance.  

A sutra says, ‘Emptiness is without middle or extremes; with 
the Buddhakaya it is also thus.’ The emptiness of all forms 
implies mind dwelling upon nothing whatsoever; and the latter 
implies the emptiness nature of all forms — these are two ways 
of saying the same thing. This is the doctrine of the unreality of 
form, also called ‘the doctrine of the nonexistence of form’.  

If you people reject ‘mind dwelling upon nothing 
whatsoever’, then bodhi (enlightenment), still and passionless 
nirvana, and perception of your real nature through dhyana-
samadhi, will all be closed to you.  

It is just by not allowing your minds to dwell upon anything 
whatsoever that you will perceive your own nature whenever 
you practice attainment of bodhi, deliverance, nirvana, dhyana-
samadhi, or the six paramitas. 

Why so? The Diamond Sutra says, ‘Realizing that there is 
not the smallest thing to be attained is called “anuttara-
samyaksambodhi (supreme enlightenment)”.’  

 

44. Q: If we have performed all good deeds successfully, shall 
we receive a prediction of our future Buddhahood?  

A: No.  

Q: If we practice of any dharma (method) whatsoever, shall we 
receive that prediction? 

A: No.  

Q: In that case, by what dharma is that prediction to be 
obtained? 

A: It is obtainable when you cease clinging to deeds and to no 
deeds. Why so?  

The Vimalakirtinirdesha Sutra says, ‘The nature and the 
phenomenal expression of all deeds are both impermanent.’  
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Kinh Niết-bàn nói: “Phật bảo Ca-diếp các hạnh không có lẽ 
thường.” Ông chỉ [cần] tất cả chỗ không tâm là không có hạnh, 
cũng không không các hạnh - đó gọi là thọ ký.  

 

Nói tất cả chỗ không tâm là không tâm yêu/ghét vậy. 

 

 

 

Nói không yêu/ghét là thấy việc tốt chẳng khởi tâm yêu; 
thấy việc xấu cũng chẳng sanh tâm ghét. 

 

 

Không yêu/ghét gọi là không tâm nhiễm, chính là tánh [của] 
sắc là không. Nhận ra tánh của sắc là không [dãn đến] muôn 
duyên đều bặt. Muôn duyên đều bặt thì tự nhiên được giải 
thoát. Ông phải xét kỹ đó, nếu khi chưa được tỉnh sáng thấu rõ, 
thì phải hỏi sớm chớ có bỏ qua.  

 

Các ông nếu y theo lời dạy đây tu mà chẳng được giải 
thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. 
Nếu tôi lừa dối các ông, sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử, 
cọp, sói ăn thịt. Các ông nếu chẳng y theo lời dạy đây siêng 
năng tu hành, chỉ vì các ông không hiểu được. Một phen mất 
thân này muôn kiếp khó được lại. Phải cố gắng! Cố gắng! Cần 
phải tự biết. 

* 
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According to the Mahaparinirvana Sutra, ‘The Buddha said 
to Kashyapa, “There is no such thing as permanence of the 
totality of phenomenal activity.” You must just avoid letting your 
minds dwell upon anything whatsoever, which implies being 
unconcerned about either deeds or no deeds — that is what we 
call ‘receiving a prediction of Buddhahood’. 

What I mean by ‘not letting the mind dwell upon anything 
whatsoever’ is keeping your minds free from hatred and love.  

This means that you must be able to see attractive things 
without love for them arising in your minds, which is termed 
‘having minds free from love’; and also that you must be able to 
see repulsive things without hatred for them arising in your 
minds, which is termed ‘having minds free from hatred’.  

When these two are absent, the mind is unstained and the 
nature of forms is seen as empty. Perception of the emptiness 
of their nature leads to the cutting off of concurrent causes and 
thus to deliverance. You must examine this thoroughly. If the 
meaning is not brilliantly clear to you, hasten to ask your 
questions. Do not allow the hours to pass in vain.  

If you people put your trust in this teaching and act 
accordingly, without being delivered, I shall gladly take your 
places in hell for the whole of my existence. If I have deceived 
you, may I be reborn in a place where lions, tigers and wolves 
will devour my flesh! But, if you do not put your faith in this 
teaching, and do not practice it diligently, that will be because 
you do not understand it. Once you have lost a human body, 
you will not obtain another for millions of aeons. Strive on! 
Strive on! It is absolutely vital that you come to understand.  

 

* 
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NGỮ LỤC của THIỀN SƯ ĐẠI CHÂU HUỆ HẢI 

 

Tuyển tập vấn đáp do tăng nhân Tsung Ching ở chùa Hoa 
Nghiêm thuộc tỉnh Yu ghi lại. 

 

Thiền sư Huệ Hải họ Châu quê ở Kiến Châu (Phúc Kiến), theo 
hòa thượng Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia học 
đạo. 

 

 

1. Sơ khởi Sư đến tham vấn Mã Tổ (thiền sư Đạo Nhất). Mã Tổ 
hỏi: 

- Từ đâu đến? 

Sư thưa: 

- Ở Việt Châu chùa Đại Vân đến.  

- Đến đây tính cầu việc gì?  

- Đến cầu Phật pháp.  

 

- Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? 
Ta ngay đây không có một vật, cầu Phật pháp cái gì?  

 

Sư lễ bái thưa: 

- Cái gì là kho báu của Huệ Hải? 

- Chính ngay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả 
không thiếu thốn, tự do sử dụng, sao phải nhọc công nhờ tìm 
bên ngoài? 

Ngay câu này, Sư đại ngộ và tự nhận bổn tâm, rồi vui mừng lễ 
tạ. 
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The Tsung Ching Record of the Zen Master Hui Hai also 
known as the Great Pearl 

A collection of dialogues recorded by the monk Tsung Ching of 
Hua Yen Monastery in the city of Yü.(Throughout Part Two ‘M’ 
stands for Master Hui Hai while ‘Q’ and ‘A’ stand for the 
questions and answers to others.)  

The Master Hui Hai, Ocean of Wisdom, was a native of Chien 
Chou [Fukien Province]. He was received into the Order by the 
Venerable Tao Chih in the Great Cloud Monastery at Yueh 
Chou. 

 

1. When the Master arrived at Kiangsi to pay his respects to Ma 
Tsu, the latter enquired, ‘From where have you come?’  

‘From the Great Cloud Monastery at Yueh Chou,’ answered the 
Master. 

Q: ‘What do you hope to gain by coming here?’  

M: ‘I have come seeking the Buddha-dharma.’  

To this Ma Tsu replied, ‘Instead of looking into the treasure 
house which is your very own, you have left home and gone 
wandering far away. What for? I have absolutely nothing here at 
all. What is the Buddha-dharma that you seek?’ 

Whereat the Master prostrated himself and enquired, ‘Please 
tell me to what you alluded when you spoke of a treasure house 
of my very own.’ 

A: ‘That which asked the question is your treasure house. It 
contains absolutely everything you need and lacks for nothing 
at all. It is there for you to use freely, so why this vain search for 
something outside yourself?’ 

No sooner were these words spoken than the Master received 
a great illumination and recognized his own mind! Beside 
himself with joy, he hastened to show his gratitude by 
prostrating himself again. 
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Sư ở lại đây hầu Mã Tổ sáu năm. Sau vì bổn sư già yếu, Sư 
phải về phụng dưỡng. Từ đây Sư tàng ẩn chỗ thâm ngộ của 
mình, hiện bề ngoài như kẻ tầm thường. Sư thầm soạn quyển 
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn này, bị Huyền Ấn là cháu trong 
pháp môn lén lấy. 

 

 

 

Huyền Ấn đem trình cho Mã Tổ. Mã Tổ xem xong, bảo đại 
chúng: «Việt Châu có đại châu tròn sáng thấu suốt, tự tại không 
ngại.» 

 

Khi ấy trong chúng có người biết Sư họ Châu, bèn rủ nhau lần 
lượt tìm đến thưa hỏi và nương tựa. Từ đó người ta gọi Sư là 
Đại Châu Hòa Thượng. 

 

 

 

2. Sư bảo học chúng: 

«Tôi chẳng hội thiền, trọn không có một pháp có thể dạy người, 
không phiền các ngươi đứng lâu, hãy tự đi đi!» 

 

Tuy vậy mà học chúng dần dần thêm đông, ngày đêm thưa hỏi. 
Sư bất đắc dĩ vì hỏi mà giải đáp, biện tài không ngại. 

 

* 

 

 

Có vài vị Pháp sư đến hỏi: 

- Định hỏi một câu, thầy có vui lòng đáp chăng? 
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The Master spent the next six years in attendance upon Ma 
Tsu; but, as his first teacher – the one responsible for his 
admission to the monastic order – was growing old, he returned 
to Yueh Chou to look after him. There he lived a retired life, 
concealing his abilities and outwardly appearing somewhat 
mad. It was at this time that he composed his shastra – A 
Treatise Setting Forth the Essential Gateway to Truth by Means 
of Instantaneous Awakening. Later this book was stolen by 
Hsyan Yen, a disciple of his brother-in-the-dharma. 

Hsyan Yen brought it from the Yangtse region and showed it to 
Ma Tsu. Ma Tsu, after reading it carefully, declared to his 
disciples, ‘In Yueh Chou there is now a great pearl; its lustre 
penetrates everywhere freely and without obstruction.’ 

Now it happened that the assembly included a monk who knew 
that the Master had in lay life been surnamed Chu. In great 
excitement he hastened to communicate this information to 
some other monks, who went in a group to Yueh Chou to call 
on the Master and follow him. Thenceforward the Master was 
called ‘the Great Pearl’. 

 

2. Once the Master began his daily address to his disciples by 
saying, ‘I am no Ch’an adept; indeed, I have not a single thing 
to offer anyone, so I must not keep you standing here longer. 
Go and take a rest.’  

In those days the number of people who came to study under 
him was gradually increasing. As day follows night, they came 
and pressed him for instruction; he was compelled to answer 
their questions as soon as asked, thus revealing his unimpeded 
powers of dialectic. Endless discussions took place with 
questions and answers following one upon another.  

* 

Once a group of Dharma masters (learned preachers) sought 
an interview and said, ‘We have some questions to ask. Are 
you prepared to answer them, Master?’  
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Sư bảo: 

- Bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt115. 

- Thế nào là Phật? 

- Hồ nước trong đối diện, chẳng phải Phật là gì116? 

 

 

Các vị ấy đều ngơ ngác, không biết gì cả. Giây lâu có vị lại hỏi: 

- Thầy nói pháp gì độ người? 

- Bần đạo chưa từng có một pháp độ người. 

 

- Thiền sư nhà tối như thế? 

- Đại đức nói pháp gì độ người? 

 

- Giảng kinh Kim Cang Bát-nhã. 

- Giảng được bao nhiêu lần? 

 

- Hơn hai mươi lần. 

- Kinh này ai nói? 

 

Pháp sư tằng hắng lên giọng gắt: 

- Thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? 

- “Nếu nói Như Lai có nói Pháp là chê bai Phật117, người ấy 
không hiểu nghĩa ta nói” (kinh Kim Cang).  

                                                           
115 Mặt trăng tượng trưng cho chân lý, Đạo. Người muốn thấy mặt trăng thật, 

tức giác ngộ, phải nương bóng trăng (kinh điển) dưới đầm sâu rồi lìa bóng 

trăng để nhìn ngược lên trời thì mới thấy. 
116 Hồ trong tượng trưng cho tâm thanh tịnh của Phật, và một khi đối diện 

được thì ngay đó là Phật. 
117 Kinh Kim Cang nói rằng: Như Lai khi giác ngộ không có gì chứng đắc và 

không có Pháp để nói. 
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M: ‘Yes. The moon is reflected in that deep pond; catch it if you 
like118.’  

 

Q: ‘What is the Buddha really like?’  

M: ‘If that which is facing the limpid pond is not the Buddha119, 
what is it?’  

The monks were puzzled by this reply; after a long pause, they 
enquired again, ‘Master, what dharma (doctrine) do you 
expound in order to liberate others?’ 

M: ‘This poor monk has no dharma by which to liberate others.’  

 

'All Ch’an masters are of the same stuff!’ they exclaimed. 

Whereat the Master asked them, ‘What dharmas do you 
Virtuous Ones expound for liberating others?’  

 

A: ‘Oh, we expound the Diamond Sutra.’ 

M: ‘How many times have you expounded it?’  

 

A: ‘More than twenty times.’  

M: ‘By whom was it spoken?’  

 

To this the monks answered indignantly, ‘Master, you must be 
joking! Of course you know that it was spoken by the Buddha.’  

 

M: ‘Well, that sutra states, “If someone says the Tathagata 
expounds the Dharma, he thereby slanders the Buddha120! 
Such a man will never understand what I mean.”  

                                                           
118 The ‘moon’ stands for Truth. To see the true moon, which is 

enlightenment, we need to observe its reflection, which is sutra, then only 

when we let go of this reflection we can see the moon itself. 
119 The limpid pond symbolizes the pure mind of the Buddha. Once facing 

this limpid pond, immediately this is Buddha. 
120 The Diamond Sutra states that the Tathagata attained nothing by his 

enlightenment and that he had no Dharma which could be preached.  
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Nếu nói kinh này không phải Phật nói tức là phỉ báng kinh. 
Thỉnh đại đức nói xem? 

Pháp sư im lặng không đáp được. 

 

Chốc lát, Sư lại hỏi:  

- Kinh nói: “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy 
hành đạo tà, không thể thấy Như Lai.” Đại đức hãy nói cái gì là 
Như Lai121? 

 

- Đến chỗ này tôi mê hẳn.  

- Từ trước đến giờ chưa từng ngộ nói cái gì là mê? 

 

- Thỉnh thiền sư vì tôi nói. 

 

- Đại đức giảng kinh hơn hai mươi lượt, lại chưa biết Như Lai 
ư? 

Pháp sư lễ bái cầu xin chỉ dạy. 

 

Sư bảo: 

- Như Lai là nghĩa Như của các pháp, đâu thể quên được. 

- Phải là nghĩa Như của các pháp. 

 

- Đại đức nói phải cũng chưa phải. 

- Văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải? 

 

- Đại đức Như chăng? 

- Như. 

                                                           
121 Ở đây chữ ‘Như Lai’ dùng theo nghĩa rộng với hai ý đều phù hợp như 

nhau – (i) đức Phật Thích-ca Mâu-ni như là hiện thân của Chân Như; (ii) đích 

thị Chân Như. 
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‘Now, if you say that it was not expounded by the Buddha, you 
will thereby belittle that sutra. Will you Virtuous Ones please let 
me see what you have to say to that?’ 

As they made no reply, the Master paused a while before 
asking his next question, which was, The Diamond Sutra says, 
“He who seeks me through outward appearance, or seeks me 
in sound, treads the heterodox path and cannot perceive the 
Tathagata.” Tell me, Virtuous Ones, who or what is the 
Tathagata122?’ 

 

A: ‘Sir, at this point I find myself utterly deluded.’  

M: ‘Having never been illumined, how can you say that you are 
now deluded?’  

So then the monk who had spoken asked, ‘Will the Venerable 
Ch’an Master expound the Dharma to us?’  

 

M: ‘Though you have expounded the Diamond Sutra over 
twenty times, you still do not know the Tathagata!’  

These words caused the monks to prostrate themselves again 
and to beg the Master to explain further, so he said, ‘The 
Diamond Sutra states, “The Tathagata is the Suchness of all 
dharmas (phenomena).” How can you have forgotten that?’  

A: ‘Yes, yes — the Suchness of all dharmas.’  

 

M: ‘Virtuous Ones, “yes” is also incorrect.’  

A: ‘On that point the scripture is very clear. How can we be 
wrong?’  

 

M: ‘Then, Virtuous Ones, are you that Suchness too?’  

A: ‘Yes, we are.’  

                                                           
122 Here, the word ‘Tathagata’ is used with a meaning open to either of two 

interpretations, since they amount to the same — (i) the Buddha Shakyamuni 

(Gautama) as the embodiment of the Suchness; (ii) the Suchness or Absolute 

itself.  
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- Cây đá Như chăng? 

- Như. 

 

- Đại đức Như, đồng cây đá Như chăng? 

- Không hai. 

- Đại đức cùng cây đá đâu khác? 

 

 

Pháp sư không đáp được. Lại khen: “Đây là thượng nhân khó 
đối đáp được.”  

 

Giây lâu lại hỏi: 

- Thế nào được đại Niết-bàn? 

- Chẳng tạo nghiệp sanh tử. 

 

- Thế nào là nghiệp sanh tử? 

- Cầu đại Niết-bàn là nghiệp sanh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp 
sanh tử, có đắc có chứng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi 
môn đối trị là nghiệp sanh tử.  

 

- Thế nào là được giải thoát? 

- Vốn tự không trói buộc chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng, 
hành thẳng là Vô đẳng đẳng (Phật không ai so bằng gọi là vô 
đẳng, chư Phật đồng nhau gọi là đẳng. Vô đẳng đẳng là chỉ cho 
Phật). 

Pháp sư khen:  

- Thiền sư như hòa thượng thật là ít có.  

Khen xong, Pháp sư lễ tạ lui ra. 

 

3. Có vị cư sĩ đến hỏi:  

- Tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? 

Sư bảo:  

- Ông nghi cái gì không phải Phật chỉ ra xem? 
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M: ‘And are plants and rocks the Suchness?’  

A: ‘They are.’ 

 

M: ‘Then is the Suchness of you Virtuous Ones the same as the 
Suchness of plants and rocks?’  

A: ‘There is no difference.’  

M: ‘Then how do you Virtuous Ones differ from plants and 
rocks?’  

 

This silenced the monks for some time, until at last one of them 
exclaimed with a sigh, ‘It is hard to keep our end up in 
discussions with a man so very much our superior.’  

After a considerable pause, they enquired, ‘How can 
mahaparinirvana be attained?’  

M: ‘By avoiding all samsaric deeds which keep you in the round 
of birth and death.’  

Q: ‘What deeds are they?’  

M: ‘Well, seeking nirvana is a samsaric deed. Casting off 
impurity and clinging to purity is another. Harbouring 
attainments and proofs of attainment is another, and so is 
failure to discard rules and precepts.’  

 

Q: ‘Please tell us how to achieve deliverance.’  

M: ‘Never having been bound, you have no need to seek 
deliverance. Straightforward functioning and straightforward 
conduct cannot be surpassed.’  

‘Ah,’ exclaimed the monks, ‘People like this Venerable Ch’an 
Master are indeed rare!’  

Then they bowed their thanks and left. 

 

3. Once a man who practised Ch’an asked the Master, ‘It is said 
that mind is identical with the Buddha, but which of these is 
really the Buddha?’  

M: ‘What do you suppose is not the Buddha? Point it out to me!’  
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Cư sĩ lặng thinh. 

Sư nói tiếp: 

- Đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì hằng trái xa123. 

* 

4. Có luật sư hiệu Pháp Minh đến nói: 

- Các thiền sư phần nhiều rơi vào không. 

Sư bảo: 

- Trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. 

 

Pháp Minh hoảng sợ hỏi: 

- Tại sao rơi vào không? 

- Kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không 
(duyên hợp không thể), dù là trên tiếng dựng lập danh, cú, văn, 
thân, chẳng phải là không sao? Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, 
đâu chẳng rơi vào không. 

 

 

- Thiền sư rơi vào không chăng? 

- Chẳng rơi vào không. 

 

- Sao lại chẳng rơi vào không? 

- Văn tự v.v… đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu 
thể rơi vào không. 

 

- Cho biết một pháp mà không đạt, chẳng thể gọi là “Tất-đạt.” 

- Luật sư chẳng những rơi vào không, lại còn dùng lầm danh 
ngôn. 

 

Pháp Minh đổi sắc mặt hỏi: 

- Lầm chỗ nào? 

- Luật sư chưa rành âm Trung Hoa và Phạn làm sao giảng 
thuyết? 

                                                           
123 Sư chỉ thẳng vào tâm, trùm khắp và hiện diện khắp nơi. 
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As there was no answer, the Master added, ‘If you comprehend 
the mind, the Buddha is omnipresent to you; but, if you do not 
awaken to it, you will remain astray and distant from him for 
ever124.’ 

 

4. A Master of the Vinaya sect named Fa Ming once remarked, 
‘You Ch’an masters do a lot of tumbling about in the emptiness 
of the empty.’  

M: ‘On the contrary, Venerable Sir, it is you who tumble a lot in 
the emptiness of the empty.’  

‘How can that be?’ exclaimed Fa Ming in astonishment.  

M: ‘The scriptures are just words — mere ink and paper — and 
everything of that sort is just an empty device. All those words 
and phrases are based on something people once heard — 
they are naught but emptiness. You, Venerable Sir, cling to the 
mere letter of the doctrine, so of course you tumble about in the 
empty.’  

 

Q: ‘And do you Ch’an masters not tumble in the empty?’  

M: ‘We do not.’  

 

Q: ‘How not?’  

A: ‘All those writings are the products of wisdom; and, where 
wisdom’s mighty function operates, how can there be tumbling 
about in the empty?’  

‘Ah,’ replied Fa Ming, ‘from this we know that he for whom there 
is a single dharma (doctrine) of which he has not grasped the 
meaning cannot be called a Hsi-Ta (Siddham).’  

‘Venerable Sir!’ exclaimed the Master, ‘You not only tumble 
about in the empty, you even misuse Buddhist terminology!’  

‘What term have I misused?’ cried Fa Ming, flushing angrily.  

M: ‘Why, Venerable Sir, you are even unable to distinguish 
between a Chinese word and an Indian word, so how can you 
manage to preach?’  

                                                           
124 The Master is pointing directly at mind, which is all-embracing and 

omnipresent.  
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- Thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của Pháp Minh. 

- Ông chẳng biết “Tất-đạt” là tiếng Phạn sao? 

 

 

Pháp Minh tuy nhận thấy lỗi, mà tâm vẫn còn giận125, lại hỏi: 

- Phàm Kinh, Luật, Luận là lời Phật, có đọc tụng và y giáo 
phụng hành, sao chẳng thấy tánh? 

- Như chó điên đuổi mồi thịt hoặc sư tử cắn người. Kinh Luật 
Luận là dụng của tự tánh, người đọc tụng là pháp phát xuất từ 
tự tánh. 

 

 

- Phật A-di-đà có cha mẹ và họ chăng126? 

- Phật A-di-đà họ Kiều-thi-ca, cha tên Nguyệt Thượng, mẹ tên 
Thù Thắng Diệu Nhan. 

 

 

 

- Xuất phát từ kinh điển nào? 

- Xuất phát từ tập Đà-la-ni. 

Pháp Minh lễ tạ khen ngợi lui ra. 

 

5. Có vị Pháp sư thông tam tạng đến hỏi: 

- Chân như có biến đổi chăng? 

Sư đáp: 

- Có biến đổi. 

                                                           
125 Pháp Minh lầm chữ Hán ở đây là ‘tất đạt’ tương đương chữ cái của tiếng 

Phạn là siddham với chữ Phạn Sarvathasiddha có nghĩa là người đã đoạn trừ 

mọi dục lạc - ám chỉ tên của đức Phật Thích-ca. 
126 Đức Phật A-di-đà được xem là hiện thân của lòng từ bi vô lượng và trí tuệ 

vô lượng quang; hiếm khi được xem là nhân vật lịch sử. Câu trả lời kịp thời 

của Đại Châu chứng tỏ sở học uyên bác của ngài. Thiền sư không mất thời 

gian nhiều với sách vở lúc ban đầu, chỉ nghiên cứu khi nào có được trí hiểu 

biết đủ để vượt qua văn tự bằng kinh nghiệm trực chứng của mình. 
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Q: ‘Will the Venerable Ch’an Master point out my mistake?’  

M: ‘Surely you must know that Hsi-Ta (Siddham) is a name for 
the Sanskrit alphabet?’  

 

Though the Vinaya Master then realized his mistake, he was 
still blazing with anger127. Fa Ming enquired again, ‘The sutras, 
vinaya and shastras are all the teaching of the Buddha. If we 
read them, recite them, have faith in what they teach, and act 
accordingly, how can we fail to come face to face with our real 
nature?’  

M: ‘All this is like a dog chasing after a lump of flesh, or a lion 
devouring a man. The sutras, vinaya, and the shastras disclose 
the function of self-nature — reading and reciting them are 
mere phenomena arising from that nature.’  

 

Q: ‘Had Amitabha Buddha parents and a surname128?’  

M: ‘Yes. Amitabha Buddha was surnamed Kaushika. His 
father’s name was Candra-Uttara and his mother was called 
Surpassing Beauty.’  

 

Q: ‘From which scripture does this information come?’  

M: ‘From the Collection of Dharani.’  

At this Fa Ming bowed his thanks and departed with 
expressions of admiration.  

 

5. A certain Tripitaka Master once enquired, ‘Do changes occur 
within the Absolute (Bhutatathata)?’  

M: ‘Yes, they do.’  

                                                           
127 Fa Ming had mistaken the Chinese equivalent of siddham (the Sanskrit 

alphabet) for a term meaning Sarvathasiddha (one who has realized every 

desire, also the given name of Shakyamuni).  
128 Amitabha Buddha is viewed as the embodiment of infinite compassion 

and boundless light; he has seldom been regarded as a historical personage. 

The Great Pearl’s prompt answer testifies to his immense learning. Ch’an 

masters do not just dispense with books from the beginning, but only when 

they have acquired sufficient preliminary knowledge to be able to transcend 

writings by direct experience.  
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- Thiền sư lầm. 

- Đại đức có chân như chăng? 

 

- Có. 

- Nếu ông cho là không biến đổi thì ông quyết định là phàm 
tăng. Chắc chắn là ông có nghe, “Thiện tri thức hay chuyển ba 
độc thành ba nhóm tịnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thần 
thông, chuyển phiền não thành Bồ-đề, chuyển vô minh thành 
đại trí”? Chân như nếu không biến đổi, đại đức quả thật là 
ngoại đạo chủ trương tự nhiên (tức không theo luật nhân quả) 
vậy. 

 

 

 

- Nếu vậy Chân như tức có biến đổi? 

- Nếu chấp Chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. 

 

- Thiền sư vừa nói Chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến 
đổi, vậy thế nào thật đúng? 

- Nếu người thấy tánh rõ ràng như hạt minh châu ma-ni hiện 
sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. 

 

 

Nếu người không thấy tánh nghe nói Chân như biến đổi bèn 
hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu không biến đổi. 

 

 

Pháp sư khen: 

- Nên biết Nam tông (thiền đốn ngộ miền Nam) không thể 
lường129! 

* 

                                                           
129 Bắc thiền chủ trương tiệm ngộ, đã mất dạng ở Trung Hoa vài thế kỷ sau 

khi Thiền tông được dựng lập. Nam thiền của Lục tổ Huệ Năng nhấn mạnh 

đốn ngộ, và là tâm điểm giáo pháp của Đại Châu. 
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‘Venerable Master,’ he replied, ‘you are wrong.’  

Whereat the Master asked him a question as follows: ‘Does the 
Tripitaka Master possess the Bhutatathata?’  

A: ‘Yes.’  

M: ‘Well, if you hold that it undergoes no changes, you must be 
a very ignorant sort of monk. Surely you must have heard that a 
learned man can transform the three poisons into the three 
cumulative precepts; he can transmute the six sense-
perceptions into the six divine perceptions; he can transform 
defilements (klesha) into bodhi, and primordial ignorance into 
highest wisdom (mahaprajna). So, if you suppose the Absolute 
incapable of change, then you — a Master of the Tripitaka — 
are really a follower of the heterodox sect which holds that 
things happen spontaneously (i.e. not as a result of the law of 
causality).’  

A: ‘If you put it that way, then the Absolute does undergo 
changes.’  

M: ‘Yet your holding that the Absolute does undergo changes is 
equally heretical.’  

A: ‘Venerable Master, first you said that the Absolute does 
undergo changes and now you say that it does not. What, then, 
is exactly the right answer?’  

M: ‘Those who have clearly perceived their own nature, which 
may be likened to a mani-pearl reflecting all appearances, will 
be right if they say that the Absolute does undergo changes and 
equally right in saying that it does not. 

On the other hand, those who have not seen their own nature 
will, upon hearing of the changing Absolute, cling to the concept 
of mutability; or, upon hearing that the Absolute is unchanging, 
they will grasp at the concept of immutability.’ 

‘Ah, so it is true,’ exclaimed the Tripitaka Master, ‘That the 
Southern Ch’an sect really is too deep to fathom130!’  

                                                           
130 The Northern Ch’an school, which died out in China a few centuries after 

the establishment of the Ch’an school, believed in gradual enlightenment. 

The Southern Ch’an school, also known as the Hui Nêng school, or Southern 

school, emphasizes the sudden nature of enlightenment, and it is this which 

forms the central thesis of the Great Pearl’s teaching. 
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6. Đồ đệ đạo Lão đến hỏi: «Thế gian có pháp nào vượt hơn 
năng lực tự nhiên chăng?» 

Sư đáp: «Có.» 

 

- Pháp gì hơn được? 

- Hay biết năng lực tự nhiên vậy. 

 

- Nguyên khí là Đạo chăng? 

- Nguyên khí tự là nguyên khí, Đạo tự là Đạo. 

 

- Nếu như thế ắt phải có hai? 

- Người biết đó thì không phải là hai người. 

 

- Thế nào là tà, thế nào là chánh? 

- Tâm theo vật là tà, vật theo tâm (tâm làm chủ vật) là chánh. 

* 

7. Luật sư Nguyên đến hỏi: «Hòa thượng tu có dụng công 
chăng?»  

Sư đáp: 

- Dụng công. 

- Dụng công thế nào? 

- Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. 

- Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy 
chăng? 

- Chẳng đồng. 

 

- Tại sao chẳng đồng? 

- Họ khi ăn chẳng chịu ăn mà đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ 
chẳng chịu ngủ mà tính toán ngàn chuyện; do đó chẳng 
đồng131. 

Nguyên im lặng. 

* 

                                                           
131 Người trí ăn hoặc ngủ khác với phàm phu luôn phân biệt đối đãi. 
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6. Once a Taoist, happening to pass by, asked, ‘Is there 
anything in the world more marvelous than the forces of 
nature?’  

M: ‘There is.’ 

Q: ‘And what is that?’  

M: ‘The power of comprehending those natural forces.’  

Q: ‘Is cosmic vitality the Way (Tao)?’  

M: ‘Cosmic vitality is cosmic vitality. The Tao is the Tao.’ 

Q: ‘If so, they must be two different things.’ 

M: ‘That which knows does not proceed from two different 
persons.’  

 

Q: ‘What is wrong and what is right?’  

M: ‘Wrong is the mind that attends to externals; right is the mind 
that brings externals under control.’ 

 

7. A Vinaya Master named Yüan once came and asked, ‘Do 
you make efforts in your practice of the Way, Master?’  

M: ‘Yes, I do.’  

 

Q: ‘How?’  

M: ‘When hungry, I eat; when tired, I sleep.’  

Q: ‘And does everybody make the same efforts as you do, 
Master?’  

M: ‘Not in the same way.’  

 

Q: ‘Why not?’  

M: ‘When they are eating, they think of a hundred kinds of 
necessities, and when they are going to sleep they ponder over 
affairs of a thousand different kinds. That is how they differ from 
me132.’ 

At this, the Vinaya Master was silenced. 

                                                           
132 When illuminated people eat or sleep, unlike worldlings who constantly 

indulge in discrimination, they do not discriminate at all.  
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8. Đại đức Uẩn Quang đến hỏi:  

- Thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? 

Sư đáp: 

- Chưa từng tử đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không 
sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Tổ sư nói: 
“Chính cái sanh tức không sanh.” 

- Người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? 

 

- Tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh. Vì sao? Vì thấy 
tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thức tức là tánh, 
nên gọi thức tánh. Liễu tức là tánh, nên gọi liễu tánh. Hay sanh 
muôn pháp gọi là Pháp tánh, cũng gọi là Pháp thân.  

 

 

 

 

Tổ sư Mã Minh133 nói: “Nói là pháp tức tâm chúng sanh. Vì tâm 
sanh nên tất cả pháp sanh, nếu tâm không sanh thì pháp không 
nương đâu mà sanh, cũng không danh tự.” 

 

 

 

Người mê chẳng biết Pháp thân không hình tượng, hay ứng vật 
hiện hình, bèn nói: “Trúc biếc xanh xanh đều là Pháp thân, hoa 
vàng mịt mịt thảy đều Bát-nhã” (thanh thanh thúy trúc tổng thị 
Pháp thân, uất uất hoàng hoa vô phi Bát-nhã). Hoa vàng nếu là 
Bát-nhã, Bát-nhã tức đồng vô tình. Trúc biếc nếu là Pháp thân, 
Pháp thân tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức ăn Pháp 
thân. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê 
Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm [nên] 
chạy tìm kiếm bên ngoài.  

                                                           
133 Còn có tên là Vô Trước, tác giả nhiều bộ luận Đại thừa quan trọng, trong 

đó có Đại Thừa Khởi Tín Luận. 
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8. The Venerable Yün Kuang once asked, ‘Master, do you know 
where you will be reborn?’  

M: ‘We have not died yet; so what is the use of discussing our 
rebirths? That which knows birth is unborn. We cannot stray 
from birth to speak of the unborn. The Patriarch once said, 
“That which undergoes birth is really unborn.”’ 

Q: ‘Does this apply even to those who have yet to perceive their 
own nature?’  

M: ‘Your not having perceived your own nature does not imply 
that you lack that nature. Why so? Because perception itself is 
that nature; without it, we should never be able to perceive 
anything. Consciousness is also that nature, whence it is called 
“the nature of consciousness”. Understanding is also that 
nature, whence it is called “the nature of understanding”. That 
which can produce the myriad phenomena (dharmas) of the 
universe is called “the Dharma-nature”, otherwise known as the 
Dharmakaya.  

‘The Patriarch Ashvaghosa134 declared, “In speaking of 
phenomena (dharmas), we really refer to the minds of sentient 
beings; for, when mental processes (literally ‘mindings’, hsin) 
occur, all sorts of phenomena take birth in accordance with 
them; and, when mental processes do not occur, phenomena 
have nothing in which to arise — there are not even names for 
them.”  

‘Deluded people, who do not know that the Dharmakaya is 
immaterial but becomes manifest in response to the needs of 
men, may say that “fresh bamboos are the Dharmakaya” and 
that “luxuriant clusters of yellow flowers are nothing but prajna”! 
Yet, if flowers are prajna, then prajna must be identical with 
nonsentient matter; and, if green bamboos are the 
Dharmakaya, then the Dharmakaya is a vegetable, so that 
people dining off bamboo shoots are actually eating the 
Dharmakaya! Is this sort of talk worth recording? Instead of 
recognizing the Buddha right in front of you, you spend aeon 
after aeon searching for him. His whole substance pervades all 
phenomena, but you are deluded and look for him elsewhere! 

                                                           
134 Ashvaghosa was the author of many important Mahayana works, notably 

The Shastra of the Awakening of Faith (Ch’i Hsin Lun).  
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Thế nên, người hiểu đạo đi đứng ngồi nằm đều là đạo; người 
ngộ Pháp tung hoành tự tại đều là Pháp. 

 

 

Hòa thượng Uẩn Quang hỏi như sau: 

 

9. – Thái hư hay sanh linh tri chăng? Chân tâm duyên thiện/ác 
chăng?  

Người tham dục là đạo chăng?  

 

Người chấp phải/quấy về sau tâm thông chăng?  

 

Người xúc cảnh sanh tâm có định chăng?  

 

Người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng?  

 

Người ôm lòng khinh người có ngã chăng?  

 

Người chấp không chấp hữu có trí chăng?  

 

Người tầm văn thủ chứng135, người khổ hạnh cầu Phật, người 
lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật - những người này 
hợp đạo chăng?  

Thỉnh thiền sư mỗi mỗi vì đáp. 

- Hư không chẳng sanh linh tri. Chân tâm chẳng duyên 
thiện/ác. 

 

Người chìm sâu trong tham dục thì căn cơ cạn. 

 

Người phải/quấy lăng xăng thì chưa thông.  

 

Người xúc cảnh sanh tâm ít khi được định.  

                                                           
135 Người thuộc lòng kinh điển mà lơ là việc tu tập. 
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‘Consequently, anyone who understands the Way (Tao) is 
never off it, whether walking, standing, sitting, or lying. Anyone 
who awakens to the Dharma is sovereign and at ease in all 
situations, since none of them are outside the Dharma.’  

Presently, the Venerable Yün Kuang asked some further 
questions.  

 

9. Q: ‘Can spiritual wisdom spring from the great emptiness (t’ai 
hsü)? Is real mind the causal product of good and evil?  

‘Can those indulging their desires be on the Way?  

‘Can those clinging to right and wrong develop unimpeded use 
of mind?  

‘Can those in whom sense-impressions stir up mental 
processes achieve one-pointed concentration (ting)?  

‘Do people who remain constantly in motionless abstraction 
really possess wisdom?  

‘Do those who treat others with contempt really possess egos?  

‘Are those grasping at “is” and “is not” really wise?  

‘Those who seek realization through book-knowledge136, those 
who seek the Buddha by means of austerities, those who stray 
from their minds in quest of Buddhahood and those who cling to 
mind’s being the Buddha — are all these various people acting 
in accord with the Way?  

‘I beg you, Master, to reply to these points one by one.’  

 

M: ‘The great emptiness does not give birth to spiritual wisdom. 
Real mind is not the causal product of good and evil.  

‘Those whose evil desires lie deep have exceedingly shallow 
potentials.  

‘The minds of those clinging to right and wrong are obstructed.  

‘Those in whom sense-impressions stir up mental processes 
seldom achieve one-pointed concentration.  

                                                           
136 This refers to people who know the sutras by heart but who neglect 

practice and training.  
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Người yên lặng quên hết là tuệ chìm.  

 

Người khinh người cao mạn là ngã mạn.  

Người chấp không chấp có đều ngu.  

Người tầm văn thủ chứng thêm kẹt.  

Người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, 
chấp tâm là Phật là ma137. 

 

- Nếu như thế thì rốt ráo không thể có? 

- Rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. 

Uẩn Quang vui mừng lễ tạ lui ra. 

* 

 

 

 

 

10. Sư thượng đường dạy chúng:  

- Các ngươi may mắn tự khéo giữ được vô sự138. Kẻ nhọc 
nhằn tạo tác là mang cùm sa ngục chớ gì? Mỗi ngày từ sáng 
đến tối bôn ba nói, ‘Ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật 
pháp,’ như thế càng không dính dáng gì. Chỉ chạy theo thanh 
sắc biết bao giờ dứt.  

                                                           
137 Tâm tức Phật, nhưng chúng ta phải không bám vào đâu hết, bởi vì bám 

vào lẽ thật sẽ khiến chúng ta rơi vào nhị nguyên đối đãi. Người thấy tánh thì 

không lưu giữ ý niệm về có hoặc không, cái này cái kia. ‘Ma’ là danh từ nặng 

nhất chỉ cho người mê 
138 Vô sự: Thuật ngữ nhà thiền chỉ cho người không dính mắc và không tìm 

cầu bên ngoài. 
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‘In those who remain constantly in a state of motionless 
abstraction, forgetful of the mysterious source of that stillness, 
wisdom is at a low ebb.  

‘Self-importance and contempt for others intensify the illusion of 
an ego.  

‘Those grasping at “is” and “is not” are stupid.  

‘Those who seek realization in book-knowledge pile up more 
obstructions for themselves.  

‘Those who seek the Buddha by means of austerities are all 
deluded. Those who stray from their minds in quest of 
Buddhahood are heretics. Those who cling to mind as being the 
Buddha are devils139!’ 

 

A: ‘If all that is so, ultimately, we find there is just nothing at all.’  

M: ‘We have come to the ultimate extent of yourself, Venerable 
Sir, but not to the ultimate.’  

At this, the venerable monk, who was now filled with joy, 
hastened to prostrate himself in gratitude, and departed.  

 

10. Once the Master took his place in the assembly hall and 
said,  

“It is far better for all of you to be unconcerned people140. 
Why all this craze for karmic activities that will put felons’ irons 
about your necks and send you down to hell? Toiling and 
moiling the whole day through, telling people you are practising 
Ch’an and studying the Way, holding forth about your 
understanding of the Buddha-dharma — this sort of thing is no 
use at all. It simply amounts to rushing about in pursuit of 
sounds and forms. Ah, when will you desist from it all?  

                                                           
139 Mind is the Buddha, but we should cling to nothing, for clinging to a truth 

involves us in the dualism of excluding its opposite. Those who have attained 

to a silent recognition of their own nature do not retain concepts of its being 

or not being, this or that. The term ‘devils’ is stronger than any of those used 

to describe other categories of deluded people. 
140 A Ch’an idiom meaning those who are indifferent to externals and do not 

seek them.  



 111 

Bần đạo xưa đến tham vấn hòa thượng ở Giang Tây (Mã 
Tổ), Hòa thượng dạy: “Kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, 
sử dụng tự tại chẳng nhờ cầu bên ngoài.”  

 

 

Bần đạo từ đây thảy thôi, của báu của mình tùy thân thọ 
dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, 
không một pháp có thể xả, chẳng thấy một pháp có tướng 
sanh/diệt, chẳng thấy một pháp có tướng qua/ lại, khắp mười 
phương thế giới không một hạt bụi nào mà chẳng phải của 
báu nhà mình.  

Chỉ quan sát kỹ càng tâm mình một thể Tam Bảo141 
thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ. 

 

 

Chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. 
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp 
chẳng diệt, nếu hay hiểu biết như thế, chư Phật thường hiện 
tiền.”  

 

 

Kinh Tịnh Danh nói: “Quán thân thật tướng, quán Phật 
cũng vậy.” Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, chẳng 
theo tướng mạo mà sanh hiểu, tự nhiên vô sự. Đi! Chớ đứng 
lâu. Trân trọng! 

 

 

11. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán. 

Sư hỏi: 

- Các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã đối diện 
trình nhau. 

                                                           
141 Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, còn có nghĩa Chân Như, Chân Lý, đoàn thể 

chư vị Bồ-tát và A-la-hán; nhưng theo bậc đạo nhân như Đại Châu là ba 

phương diện của một lẽ thực. 
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‘Once this poor monk heard the great Ma Tsu of Kiangsi say, 
“Your own treasure house contains absolutely everything you 
need. Use it freely instead of searching vainly for something 
outside yourself.”  

‘From that day forward, I desisted. Making use of your own 
treasure house according to your needs  can be called 
happiness! There is no single thing (dharma) which can be 
grasped or rejected. When you cease looking on things in their 
temporal aspect, and as having come or gone, then in the 
whole universe — above, below and round about — there will 
be no grain of anything which is not your own treasure.  

‘All you have to do is carefully contemplate your own minds; 
then the marvellous trinity of Three Jewels in One Substance142 
will constantly manifest itself; of this there is no shadow of 
doubt.  

‘Do not search for the truth with your intellects. Do not 
search at all. The nature of the mind is intrinsically pure. 
Therefore it is written in the Avatamsaka Sutra, “All things have 
no beginning; and all things have no end.” Before those who 
are able to interpret these words correctly the Buddhas are ever 
present.  

‘Moreover, in the Virnalakirti Sutra it is written, “It is through 
your own bodies that reality is perceived; the Buddha is 
perceived in the same manner.” If you do not follow sounds and 
sights so that they stir your minds, and if you do not pursue 
appearances so that they give rise to discriminations, you will 
then be unconcerned people. Don’t stand there for so long. 
Take good care of yourselves!’  

 

11. On the same day, as the assembly of monks did not 
break up at the usual time, the Master said, ‘Why do you not 
disperse? This poor monk has already sat face to face with you.  

                                                           
142 Buddha, Dharma and Sangha are commonly taken to mean the Buddha, 

the Doctrine and the Order of Monks: to some they mean the Absolute, 

Universal Law, and the order of Bodhisattvas and Arahants; but to adepts like 

the Great Pearl they mean three aspects of one truth.  
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Lại chịu thôi143 chăng? Có việc gì khả nghi chớ lầm dụng 
tâm uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa 
hỏi. 

 

Có vị tăng hiệu Pháp Uyên hỏi: 

- Thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, thế nào là 
một thể Tam Bảo? Xin thầy từ bi chỉ dạy.  

Sư đáp: 

- Tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật; tâm là Pháp, 
chẳng cần đem pháp cầu pháp. Phật, Pháp hòa hợp không 
hai là Tăng, tức là một thể Tam Bảo.  

 

Kinh nói: “Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không khác.” 
Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời, ba nghiệp không 
thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Ví như khi giận thì không vui, khi 
vui thì không giận, chỉ một tâm thật không hai thể.  

 

 

 

Bản trí sẵn vậy, vô lậu hiện tiền, như rắn hóa thành rồng 
không đổi vảy, chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt.  

 

 

 

Tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu [mà] thành, có chứng có 
tu tức đồng người tăng thượng mạn.  

 

Chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy 
không chung. Người lợi căn đốn ngộ dụng vô đẳng đẳng tức là 
A-nậu-bồ-đề (Vô thượng Chánh giác).  

                                                           
143 Hãy đi và để tâm yên. 
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‘Just go and rest144. What doubts do you still entertain? Do 
not misuse your minds and waste your energy. If something is 
still bothering you, hurry up and ask whatever you wish.’  

 

Then Fa Yüan, one of the monks present, asked, ‘What are 
Buddha, Dharma and Sangha; what are the Three Jewels in 
One Substance? We beg you, Master, to explain.’  

M: ‘Mind is the Buddha and it is needless to use this Buddha to 
seek the Buddha. Mind is the Dharma and it is needless to use 
this Dharma to seek the Dharma. Buddha and Dharma are not 
separate entities and their togetherness forms the Sangha. 
Such is the meaning of Three Jewels in One Substance.  

‘A sutra says, “Mind, Buddha and sentient beings — there is 
no difference between any of them. When your body, speech 
and mind are purified, we say a Buddha has appeared in the 
world. When these three become impure, we say a Buddha has 
been extinguished.” For example, when you are angry you are 
not joyous, and when you are joyous you are not angry; yet, in 
both cases, there is only the one mind which is not of two 
substances. 

‘Fundamental wisdom is self-existent; when the passionless 
(anasraya — that which is outside the stream of transmigration) 
appears, it is like a snake becoming a dragon without changing 
its scaly skin. Likewise, when sentient beings turn their minds 
towards Buddhahood, they do not change their physiognomies. 

‘Our nature, which is intrinsically pure does not rely on any 
practice in order to achieve its own state. Only the arrogant 
claim that there are practice and realization.  

‘The real void is without obstruction and its function is, 
under all circumstances, inexhaustible. It is without beginning or 
end. Those of high spirituality are capable of sudden 
illumination, whereon its function will be unsurpassable — this 
is anuttara-samyaksambodhi (unexcelled enlightenment).  

                                                           
144 i.e., Just go and set your minds at rest. 
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Tâm không hình tướng tức là sắc thân vi diệu. Không tướng 
tức là thật tướng Pháp thân, thể-tánh-tướng đều không tức là 
thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm tức là công 
đức Pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ 
đặt tên.  

 

Trí dụng không hết gọi là Vô tận tạng (kho vô tận).  

 

Hay sanh muôn pháp gọi là Bản pháp tạng (kho gốc các 
pháp).  

 

Đủ tất cả trí gọi là Trí tuệ tạng (kho trí tuệ).  

 

Muôn pháp về Như gọi là Như lai tạng (kho Chân Như).  

* 

Kinh Kim Cang nói: “Như Lai đó, tức nghĩa Như của các 
pháp.” Lại nói: “Tất cả pháp sanh diệt thế gian không có một 
pháp chẳng về Như.” 

 

 

12. Có vị khách hỏi: 

- Đệ tử chưa biết Luật sư, Pháp sư, Thiền sư vị nào hơn cả.  

Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy? 

 

 

Sư đáp: 

- Luật sư là người mở Pháp tạng Tỳ-ni (luật), truyền nề nếp để 
gìn giữ lâu bền mạng sống Phật pháp. Thấu suốt người nào trì 
và người nào phạm, thông đạt khai giá. Giữ oai nghi để làm mô 
phạm. Phổ cáo ba phen yết-ma trước khi truyền giới luật, và chỉ 
dạy để làm nhân sơ khởi cho bốn quả (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-
hàm, A-na-hàm, A-la-hán). Nếu chẳng phải là hàng trưởng 
lão đức dày thì đâu kham đảm trách.  
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‘Mind has neither form nor shape; it is the subtle 
Sambhogakaya. That which is formless is the Dharmakaya of 
Reality. That of which the nature and phenomenal expression 
are void is the Boundless Immaterial Body. That which is 
adorned with a myriad modes of salvation is the Dharmakaya of 
Merit, which is the fundamental power responsible for the 
conversion of sentient beings; it (mind) is named according to 
how it appears:  

‘Its wisdom is inexhaustible — hence it is called ‘the 
Inexhaustible Treasury’.  

‘As the progenitor of all phenomena (dharmas), it is called 
“the Primal Dharma Treasury”.  

As the container of all knowledge, it is called ‘the Wisdom 
Treasury’.  

‘As the Suchness to which all phenomena ultimately return, 
it is called “the Tathagata Treasury”’. 

‘The Diamond Sutra says, “Tathagata means the Suchness 
of all dharmas.” Another sutra says, “Of all the dharmas in the 
universe coming into existence and fading out of existence, 
there is not one which does not return to the Suchness.”’  

 

12. A guest staying at the monastery said, ‘I do not know which 
of these three — a Vinaya master (upholder of monastic 
discipline), a Dharma master (skilled preacher), or a Ch’an 
master — is the greatest.  

‘I beg you, Master, out of compassion for my ignorance, to 
make the matter clear to me.’  

M: ‘The Vinaya masters expound the discipline section of 
the scriptures and transmit the ancient tradition for preserving 
the infinite life of the Dharma (doctrine). Seeing clearly who are 
the upholders and who are the transgressors of the disciplinary 
rules, they know how to encourage the former and restrain the 
latter. They know how to comport themselves in accordance 
with the rules and regulations in a manner which inspires 
respect. They officiate at the three kinds of confession which 
precede transmission of the Vinaya, and they teach the initial 
steps leading to the four grades of sainthood. ‘Unless they have 
spent their lives virtuously up to the onset of old age, how will 
they dare take charge of those duties?  



 117 

Pháp sư là người ngồi tòa sư tử, biện luận thông như nước 
chảy trước đông đảo hội chúng, soi thấu cổng huyền [hoặc] mở 
cửa Bát-nhã nhiệm mầu [để] bố thí bình đẳng và tam luân 
không tịch. Nếu chẳng phải là hàng long tượng làm sao dám 
đảm đương. 

 

 

 

Thiền sư là người nắm được then chốt của đạo, thấu suốt 
nguồn tâm. Thủ thuật các ngài là ra vào, co (che giấu) duỗi 
(bày lộ), tung hoành tùy vật ứng hiện. Các ngài diễn bày một 
cách xuất sắc sự lý thảy đồng khiến mọi người chóng thấy Như 
Lai và nhổ hết gốc sâu sanh tử. Các ngài chỉ dẫn đệ tử chứng 
đạt tam-muội ngay hiện tiền.  

 

Nếu chẳng phải người an thiền tịnh lự tất nhiên đến chỗ ấy 
thảy đều mờ mịt.  

 

 

Tùy căn cơ thọ lãnh pháp tu - ba môn học (giới, định, huệ) - 
tuy khác mà nếu người học được ý quên lời thì cùng với Nhất 
thừa145 đâu thể sai biệt. 

 

 

Cho nên kinh nói: “Trong cõi Phật ở mười phương, chỉ có 
pháp Nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ phi Phật phương 
tiện nói, chỉ cốt tạm mượn danh tự để dẫn đường cho chúng 
sanh.” (kinh Pháp Hoa)  

 

Khách thưa: 

- Hòa thượng thâm đạt ý chỉ của Phật, được biện tài vô ngại. 

Lại hỏi thêm: 

- Tam giáo Nho, Đạo, Thích là đồng hay khác? 

                                                           
145 Nhất thừa là Phật thừa, không phải Tam thừa là Thanh văn, Duyên giác và 

Bồ-tát. 
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‘The Dharma masters sit crosslegged upon their lion-
thrones pouring forth rivers of eloquence to huge crowds, 
expounding means of chiselling a way through the Mysterious 
Pass, or of opening the marvellous Gates of Prajna by which 
the voidness of giver, receiver and alms is revealed. Who, 
unless they can trample all before them like a lion or an 
elephant, would dare undertake to be a match for all this? 

‘The Ch’an masters grasp at essentials and gain a direct 
understanding of the Mind Source. Their methods consist of 
revealing and hiding, of exposing and covering reality in a 
crisscross manner, which responds adequately to all the 
different grades of potentiality for enlightenment. They excel in 
harmonizing facts with the underlying principle, so that people 
may suddenly perceive the Tathagata; and, by pulling up their 
deep samsaric roots, they cause their pupils to experience 
samadhi on the spot.  

‘Thus, unless they are capable of achieving tranquillizing 
dhyana and imperturbable abstraction, they are certainly bound 
to be flustered under such circumstances.  

‘Although the three methods of training — discipline, dhyana 
and wisdom — differ in that they present the Dharma in a 
manner suited to the capability of each individual, once a 
disciple has awakened to their profound meaning by forgetting 
all about the wording, how do they differ from the One 
Vehicle146?  

‘Wherefore it is written in a sutra, “In all the Buddha-realms 
of the ten quarters, there is only the Dharma of the One 
Vehicle” — there is neither a second nor a third, except in so far 
as the Buddha employed relative terms in his expedient 
teaching for the guidance of sentient beings.’ 

‘Master,’ exclaimed the guest, ‘you have penetrated the 
Buddha-dharma’s profundity and your dialectic powers are 
unimpeded.’  

Then he asked a further question, ‘Do Confucianism, 
Taoism and Buddhism really amount to one doctrine, or to 
three?’  

                                                           
146 The One Vehicle is the Buddha Vehicle as contrasted with the three 

vehicles of the Shravakas, Pratyekabuddhas and Bodhisattvas. 
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Sư đáp: 

- Người đại lượng dùng đó thì đồng. Kẻ tiểu cơ cố chấp thì 
khác. Thảy đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai 
biệt thành ba. Mê ngộ do người chẳng phải tại giáo đồng hay 
khác. 

* 

 

13. Pháp sư Đạo Quang chuyên giảng Duy thức đến hỏi: 

- Thiền sư dùng tâm nào tu tập đạo? 

Sư đáp:  

- Lão tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu.  

 

 

 

- Đã không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, tại sao mỗi 
ngày họp chúng khuyên người học thiền tu tập đạo? 

- Lão tăng còn không có chút đất cắm dùi147 thì chỗ nào họp 
chúng lại. Lão tăng còn không có lưỡi thì đâu từng khuyên dạy 
người. 

  

- Thiền sư đối diện mà nói dối. 

- Lão tăng còn không có lưỡi khuyên người thì đâu biết nói dối. 

 

- Thật tôi không hiểu lời luận nghị của thiền sư. 

- Lão tăng tự cũng chẳng hiểu148. 

* 

                                                           
147 Có nghĩa là đã cởi bỏ mọi thứ trói buộc vào chỗ ở và tâm không chỗ trụ 

thì làm sao tụ tập đồ chúng. 
148 Nếu tự hiểu tất phân chia cái tổng thể bất phân ra chủ thể và đối tượng. 
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M: ‘Employed by those of great capacity, they are the same. 
As understood by those of limited intellect, they differ. All of 
them spring forth from the functioning of the one self-nature. It 
is views involving differentiation which make them three. 
Whether a person remains deluded or gains illumination 
depends upon that person, not upon differences or similarity of 
doctrine.’ 

 

13. The Venerable Tao Kuang, who was an adherent of the 
Dharmalaksana school, which holds that consciousness is real, 
and also a commentator upon the scriptures, enquired, ‘Master, 
what mental processes do you employ in pursuing the Way?’ 

M: ‘I have no mental processes that would be of use and no 
Way to follow.’ 

 

Q: ‘If both those statements are true, why is it that every day 
you convene gatherings during which you urge others to learn 
how to follow the Way by means of Ch’an?’ 

M: ‘This old monk does not possess even a dot of ground in 
which to stick an awl149, so how can he gather people? He does 
not have so much as a tongue, then how can he urge people to 
do anything?’ 

 

A: ‘Why, Master, you are lying to my face.’ 

M: ‘How can this old monk, being without a tongue to urge 
people, tell a lie?’ 

A: ‘Really I do not understand the way the Venerable Ch’an 
Master talks.’ 

M: ‘Nor does this old monk understand himself150.’ 

                                                           
149 i.e., I have relinquished all attachments to location (or) my mind does not 

abide anywhere, so where can I gather people? 
150 If he understood himself, he would thereby divide his undivided whole 

into subject and object.  
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14. Pháp sư Chí chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi: 

- Tại sao thầy chẳng chấp nhận “Trúc biếc xanh xanh đồng là 
Pháp thân, hoa vàng mịt mịt thảy đều Bát-nhã”? 

Sư đáp: 

- Pháp thân không tướng ứng hiện trong trúc biếc thành hình, 
Bát-nhã vô tri đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải 
trúc biếc hoa vàng kia có Pháp thân hoặc Bát-nhã.  

 

Kinh nói: “Chân Pháp thân của Phật giống như hư không, 
ứng vật hiện hình như trăng trong nước.” Hoa vàng nếu là 
Bát-nhã, Bát-nhã tức đồng vô tình. Trúc biếc nếu là Pháp 
thân thì trúc biếc lại là ứng dụng của Pháp thân. Tọa chủ hội 
chăng? 

 

 

 

- Chẳng rõ ý này.  

- Nếu người thấy tánh [thì] nói phải cũng được, nói chẳng 
phải cũng được; bởi vì tùy dụng mà nói nên chẳng kẹt 
phải/quấy.  

 

Nếu người chẳng thấy tánh nói trúc biếc thì chấp trúc 
biếc, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng. Hơn nữa nói Pháp 
thân thì kẹt vào Pháp thân, nói Bát-nhã mà chẳng biết Bát-
nhã ra sao. Do đó mà trở thành tranh luận.  

 

 

Pháp sư Chí lễ tạ lui ra. 

* 

 

15. Có người hỏi: 

- Đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? 
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14. The Venerable Chih, who used to expound the Avatamsaka 
Sutra, asked, ‘Why will you not allow that fresh green bamboos 
are the Dharmakaya and that luxuriant clusters of yellow 
flowers are nothing but prajna?’  

M: ‘The Dharmakaya is immaterial, but avails itself of the 
prevailing green bamboos to reveal itself. Prajna does not 
differentiate, but avails itself of the prevailing yellow flowers to 
manifest itself. These yellow flowers and bamboos do not 
themselves possess prajna or the Dharmakaya.  

‘Therefore it is written in a sutra, “The real Dharmakaya of 
the Buddhas is likened to a void; it reveals itself in response to 
the needs of living beings like the moon being reflected in the 
water.” If yellow flowers are prajna, then prajna would be 
identical with inanimate objects; if green bamboos were the 
Dharmakaya, then they would be capable of the Dharmakaya’s 
responsive functioning. Do you understand, Venerable Sir?’  

 

A: ‘No, I do not.’  

M: 'Those who have perceived their own nature will be right 
whether they say that those things are prajna and the 
Dharmakaya or that they are not, for they will carry out its 
function according to prevailing circumstances without being 
hindered by the dual conception of right and wrong.  

‘As for the people who have not yet perceived their own 
nature, when they speak of green bamboos they form a rigid 
concept of green bamboos as such; and, when they speak of 
yellow flowers, they form the same sort of rigid concept. 
Moreover, when they speak of the Dharmakaya it becomes an 
obstruction to them, and they talk of prajna without knowing 
what it is. Thus, everything they say remains at the level of 
theoretical debate.’  

Chih bowed his thanks and withdrew.  

 

15. Somebody once asked, ‘How much time do we need to 
attain deliverance by setting our minds on practising the 
Dharma?’ 
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Sư đáp: 

- Đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ [bẩn]. Bát-nhã 
[thì] huyền diệu.  

Vốn tự không sanh [nên Bát-nhã] đại dụng hiện tiền chẳng 
luận thời tiết. 

 

- Phàm phu cũng được như thế chăng? 

- Người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu. Đốn ngộ thượng 
thừa thì đã siêu phàm vượt thánh.  

 

Người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu vượt sanh 
tử [lẫn] Niết-bàn.  

 

Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp.  

 

Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không 
cầu.  

Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy 
liền.  

* 

16. Pháp sư giảng kinh Duy-ma đến hỏi: 

- Kinh nói: “Lục sư ngoại đạo kia là thầy của ngươi. Sau khi 
ngươi xuất gia, thầy kia chỉ dạy ngươi sai lầm, và khi bị đọa 
ngươi cũng theo đó mà đọa. Người bố thí (để bát) cho ngươi 
chẳng được gọi là tạo phước điền. Người cúng dường cho 
ngươi đọa trong ba đường ác. Ngươi chê Phật, hủy Pháp.  
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M: ‘Using the mind for practices is like washing dirty things in 
sticky mud. Prajna is mysterious and wonderful. Itself 
unbegotten, its mighty functioning is at our service regardless of 
times and seasons.’ 

 

Q: ‘Can ordinary people succeed in mastering those functions?’  

M: ‘Those who have perceived their own nature are no longer 
ordinary people. The Supreme Vehicle of sudden illumination 
transcends ordinary and holy alike.  

‘While deluded people are talking of ordinary and holy, 
illumined people leap over samsara and nirvana — both!  

‘While deluded people are speaking of facts and of the 
underlying principle, illumined people exercise their function 
without restriction.  

‘While deluded people seek achievement and realization, 
illumined people remain free from both.  

‘While deluded people set their hopes upon some far-distant 
aeon, illumined people instantly perceive all.’  

 

 

16. Once a commentator on the Vimalakirti Sutra said, ‘It is 
written in our sutra, “You should regard the six heretics as your 
teachers. After you have joined the Order, you should be misled 
by them and take part in their fall. Those giving you alms should 
not be called cultivators of the field of blessedness. Those 
making you offerings should fall into the three evil states of 
existence. You should vilify the Buddha and destroy the 
Dharma.  



 125 

Ngươi chẳng được nhập chúng và trọn chẳng được diệt 
độ151.  

 

Ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn (Kinh Duy-ma).” 
Thỉnh thiền sư vì giải thích. 

 

Sư đáp: 

- Tâm si mê nổi lên khi chạy theo lục sư là sáu căn. Ngoài tâm 
cầu Phật gọi là ngoại đạo. Thấy có vật để thí chẳng gọi phước 
điền. Sanh tâm nhận của cúng dường sẽ đọa ba đường ác152.  

 

 

Ngươi nếu hay chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, hủy 
báng Pháp là chẳng đắm cầu Pháp, chẳng vào số chúng là 
chẳng đắm cầu Tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện 
tiền. Nếu có người hay hiểu được như thế liền được thức ăn 
thiền duyệt pháp hỉ. 

                                                           
151 Trong kinh Duy-ma, khi Tu-bồ-đề, một đệ tử của Phật, đến gõ cửa Duy-

ma-cật và khất thực, cư sĩ nói như thế để chỉ dạy. Thông thường người tu 

Phật tán thán những người bố thí (để bát) cho chư tăng và cho họ là người tạo 

ruộng phước; nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ đọa vào ba đường ác; họ kính lễ 

Phật, hộ trì Pháp và vào Tăng đoàn để được giải thoát. Trên bình diện tương 

đối. những ý nghĩ và hành vi này rất hay, nhưng đều là tương đối.  

Chỉ có nhận ra tâm thể trùm khắp mới đạt được cứu cánh qua khỏi nhị 

nguyên. Lời của Duy-ma ngụ ý rằng suy nghĩ của Tu-bồ-đề phải tiến đến 

vượt lên mọi tư tưởng nằm trong nhị nguyên; bởi vì, nếu không, sẽ không 

chứng đạt giác ngộ. 

Lục sư ngoại đạo là sáu căn, cho dù luôn hướng dẫn chúng ta lầm lạc, 

chúng ta vẫn không thể loại trừ sáu căn để đạt Chân Như. Nói cách khác, 

chúng ta phải nhận ra Chân Như ngay giữa lòng những điều tương đối và 

xung đối.  
152 Vì dính mắc vào ngã và ngã sở. 
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“You should not belong to the sangha and you should not 
attain deliverance153. “If you can behave like this, you may take 
my food.” I ask you, Master, to give me a clear explanation of 
this passage.’ 

 

M: “The six teachers” is a term for “the six senses” from which 
your delusions arise. The term “heretic” refers to seeking the 
Buddha apart from mind. Whatever can be given away cannot 
be called “a field of blessedness.” Your being stirred by the 
thought of receiving offerings will land you amidst the three evil 
states154.  

‘If you dare to vilify the Buddha, you are not attached to 
Buddha-seeking; if you dare to slander the Dharma you are not 
attached to Dharma-seeking; and your not joining the sangha 
implies that you are not attached to sangha-seeking. Your “not 
attaining deliverance” means that your inherent wisdom, now 
freed from this last obstruction, can manifest itself 
instantaneously. If you can interpret the passage in this way, 
you will receive as food joy in the Dharma and the happiness of 
meditation (ch’an).’ 

                                                           
153 In the Vimalakirtinirdesha Sutra it is related that when Subhuti, one of the 

Buddha’s disciples, knocked at Vimalakirti’s door and asked for food, the 

Upasaka spoke those words to instruct his visitor. Usually, Buddhist monks 

praise those giving alms and regard them as owners of ‘fields of blessedness’; 

they cling to the idea that those making offerings to monks will never fall 

into the three evil states of existence; they revere the Buddha and protect the 

Dharma; and they join the Order in the hope of attaining liberation. At the 

ordinary level of relativities, all these ideas and deeds are admirable, but they 

are relativities.  

The development of a universal mind, which alone can enable them to 

reach their goal, is above such dualities. Vimalakirti’s words implied that he 

thought Subhuti sufficiently advanced to begin to rise above all concepts 

involving duality; for, otherwise, he would not succeed in his quest for bodhi. 

The six heretics are the six senses; though they constantly mislead us, we 

cannot get away from them to find the Absolute elsewhere. In other words, 

we should realize the Absolute from the very midst of relativities and 

contraries. 
154 i.e., because of attachment to the reality of an ego and its objects. 
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17. Có vị cư sĩ đến hỏi: 

- Có người hỏi Phật đáp Phật, hỏi Pháp đáp Pháp, bảo là pháp 
môn một chữ. Chẳng biết phải chăng?  

Sư đáp: 

- Như chim anh võ học nói tiếng người, nhưng người này tự nói 
chẳng đặng vì không trí tuệ. Phương pháp của họ ví như đem 
nước rửa nước, đem lửa đốt lửa - trọn không có nghĩa lý gì. 

* 

 

18. Có người hỏi: 

- Ngôn với ngữ là đồng hay khác155? 

Sư đáp: 

- Là một. Bởi vì lời nói (ngôn) thành câu gọi là ngữ. Vả như 
biện luận thao thao tợ như nước chảy trong sông lớn; lời hay 
chồng chập như hạt châu để nghiêng trong bình tròn - mở dẹp 
danh tướng vạn tượng; phát ra như suối nguồn vô tận và khéo 
chia chẻ thành nhiều nghĩa như biển cả, đó là ngữ vậy.  

Ngôn là một chữ hiện bày của tâm. Ở trong chứa huyền vi, 
bên ngoài hiện diệu tướng, muôn việc khuấy rối mà chẳng loạn, 
trong đục lẫn lộn mà thường phân rõ.  

Vua nước Tề156 vẫn còn hổ thẹn lời của quan đại phu, Bồ-
tát Văn-thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh157, thì người 
thường làm sao hiểu nổi. 

* 

                                                           
155 Câu hỏi có liên hệ đến đoạn 19 trong phần Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. 
156 Vua nước Tề sau khi lên ngôi, quan đại phu do vua đề cử lại trị dân không 

tốt khiến tình hình đất nước tệ hại. Một vị quan mới thay thế, sau khi tán 

dương nhà vua với lời lẽ như vậy, đã trung thành phục vụ triều đình, xây 

dựng đất nước hưng thịnh.  
157 Trong kinh Tịnh Danh: 

Văn-thù hỏi Duy-ma, “Đã nói về bất nhị môn dẫn đến giác ngộ. Đại đức, 

bây giờ đến phiên ông chỉ ra Bồ-tát môn vào cửa Pháp môn bất nhị.”  

Duy-ma vẫn im lặng. Văn-thù liền tán thán, “Hay thay! Hay thay! Siêu 

vượt ngôn và ngữ chính là cửa vào Pháp môn bất nhị.”  
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17. A man who practised meditation once asked, ‘There are 
some who, when questioned about the Buddha, just answer, 
“Buddha!” Questioned about the Dharma, they simply answer, 
“Dharma!” This is called “the one-word method.” I do not know if 
it is right or not.’  

M: ‘Like parrots mimicking human speech, those people have 
nothing to say for themselves because they lack wisdom. Their 
method is similar to that of using water to cleanse water, or fire 
to burn fire — all are absolutely valueless!’  

 

18. Someone asked if words and speech are the same158.  

M: ‘The same. Speech means words arranged in sentences. 
Fluent dialectic resembling an ever-flowing stream, so manifold 
and sublime as to suggest a vessel pouring forth pearls; such is 
speech — it clears away the myriad phenomenal appearances, 
gushes forth in unending torrents of eloquence and skilfully 
interprets an ocean of meanings.  

As for words, a single syllable reveals the mind, which is 
inwardly mysterious and profound, while outwardly it exhibits 
marvellous aspects; amidst a myriad disturbing forces, it 
remains imperturbable; and it remains for ever distinct amidst a 
medley of pure and impure.  

All this may be likened to the minister’s words which made 
the Prince of Chi blush159, or to Vimalakirti’s silent preaching 
which Manjushri praised160 — how can ordinary people of today 
hope to understand such things?’ 

                                                           
158 The question was asked with reference to what was said in passage 19 of 

Essential Gateway to Truth. 
159 After the ascension of the Prince of Chi State to the throne, the minister 

appointed by him ruled the people so badly that the situation rapidly 

deteriorated. A new minister appointed to take his place, after upbraiding the 

prince with the words referred to here, served him loyally and restored the 

country’s prosperity. 
160 A reference to a passage in the Vimalakirtinirdesha Sutra: 

Manjushri said to Vimalakirti: “We have all spoken about entry into the 

nondual Dharma-gate to enlightenment. Virtuous One, it is now your turn to 

enlighten us on a Bodhisattva’s entry into the nondual Dharma-gate.” 

Vimalakirti remained silent. Thereupon, Manjushri praised him, saying, 

“Excellent, excellent! That which is beyond expression in verbal and written 

words is the real entry into the nondual Dharma-gate.”  
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19. Luật sư Nguyên đến hỏi: 

- Thiền sư thường nói “Tức tâm là Phật” không hợp lý. Bởi vì 
ngay cả Bồ-tát Nhất Địa161 đã có thể phân thân ở trăm thế giới 
chư Phật, và Nhị Địa thì tăng lên gấp mười. Bảo rằng tức tâm 
tức Phật vậy thiền sư thử hiện thần thông xem? 

 

 

Sư đáp: 

- Chính Xà-lê là phàm hay thánh? 

 

- Là phàm. 

- Đã là phàm tăng sao lại hỏi cảnh giới như thế? Kinh nói: 
“Nhân giả tâm có cao thấp nên chẳng y theo trí tuệ Phật162.” 

 

- Thiền sư thường bảo: “Nếu ngộ đạo thì thân [ngay khi ấy] liền 
được giải thoát.” Cũng không hợp lý. 

- Có người trọn đời làm lành, bỗng nhiên ăn cắp đồ người cầm 
trong tay, ngay khi ấy thân này phải thân kẻ cắp chăng? 

- Phải. 

 

- Hiện nay thấy tánh rõ ràng, tại sao không được giải thoát? 

- Đời nay hẳn không được. Kinh nói phải trải qua ba đại a-tăng-
kỳ kiếp163 (ba vô số kiếp) mới được. 

- A-tăng-kỳ kiếp lại có số chăng? 

 

 

                                                           
161 Bồ-tát tu qua hết thập địa mới thành Phật. 
162 Luật sư có tâm phân biệt nên không thể ngộ được chân như, chỉ bậc chứng 

đạt Phật trí mới được.  
163 Là thời gian Bồ-tát tu đến quả vị Phật. 
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19. The Vinaya Master Yüan once said, ‘You Ch’an masters 
always claim extravagantly that Mind is the Buddha. You are 
wrong, for even Bodhisattvas at the first stage164 of 
development into Buddhas can appear in bodily forms in a 
hundred different Buddha-realms, and those at the second 
stage can multiply themselves ten times more than that. Since 
Mind is the Buddha, will the Ch’an Master try out his miraculous 
powers and do the same for me to see?’  

M: ‘Venerable Acharya, are you yourself an ordinary, or a 
saintly monk?’  

A: ‘Ordinary.’  

M: ‘Since you are but an ordinary monk, how can you ask 
questions about matters like that? This is what a sutra means 
by saying, “The Virtuous One’s mind is turned upside down and 
does not accord with the Buddha-wisdom165.”’  

 

A: ‘You Ch’an masters always say that if we awaken to the Way 
right in front of us, we shall attain deliverance in our present 
bodily form. You are wrong.’  

M: ‘Suppose someone, after a lifetime of virtuous conduct, 
suddenly puts forth a hand and steals something. Is that person 
a thief in his or her present bodily form?’  

A: ‘Obviously, yes. 

 

M: ‘Then, if at this moment someone suddenly perceives his or 
her own nature, tell me why that person cannot be delivered?’ 

A: ‘At this moment? Impossible! According to the sutras, three 
aeons-of-uncountable-extent (asamkhyeya-kalpas) must pass 
before we attain to it166.’  

M: ‘Can aeons-of-uncountable-extent be counted?’  

                                                           
164 There are ten stages of a Bodhisattva’s development into Buddha-hood.  
165 The Vinaya Master was discriminating and could not be awakened to that 

Absolute state which is perceptible only to those who have realized the 

Buddha-wisdom.  
166 An asamkhyeya-kalpa denotes an uncountable number of aeons. Three of 

them are sometimes said to be required for a Bodhisattva’s development into 

a Buddha.  



 131 

Nguyên lên giọng bảo: 

- Đem kẻ cắp so với giải thoát, vậy được thông đạo lý chăng? 

- Xà-lê, ông tự chẳng hiểu đạo, nhưng ông không thể chướng 
ngăn tất cả người khác hiểu. Con mắt ông chẳng mở nên ông 
nổi chướng khi tất cả người khác thấy vật. 

 

Nguyên đổi sắc vừa đi vừa nói: 

- Lão già hỗn tạp vô đạo. 

Sư bảo: 

- Chính đường đi đó là đạo của ông. 

* 

 

20. Pháp sư Tuệ chuyên giảng Chỉ Quán đến hỏi: 

- Thiền sư biện biệt được ma chăng? 

Sư bảo: 

- Khởi tâm là thiên ma, chẳng khởi tâm là ngũ] ấm ma, hoặc 
khởi và chẳng khởi là phiền não ma. Trong chánh pháp của ta 
không có những việc như thế.  

 

 

- Nhất tâm tam quán [của Thiên Thai] nghĩa thế nào167? 

- Tâm quá khứ thì đã qua, tâm vị lai thì chưa đến, tâm hiện tại 
thì không trụ, ở trong đó lại dùng tâm nào để quán? 

                                                           
167 Đây là thiền theo ‘viên giáo’ của tông Thiên Thai dẫn xuất từ luận của 

ngài Long Thọ về Kinh Bát-nhã Ba-la-mật. Kinh giải thích chủ thuyết rộng từ 

luận về ‘Nhất tâm và ba phương diện trí tuệ’. Pháp tu này dành cho người căn 

cơ lanh lợi, chỉ ra cách quán chiếu một phương diện của trí bao hàm sự quán 

chiếu hỗ tương cả ba phương diện. Ba đặc tính của sự hiện hữu – thành, trụ, 

diệt – do đó chuyển hóa lẫn nhau thành ba phương diện của trí. Sẽ đạt được 

cùng một kết quả nếu tam quán về không, giả và quyền. Pháp môn ‘viên 

giáo’ này của Thiên Thai tương phản với những pháp môn tiệm, phân rõ các 

khía cạnh và giai đoạn khác nhau của chân lý. 
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At this Yüan shouted indignantly, ‘Can someone who draws 
an analogy between thievery and liberation claim that he 
reasons correctly?’ 

M: ‘Acharya, you do not understand the Way, but you should 
not prevent others from understanding it. Your own eyes are 
shut, so you get angry when others see.’  

Red in the face, Yüan began striding away, but called over 
his shoulder, ‘Who’s an old muddlehead right off the Way?’  

 

M: ‘That which is striding away is just your Way.’  

 

20. A venerable monk called Hui, who preached the Chih-Kuan 
doctrine of the T’ien T’ai school, asked, ‘Master, are you able to 
discern demons?’  

M: ‘Yes. A stirred mind is the heavenly demon; a stirless mind is 
the demon of the five aggregates; a mind that is sometimes 
stirred and sometimes stirless is the passion (klesha) demon. 
According to this “right” dharma of mine, there should be none 
of these.’  

 

Q: ‘What is the meaning of the T’ien T’ai practice of 
simultaneous meditation upon the One Mind’s three 
aspects168?’ 

M: ‘Besides the past mind which is already gone, the future 
mind which has yet to come, and the present mind which does 
not stay, which mind will you use for your meditation?’  

                                                           
168 This is the meditation according to the ‘Perfect Teaching’ of the T’ien 

T’ai school and derives from Nagarjuna’s shastra on the Prajnaparamita 

Sutra: It explains the doctrine set forth by that shastra of ‘One mind and its 

three aspects of wisdom’. The practice is intended for those with sharp roots 

(a high degree of spirituality). It is taught that contemplation of one aspect of 

wisdom involves simultaneous contemplation of all three of its aspects. The 

three characteristics of illusory existence — creation, abiding, and 

destruction — are thereby simultaneously transmuted into the three aspects of 

wisdom. The same result is achieved through the T’ien T’ai threefold 

meditative study of the void, the unreal and the mean. This ‘Perfect 

Teaching’ of the T’ien T’ai school contrasts with the gradual methods of 

those schools which differentiate between various aspects and stages of truth.  
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- Thiền sư chẳng hiểu Chỉ Quán. 

- Tọa chủ hiểu chăng? 

- Hiểu. 

- Như Trí Giả đại sư169 nói Chỉ để phá Chỉ, nói Quán để phá 
Quán. Trụ Chỉ thì chìm trong sanh tử, trụ Quán thì tâm thần 
loạn.  

 

 

 

Thế là phải đem tâm Chỉ tâm hay khởi tâm Quán để quán 
[hay sao]?  

 

Nếu có tâm quán là pháp thường kiến, nếu không tâm quán 
là pháp đoạn kiến, cũng có cũng không là pháp nhị kiến. Thỉnh 
tọa chủ xét kỹ [và] nói xem? 

 

- Nếu hỏi như thế đều không thể nói được.  

- Vậy thì đâu từng Chỉ Quán.  

 

 

21. Có người hỏi: 

- Bát-nhã lớn chăng? 

Sư đáp: 

- Lớn. 

- Lớn bằng chừng nào? 

- Không có ngằn mé.  

- Bát-nhã nhỏ chăng? 

- Nhỏ. 

- Nhỏ bằng chừng nào? 

- Xem chẳng thấy. 

- Chỗ nào là Bát-nhã? 

                                                           
169 Tổ thứ tư của tông Thiên Thai. 
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A: ‘So the Venerable Ch’an Master does not understand the 
Chih-Kuan teaching to which I alluded.’  

M: ‘Do you understand it, Venerable Commentator?’  

A: ‘I do.’ 

M: ‘As the great Master Chih Chê170 said, “Chih silencing the 
mind to obtain samadhi is preached to wipe out the illusion of 
Chih; and Kuan looking into the mind to cause prajna to appear 
and function normally is preached to eradicate the illusion of 
Kuan. To dwell on Chih is to drown oneself in the ocean of birth 
and death; to abide in Kuan is to upset the mind.”  

‘Will you use the mind to put a stop to mind and stir the 
mind to meditate on it?  

‘Setting the mind on meditation involves attachment to 
permanence; setting no mind on meditation involves 
annihilation. Clinging to the concept of “either existence or 
nonexistence” implies attachment to a dualism. Then how will 
the Venerable Commentator expound the Chih-Kuan practice 
correctly for me to see?’  

 

A: ‘Since you put it like that, there is really nothing I can say.’  

M: ‘If so, have you ever really understood the Chih-Kuan 
practice?’ 

 

21. Someone asked, ‘Is prajna very large?’  

M: ‘It is.’  

Q: ‘How large?’  

M: ‘Unlimited.’  

Q: ‘Is prajna small?’  

M: ‘It is.’  

 

Q: ‘How small?’  

M: ‘So small as to be invisible.’  

Q: ‘Where is it?’  

                                                           
170 Chih Chê is the Fourth Patriarch of the T’ien T’ai school.  
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- Chỗ nào chẳng phải Bát-nhã171? 

 

22. Pháp sư giảng kinh Duy-ma hỏi: 

- Chư Bồ-tát mỗi vị [sau khi nói về] nhập pháp môn bất nhị, 
[trong khi] ngài Duy-ma lặng thinh. [Có phải đó] là cứu kính 
chăng172? 

 

 

Sư đáp: 

- Chưa phải cứu kính. Thánh ý nếu tột thì đến quyển ba lại nói 
việc gì? 

 

Pháp sư im lặng giây lát, thưa: 

- Thỉnh thiền sư vì tôi nói ý chưa cứu kính. 

Sư bảo:  

- Căn cứ trong kinh thì quyển nhất là “dẫn chúng gọi mười vị 
đại đệ tử trụ tâm”.  

Quyển hai là: “Chư Bồ-tát mỗi vị nói nhập pháp môn Bất 
nhị, dùng lời nói để hiển bày không lời.  

                                                           
171 Câu hỏi cho thấy người hỏi không hiểu rằng những vật không có tướng 

mạo có thể đồng thời lớn đồng thời nhỏ; ngoài ra câu hỏi thứ hai chắc chắn 

theo sau câu đáp thứ nhất, nhưng Đại Châu có ý quét sạch mọi thứ nhị 

nguyên ẩn trong kiểu suy nghĩ này. Bát-nhã luôn luôn có mặt, nhưng không 

thể nghĩ theo không gian. 
172 Trong kinh, cư sĩ Duy-ma hỏi chư vị Bồ-tát đến thăm về phương pháp các 

ngài vào được cửa bất nhị. Khi các ngài diễn giải cách hành trì của mình 

bằng cách quét sạch mọi ý niệm nhị nguyên, như là ‘tôi’ và ‘không phải tôi’, 

Văn-thù nói rằng muốn vào cửa này phải ‘không chữ không lời, không chỉ ra 

không hiểu biết, và không hỏi không đáp đối với tất cả các pháp (hiện tượng, 

chủ thuyết, v.v.).’ Khi hỏi đến Duy-ma, ngài lặng thinh. Bồ-tát dùng ngôn 

ngữ chỉ ra lý bất nhị hoặc thực tại tuyệt đối, Văn-thù cho biết rằng phải vô 

ngôn vô ngữ; trong khi Duy-ma một bề lặng thinh, như vậy quét sạch nhị 

nguyên của ngữ ngôn, và mặt khác buông cả ý niệm về vô ngữ vô ngôn. 
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M: ‘Where is it not173?’  

 

22. A monk commentator on the Vimalakirtinirdesha Sutra 
enquired, ‘According to our sutra, “After all the Bodhisattvas 
who were present had spoken of their interpretation of the 
nondual Dharma-gate to enlightenment, Vimalakirti remained 
silent.” Is that the ultimate174?’ 

M: ‘It is not. If the sacred meaning had been wholly revealed by 
that, there would have been nothing more for the third section 
of the sutra to say.’  

After a long pause, the Commentator enquired, ‘Will the 
Venerable Ch’an Master explain to me the ultimate meaning 
that was not wholly revealed?’  

 

M: ‘The first section of that sutra taught the Buddha’s ten chief 
disciples how their minds should abide.  

‘The second section described how each of the 
Bodhisattvas present spoke of their entry into the nondual 
Dharma-gate; they used words to reveal that which is wordless.  

                                                           
173 The questions show that the questioner had got as far as understanding 

that immaterial things may be big and small at the same time; otherwise the 

second question would scarcely have followed the answer to the first; but the 

Great Pearl wished to wipe out altogether the duality inherent in such 

thinking. Prajna is omnipresent, but not to be thought of in terms of space.  
174 In that sutra it is related that the Upasaka Vimalakirti asked some visiting 

Bodhisattvas to relate the means by which they had entered the nondual 

Dharma-gate. When they had explained how they had done this by wiping 

out all dual concepts, such as those relating to ‘I’ and ‘other than I’, 

Manjushri expressed the opinion that entrance through that door consisted in 

‘neither words nor speech, in neither indicating nor knowing, and in neither 

questioning nor answering with regard to all dharmas (phenomena, doctrines, 

etc whatsoever’. When Vimalakirti was asked in his turn, he remained silent, 

saying nothing. Thus, the Bodhisattvas used words and speech to reveal 

nondual or Absolute reality; Manjushri revealed it through absence of words 

and speech; while Vimalakirti revealed it by maintaining a perfect silence, 

thus wiping out the duality of words and speech on the one hand and the 

concept of their absence on the other.  
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“Ngài Văn-thù dùng không lời để hiển bày không lời. Ngài 
Duy-ma chẳng dùng lời chẳng dùng không lời, cho nên lặng 
thinh để thâu ngôn ngữ ở trước.”  

Quyển ba là “từ chỗ lặng thinh khởi nói, lại hiển thần thông 
tác dụng”. Tọa chủ hội chăng?  

 

 

- Thật [đúng] là kỳ quái! 

- Cũng chưa [phải là kỳ quái]. 

 

- Tại sao chưa [phải]? 

- Vì để phá tình chấp [vào ngã] nên nói như thế. Nếu y cứ ý 
kinh thì chỉ nói sắc [và] tâm không tịch, khiến người thấy bản 
tánh. [Kinh] dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật. [Như thế] chớ nhằm 
trên ngôn ngữ giấy mực mà thảo luận suy tính. [Cần yếu là] hội 
được hai chữ Tịnh Danh là đủ. Tịnh là bản thể [và] Danh là tích 
dụng. 

 

 

 

Từ bản thể khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể. [Vì] 
Thể và dụng không hai [nên] bản (xưa) và tích (nay) không 
khác.  

 

 

Do đó, cổ nhân nói: “Bản (xưa) tích (nay) tuy khác [tên], 
[chỗ] chẳng nghĩ bàn là một vậy, [và] một cũng chẳng phải 
một175.” Nếu hiểu thực nghĩa hai chữ Tịnh là sạch và Danh là 
nổi tiếng thì nói gì cứu kính cùng chẳng cứu kính?  

                                                           
175 Trong nhà Thiền, lúc đầu hòa nhập hai danh xưng vào một tổng thể bất 

khả phân, rồi sau đó quét bỏ luôn ý niệm về cái Một này, nhờ vậy vượt qua 

dính mắc vi tế cuối cùng để chứng nghiệm lẽ thực. Lẽ thực thì không phải 

Một cũng chẳng phải Nhiều. 
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‘Manjushri, however, revealed the wordless through 
absence of words and speech; whereas Vimalakirti employed 
neither words nor absence of words to wind up their 
statements.  

‘The third section began after Vimalakirti’s silence and went 
on to reveal the transcendental function. Does the Venerable 
Commentator understand?’  

 

A: ‘Well, what a strange way of putting it!’ 

M: ‘It is not so strange.’  

Q: ‘Why not?’ 

M: ‘I explain it like that to wipe out passionate clinging to the 
reality of an ego. If you take the sutra’s real meaning, it tells you 
only that the material and immaterial are empty and still (i.e. in 
the nirvanic condition), so as to enable you to perceive your 
own nature. It teaches you how to give up wrong practices in 
favour of right practice. So you must not allow your mind to give 
rise to discriminative thoughts about words, speech, and printed 
texts. It would be quite enough if you could fully understand just 
the two words composing Vimalakirti’s name — “Vimala” 
(spotless) refers to the fundamental “substance” and “kirti” 
(reputation) is its functional manifestation. 

‘This functional manifestation proceeds from the 
fundamental “substance” and it is by means of it that we return 
to that “substance.” Since “substance” and manifestation are 
one in reality, the fundamental and its manifestation do not 
differ from each other.  

‘For this reason the ancients said, “Though the fundamental 
and its manifestations are different denominations, the 
inconceivable of which they are aspects is but one; and yet, 
even that one is not176.” Had you understood the real meaning 
of the two denominations expediently termed “Vimala” 
(spotless) and “kirti” (reputation), it would be superfluous to 
speak of the ultimate and the not-ultimate.  

                                                           
176 This presents the Ch’an teaching which consists of first integrating the 

two denominations into one undivided whole, and then wiping out the 

conception of one, thereby overcoming the last subtle attachment in order to 

realize the Absolute, which is neither a unity nor a plurality.  
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Không trước không sau, chẳng phải gốc chẳng phải ngọn, 
chẳng phải Tịnh chẳng phải Danh.  

[Chỉ] vì chỉ bày cho chúng sanh bản tánh giải thoát bất tư 
nghì. Nếu người không thấy tánh trọn đời chẳng [hiểu] được lý 
này.  

* 

 

23. Có vị tăng hỏi: 

- Muôn pháp trọn không, thức tánh cũng vậy. Ví như bong bóng 
nước một khi tan thì không hợp lại, [vậy] thân này chết chẳng 
sanh trở lại tức là rỗng không thì chỗ nào mà có thức tánh? 

Sư đáp: 

- Bong bóng nhân nước mà có, bong bóng tan đâu thể không 
nước. Thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. 

 

- Đã nói có tánh, thử đem ra xem? 

- Ông tin có ngày hôm [sau] chăng? 

 

- Tin. 

- Ông đem ngày hôm [sau] đến xem? 

 

 

 

- Ngày hôm [sau] thật là có, nhưng mà hiện giờ không thể đem 
đến được. 

- Ngày hôm [sau] không thể đem đến được, chẳng phải không 
ngày hôm [sau]. Ông tự không thấy tánh, chẳng phải không có 
tánh.  

Nay trước mắt [ông là người] mặc y, ăn cơm, đi, đứng, 
ngồi, nằm mà chẳng biết, đáng gọi [ông] là ngu mê. [Nếu] ông 
[phân biệt] ngày hôm [sau] thì cùng ngày nay, [nghĩa là ông] 
đem tánh đi tìm tánh, muôn kiếp trọn chẳng [được]. Cũng như 
có người chẳng thấy mặt trời, chẳng phải mặt trời không có. 

* 
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‘There is only that which is neither preliminary nor final, 
neither root nor twig and neither vimala nor kirti. The instruction 
consists in revealing to sentient beings their fundamental nature 
which cognizes its own indescribable state of deliverance. 
Those who have not perceived their own nature will never in all 
their lives understand this doctrine.’  

 

23. A monk asked, ‘Since all the myriad phenomena (dharmas) 
are nonexistent, the nature of mind should also be nonexistent. 
Just as a bubble having burst can never re-form, so can a 
person once dead never be reborn, for nothing remains of that 
person. Where will the nature of that person’s mind be then?’ 

M: ‘Bubbles are composed of water. When a bubble bursts, 
does the water composing it cease to be? Our bodies proceed 
from our real nature. When we die, why should you say that our 
nature is no more?’  

 

A: ‘If you maintain there is such a nature, bring it forth and show 
it to me!’  

M: ‘Do you believe there will be a morrow?’  

 

A: ‘Yes, certainly.’  

M: ‘Bring it forth and show it to me!’  

 

A: ‘There will surely be a morrow, but not just now.’  

M: ‘Yes, but its not being just now does not mean that there will 
be no morrow. You personally do not perceive your own nature, 
but this does not mean that your nature does not exist.  

Just now, there is before you that which wears a robe, takes 
food and walks, stands, sits, or reclines, but you do not 
recognize it for what it is. You may well be called a stupid and 
deluded person. If you discriminate between today and 
tomorrow, that is like using your own nature to search for your 
own nature; you will not perceive it even after myriads of aeons. 
Yours is a case of not seeing the sun, not of there being no 
sun.’  
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24. Pháp sư chuyên giảng Thanh Long177 sớ (của kinh Kim 
Cang) đến hỏi: 

- Kinh nói: “Không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp.” Thiền 
sư thể hội như thế nào? 

 

Sư đáp: 

- Vì thể Bát-nhã cứu kính thanh tịnh, không một vật có thể 
được, ấy gọi là không pháp. Ở trong thể không tịch của Bát-nhã 
đủ diệu dụng như hà sa [nên] không việc gì chẳng biết, ấy gọi 
là nói pháp. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói 
pháp. 

 

 

25. Pháp sư giảng kinh Hoa Nghiêm hỏi: 

- Thiền sư tin vô tình là Phật chăng? 

Sư đáp: 

- Chẳng tin. Nếu vô tình là Phật thì người sống chẳng bằng 
người chết; lừa chết chó chết lẽ ra hơn người sống. 

Kinh nói: “Phật thân tức là Pháp thân, từ giới định tuệ mà 
sanh, từ Tam minh Lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà 
sanh.” Nếu nói vô tình là Phật, đại đức hiện giờ chợt chết liền 
thành Phật rồi.  

* 

 

26. Có Pháp sư hỏi: 

- Trì kinh Bát-nhã công đức rất nhiều, thầy có tin chăng? 

Sư đáp: 

- Chẳng tin. 

- Nếu vậy [truyện kể] sự linh nghiệm truyền lại hơn mười quyển 
đều không thể tin sao? 

                                                           
177 Thanh Long là tên chùa nơi Pháp sư ngụ. 
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24. A monk who used to give lectures on the Ch‘ing Lung 
(Green Dragon) Commentary178 on the Diamond Sutra 
enquired, ‘Our sutra says, “When the Tathagata expounds the 
Dharma there is really no Dharma to teach; but this is 
expediently called ‘teaching the Dharma’.” How does the 
Venerable Ch’an Master interpret this passage?’  

M: ‘The substance of prajna is utterly pure and does not contain 
a single thing on which to lay hold - this is the meaning of “there 
is no Dharma to teach.” As this nirvanic substance, prajna, is 
endowed with functions countless as the sands of the Ganges, 
there is not a thing which can escape its knowledge — this is 
the meaning of “this is expediently called preaching the 
Dharma”.’  

 

25. A commentator on the Avatamsaka Sutra asked, ‘Do you 
believe that inanimate objects are Buddhas?’  

M: ‘I do not. If inanimate objects were Buddhas, then a living 
man would be inferior to a dead man; why, even dead donkeys 
and dead dogs ought to be superior to him!  

‘A sutra says, “The Buddha-body is the Dharmakaya; it is 
begotten of discipline, dhyana and wisdom, by the three 
insights, the six transcendental powers, and by the performance 
of all excellent modes of salvation.” If an inanimate object were 
the Buddha, then, were Your Reverence to die now, you would 
automatically become a Buddha!’  

 

26. A Dharma Master enquired, ‘Do you believe that the 
greatest merit derives from the recitation of the Prajna Sutra?’ 

M: ‘I do not.’ 

Q: ‘So all ten volumes of the Stories of Divine Responses are 
unworthy of belief?’  

                                                           
178 This commentary derives its name from that of the monastery where Tao 

Yin, the commentator, lived. 
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- [Khi cha mẹ còn] sống giữ hiếu tự có cảm ứng; không [có 
nghĩa đợi quá vãng] xương trắng hay có cảm ứng. Kinh là chữ 
giấy mực, [tự] tánh không thì chỗ nào có linh nghiệm?  

 

 

 

Sự linh nghiệm tại người trì kinh dụng tâm nên [có] thần 
thông cảm vật. Thử đem một quyển kinh để trên bàn không có 
người thọ trì, tự [quyển kinh] có linh nghiệm chăng? 

* 

 

 

 

27. Có vị tăng hỏi: 

- Chưa biết tất cả danh tướng và pháp tướng, nói cùng với nín, 
[làm] thế nào thông hội [trạng thái] không có trước/sau?  

Sư đáp: 

- Khi một niệm khởi [lên], xưa nay không tướng không danh; 
làm sao được nói có trước/sau? Chẳng rõ danh tướng vốn tịnh 
[nên] vọng chấp có trước/sau.  

[Chúng sanh bị] cổng danh tướng khóa, [nếu] chẳng phải 
chìa khóa trí thì không thể mở.  

 

 

Hễ [bám] trung đạo thì bệnh tại trung đạo, [bám] hai bên thì 
bệnh tại hai bên. Chẳng biết hiện dụng là Pháp thân Vô đẳng 
đẳng (Phật). Mê/ngộ [cũng như] được/mất là pháp của người 
thường. Tự khởi [niệm] sanh/diệt [đưa đến] chôn vùi chánh trí. 
Hoặc đoạn [trừ] phiền não, hoặc [tìm] cầu Bồ-đề đều là chối bỏ 
Bát-nhã. 



 144 

M: ‘Filial piety practised while parents are still alive ensures 
divine responses and rewards; this does not mean you have to 
wait until after their death so that their bleached skeletons may 
bless you. Sutras are made of paper covered with words printed 
in ink, but printed words, paper and ink are without self-nature; 
so from whence will those divine responses capable of fulfilling 
your wishes come?  

‘Effectual answers come from proper use of the mind by the 
person who reads the sutras; and this explains how the divine 
power works in response to appeal from a living being. You 
may test this for yourself by taking a volume of the sutras and 
leaving it quietly on a table. If nobody picks it up and recites it 
and practises it, do you suppose it can possibly have any 
marvellous efficacy in itself?’  

 

27. A monk enquired, ‘How are we to interpret correctly all 
names, forms, speech and silence in order to integrate them 
and realize a state that is neither before nor after?’  

M: ‘When a thought arises, fundamentally there is neither form 
nor name; how can you speak in terms of before and after? 
Failure to understand the essential purity of all that has name 
and form is the cause of your mistakenly reckoning everything 
in those terms.  

‘People are locked in by these names and forms, and, 
lacking the key of wisdom, they are unable to unlock 
themselves. 

‘Those clinging to the Middle Way suffer from Middle Way 
psychosis; those grasping at extremes suffer from a dualist 
psychosis. You do not comprehend that that which manifests 
itself right now is the unequalled Dharmakaya. Delusion and 
awakening, as well as gain and loss, pertain to the worldly way. 
The rising of the thought of creation and destruction leads to the 
burial of true wisdom; both the cutting off of defilements 
(klesha) and the search for bodhi are in direct opposition to 
wisdom.’  
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28. Có người hỏi: 

- Luật sư cớ sao chẳng tin thiền? 

Sư đáp: 

- Lý sâu kín khó hiển bày, [trong khi] danh tướng dễ [nắm] giữ. 
Người không thấy tánh nên chẳng tin thiền. Nếu người thấy 
tánh [được] gọi là Phật, người biết Phật mới hay tin vào [lý 
này]. Phật chẳng xa người mà người xa Phật. [Chỉ có] tâm 
[nhận ra].Phật. 

 

Người mê căn cứ trong văn tự để tìm. Người ngộ nhằm nơi 
tâm mà giác. 

Người mê tu nhân đợi quả. Người ngộ thấu rõ tâm không 
tướng. 

Người mê chấp [vào] cái ngã [giả] và [bám] giữ [cho đó là] 
mình. Nhưng người ngộ ứng dụng Bát-nhã, [và khi] [được, Bát-
nhã sẽ] hiện tiền. 

 

Người ngu chấp không chấp có sanh kẹt. Người trí thấy 
tánh liễu [tri] linh thông [của các] tướng.  

 

Hàng càn tuệ (tuệ khô179) biện luận mỏi miệng, bậc đại trí 
thấu suốt bản thể [nên] tâm an vui.  

 

Bồ-tát chạm vật [trí tuệ]soi tỏ, [trong khi] thanh văn [vì] sợ 
cảnh [nên] mờ tâm. Người ngộ hằng ngày được vô sanh, [trong 
khi] người mê [ngay đó] cách xa Phật. 

* 

 

29. Có người hỏi: 

- Thế nào [là] được thần thông? 

                                                           
179 Trí tuệ khô cằn, còn gọi là ‘trí tuệ thế gian,’ là quả vị đầu của Tam thừa. 
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28. Once somebody asked, ‘Why do the Vinaya masters not 
believe in Ch’an?’  

M: ‘The principle is profoundly mysterious and not easily 
revealed, whereas names and forms are easy to grasp. Those 
who do not perceive their self-nature refuse to believe in it; 
those who do perceive their self-nature are called Buddhas. 
Only those who recognize the Buddha can believe in and enter 
the noumenon. The Buddha does not flee from people; it is 
people who flee the Buddha. Buddhahood can be realized only 
by the mind.  

‘While deluded people seek it through printed words, 
illumined people look into their minds and realize bodhi. 

‘Deluded people sow causal deeds and await their fruition, 
whereas illumined people understand the immateriality of mind. 

‘Deluded people cling to the illusory ego and hold it to be 
their very own, but illumined people employ their prajna which, 
when called upon to do so, manifests itself instantaneously. 

‘Deluded people are hindered by their clinging to “is” and “is 
not”, while people of wisdom perceive their own nature and 
understand the marvellous interpenetration of all forms.  

‘Those who have reached only the “dry wisdom180” stage 
grow weary of their dialectics, whereas people of real wisdom 
and clear understanding set their minds at rest.  

‘When Bodhisattvas touch anything their wisdom shines 
upon it, enabling them to perceive it as it really is, while 
Shravakas (listeners) darken their minds with fear of their 
surroundings. Illumined people, in their daily activities, do not 
stray from the uncreated, but deluded people screen 
themselves from the Buddha who is right in front of them.’  

 

29. Once somebody asked, ‘How can we obtain the power 
of bodily freedom from natural law?’  

                                                           
180 The dry, unfertilized stage of wisdom, otherwise called ‘worldly wisdom’, 

is the first of the ten stages common to the three vehicles. 
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Sư đáp: 

- Thần tánh linh thông khắp thế giới như cát sông [Hằng]; đá 
vách qua lại không ngại, trong sát-na đi muôn dặm, qua lại 
không [để lại] dấu vết, lửa không thể đốt, nước không thể chìm. 
Người ngu tâm [không có] trí [tuệ mà lại] muốn thân tứ đại này 
được bay trong hư không!  

 

Kinh nói: “Phàm phu chấp tướng tùy nghi vì họ [mà] nói. 
Tâm không hình tướng tức là sắc thân vi diệu; không tướng tức 
là tướng thật, tướng thật thì thể nó không, gọi là thân hư không 
vô biên. [Vì thân này có] muôn hạnh trang nghiêm nên gọi là 
Pháp thân công đức.” Chính Pháp thân này là gốc của muôn 
hạnh. Tùy công dụng [khác nhau] đặt tên, thật [ra] chỉ có Pháp 
thân thanh tịnh. 

* 

30. Có người hỏi: 

- Kẻ nhất tâm tu hành thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu 
diệt chăng? 

Sư đáp: 

- Người không thấy tánh [nghiệp chướng đời quá khứ] chưa 
được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh như mặt trời rọi [tan] 
sương tuyết. Lại [nữa], người thấy tánh, ví như gom cỏ bằng 
ngọn núi Tu-di, chỉ dùng một [tia] lửa là cháy rụi. Nghiệp 
chướng như cỏ, trí tuệ như lửa. 

 

 

- Thế nào biết được nghiệp chướng hết? 

- [Khi ngay đây] thông [suốt vận hành của] tâm thì việc sanh 
trước/sau đều thông [suốt]. 

Ví như nhìn thấy Phật [quá khứ và] Phật [vị lai], [cùng với] 
muôn pháp đồng thời. Kinh nói: “Một niệm biết tất cả pháp là 
đạo tràng vì thành tựu Nhất thiết trí.” 

* 
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M: ‘Spiritual self-nature pervades all worlds which are countless 
as the sands of the Ganges; it penetrates mountains, rivers, 
rocks and cliffs without hindrance, leaping an infinite distance in 
a single moment, going and coming without trace. Fire cannot 
burn it, nor water drown it. Fools, having no mind-wisdom, want 
their bodies which are composed of the four elements to fly!  

‘It is written in a sutra that ordinary people who cling to 
forms must be taught in accordance with their capacities. So 
mind’s formlessness is described as the subtle Sambhogakaya. 
That which is immaterial is reality, the “substance” of which is 
empty; hence it is called “the Boundless Space-like Body.” As it 
is adorned with merits deriving from a myriad modes of 
salvation, it is called “the Dharmakaya of Merit, the source of all 
befitting activities.” Despite all these names derived from its 
varied functions, in reality there is but the pure Dharmakaya.’  

 

30. Somebody once asked, ‘If we follow the Way with undivided 
mind, will the load of karmic obstructions resulting from our past 
deeds be dissipated?’  

M: ‘For those who have not yet perceived their own nature, it 
will not be dissipated; whereas those who perceive it thereby 
wipe out all karmic obstruction just as the hot sun melts the 
frost and snow. They may be likened to people able to burn up 
all the grass covering the mighty slopes of Mount Sumeru in a 
single flash, for their karmic obstruction is like that grass and 
their wisdom is like that fire!’  

 

Q: ‘How can we know when all karmic obstructions have been 
dissipated?’  

M: ‘When you see through to the mind now manifesting itself in 
front of you, all arising concepts of past and present will be 
viewed in the light of that perception.  

‘All past and future Buddhas, together with the myriad 
phenomena, will be seen as appearing simultaneously. The 
sutra says, “Knowledge of all phenomena contained in a single 
thought-moment is a bodhimandala, for it ensures achievement 
of the Buddha’s universal knowledge (sarvajna).”’  
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31. Có vị cư sĩ hỏi: “Thế nào được trụ chánh pháp?” 

Sư đáp: “Cầu trụ chánh pháp là tà. Vì cớ sao? Vì pháp không 
có tà/chánh.” 

 

- Làm sao được thành Phật? 

- Chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. 
Kinh nói: “Tâm, Phật và chúng sanh cả ba đều không sai 
[khác].” 

 

- Nếu hiểu như thế được giải thoát chăng? 

- Vốn tự không phược (trói buộc) chẳng cần cầu giải thóat. 
Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, chẳng dùng trong câu số 
mà cầu; Pháp chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, không thể do 
trong nhân quả mà khế hội; Pháp vượt tất cả [và] không thể so 
sánh; pháp thân không hình tượng, ứng vật hiện hình, chẳng 
rời thế gian mà cầu giải thoát.  

* 

32. Có vị Tăng hỏi: “Cái gì là Bát-nhã?” 

Sư bảo: 

- Ngươi nghi cái gì không phải Bát-nhã, thử nói xem? 

 

- Thế nào được thấy tánh? 

- Thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. 

 

- Thế nào là tu hành? 

- Cốt đừng ô nhiễm tự tánh tức là tu hành. Chớ tự lừa dối là tu 
hành. [Khi tự tánh] đại dụng hiện tiền tức là Pháp thân Vô đẳng 
đẳng (Phật).  

 

- Trong tánh có ác chăng? 

- Trong đây thiện còn chẳng lập. 



 150 

31. A man who practised meditation once asked, ‘How can I 
abide in the right dharma?’  

M: ‘To seek abode in the right dharma is wrong. Why so? 
Because the right dharma is neither wrong nor right.’  

Q: ‘Then how am I to become a Buddha?’  

M: ‘You need not cast aside the worldly mind; just refrain from 
soiling your self-nature. The sutra says, “Mind, Buddha and 
living beings do not differ from one another.”’  

Q: ‘Can we gain deliverance just by interpreting in this way?’  

M: ‘Since fundamentally you are not bound, why seek 
deliverance? The Dharma is beyond mere words, speech and 
writings. Do not seek it amidst a plethora of sentences. The 
Dharma does not pertain to past, present and future; you 
cannot unite with it at the level of causal law. The Dharma 
transcends everything and is incomparable. The Dharmakaya, 
though immaterial, manifests itself in response to the needs of 
living beings; so you cannot turn away from the worldly to seek 
deliverance.’ 

 

32. A monk enquired the meaning of prajna.  

M: ‘If you suppose that anything is not prajna, let me hear what 
it is.’  

 

Q: ‘How may we perceive our own nature?’  

M: ‘That which perceives is your own nature; without it there 
could be no perception.’  

 

Q: ‘Then what is self-cultivation?’  

M: ‘Refraining from befouling your own nature and from 
deceiving yourself is the practice of self-cultivation. When your 
own nature’s mighty function manifests itself, this is the 
unequalled Dharmakaya.’  

 

Q: ‘Does our own nature include evil?’ 

M: ‘It does not even include good!’  
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- Thiện ác đều chẳng lập, đem tâm dùng vào chỗ nào? 

- Đem tâm dùng tâm là đại điên đảo. 

 

- Làm thế nào mới phải? 

- Không [có điều gì phải] làm thế nào, cũng không [có điều gì 
gọi là] phải181. 

* 

33. Có người hỏi: 

- Có người chèo thuyền [và] lườn thuyền cọ chết con ốc con 
hến. [Vậy] người chịu tội hay thuyền chịu tội?  

Sư đáp: 

- Người [và] thuyền cả hai đều không tâm, tội chính tại ông. Ví 
như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có người 
làm, không có người chịu. Trong [khắp] thế giới không [có chỗ 
nào] là chỗ chúng sanh [không phải] chịu khổ.  

* 

34. Có vị tăng hỏi: 

- Chưa biết “thế thác tình” (gởi tình), “thế chỉ cảnh”, “thế nói 
nín”, cho đến “thế nhướng mày chớp mắt182” v.v…, làm sao 
được thông hội ở trong khoảng một niệm? 

Sư đáp: 

- Không có việc [nào] ngoài [tự] tánh. Diệu dụng [của tự tánh] 
thì động yên đều diệu. Người tâm chân thì nói nín thảy chân. 
Người hội đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Vì tự tánh [bị] 
mê [muội] nên muôn [thứ sai] lầm phát sanh. 

 

 

- Thế nào là pháp có tông chỉ? 

- Tùy chỗ [dựng] lập liền [đầy đủ] các nghĩa. 

                                                           
181 Sư quét sạch nhị nguyên trong ‘làm’ và ‘không làm’, ‘phải’ và ‘trái’, để 

mở ngõ cho Chân Pháp thân – vốn không nghĩ bàn, không phân chia – hiển 

lộ. 
182 Khi chỉ dạy đệ tử, thiền sư thường chỉ thẳng nơi tâm đang tán loạn bởi 

thức tình và phiền não và ngoại cảnh. Cách thức này sẽ thành tựu tùy hoàn 

cảnh bằng nói, nín, động tác, câu cú v.v. 
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Q: ‘If it contains neither good nor evil, where should we direct it 
when using it?’  

M: ‘To set your mind on using it is a great error.’  

Q: ‘Then what should we do to be right?’  

M: ‘There is nothing to do and nothing which can be called 
right183.”  

 

33. Once somebody enquired, ‘Suppose a man is sitting in a 
boat and the boat keel cuts to death a shellfish. Is the man 
guilty, or should the boat be blamed?’  

M: ‘Man and boat had no mind to kill the shellfish, and the only 
person to be blamed is you. When a tearing wind snaps off a 
branch which falls and kills somebody, there is no murderer and 
no murdered. In all the world, there is no place where living 
beings do not have to suffer.’ 

 

34. A monk asked, ‘I still do not understand how realization can 
be achieved in a single thought-moment (ksana) by relying on 
(people) displaying certain feelings or passions, or on their 
pointing at the surrounding objects, their speech or silence, 
their raising their eyebrows or moving their eyes184.’  

M: ‘There is nothing which is outside self-nature. Its function is 
marvellous — marvellous in its motion and in its stillness. Those 
who have attained to real mind express that reality whether they 
speak, or keep silent. For one who understands the Way, 
walking, standing, sitting, or lying — all are the Way. When the 
self-nature is obscured by delusion, a myriad illusions arise.’  

Q: ‘What is the meaning of “a dharma (doctrine) has its aims”?’  

M: ‘From the moment of its establishment, a dharma (doctrine) 
is complete in all its meanings. 

                                                           
183 The Master wiped out the dualisms involved in ‘to do’ and ‘not to do’, 

‘right’ and ‘wrong’, in order to reveal the Absolute Dharmakaya which is 

incomparable, inconceivable and indivisible. 
184 When teaching their disciples, Ch’an masters used to point directly to 

mind which is stirred by worldly feelings and passions and by its 

surroundings. This was done according to circumstances by speech, silence, 

gestures, expressions and so forth.  
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[Kinh nói] ngài Văn-thù nơi gốc vô trụ lập tất cả pháp185. 

 

 

- Chẳng đồng thái hư chăng? 

- Ngươi sợ đồng thái hư chăng? 

 

- Sợ. 

- Cái biết sợ là chẳng đồng thái hư.  

 

- Chỗ nói không thể đến, làm sao được hiểu? 

- Nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến. 

* 

 

 

35. Có hơn mười vị túc đức đồng đến hỏi: 

- Kinh nói “phá diệt Phật pháp,” chưa biết Phật pháp có thể phá 
diệt chăng? 

Sư đáp: 

- Phàm phu ngoại đạo bảo Phật pháp có thể phá diệt, người 
Nhị thừa bảo Phật pháp không thể phá diệt.  

 

Trong chánh pháp của ta không có hai cái thấy này. Nếu 
luận về chánh pháp chẳng những phàm phu ngoại đạo cho đến 
hàng Nhị thừa chưa đến [quả] vị Phật cũng là người ác. 

 

 

 

- Pháp chân, pháp huyễn, pháp không, pháp chẳng không mỗi 
thứ có chủng tánh chăng186?  

- Pháp tuy không có chủng tánh, ứng vật đều hiện.  

                                                           
185 Câu này dẫn từ kinh Duy-ma. Duy-ma-cật nói với Văn-thù.  
186 ‘Chủng tánh’ có thể nảy mầm và phát triển từ thể tánh. 
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‘As the sutra says, “Manjushri, all dharmas (doctrines) are 
established upon basic impermanence187.”’  

 

Q: ‘Do you mean that there is just a great emptiness.’ 

M: ‘Are you scared by emptiness?’  

 

A: ‘Yes, I am scared.’ 

M: ‘That which is scared is not the same as a great emptiness.’ 

 

Q: ‘How shall we understand that which is beyond the reach of 
words?’  

M: ‘Now, while you are speaking, what is there which cannot be 
reached by your words?’ 

 

35. There were over ten older monks who came and asked the 
Master, ‘There is a sutra which speaks of the destruction of the 
Buddha-dharma, but we do not know if the Buddha-dharma is 
destructible.’  

M: ‘Worldlings and heretics claim that it can be destroyed, 
whereas Shravakas and Pratyekabuddhas hold it to be 
indestructible.  

The “right” dharma of mine has no room for these two 
opinions. As to that “right” dharma, it is not only worldlings and 
heretics who have not yet reached the Buddha-stage, for the 
followers of the two smaller vehicles (Shravakas and 
Pratyekabuddhas) are just as bad.’  

 

Q: ‘Do the dharmas (doctrines) that treat of reality, illusion, 
immateriality and materiality each have a seed-nature188?’  

M: ‘Although a dharma itself has no seed-nature, it manifests 
itself in response to the needs of living beings.  

                                                           
187 A quotation from the Vimalakirtinirdesha Sutra. Vimalakirti addressed 

these words to Manjushri. ‘Impermanence’ here translates ‘wu chu’ 

(nonabiding). 
188 A ‘seed-nature’ or ‘germ-nature’ means a nature which can sprout and 

develop from the essential nature.  
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Tâm huyễn nên tất cả pháp đều huyễn, nếu có một pháp 
chẳng huyễn thì huyễn ắt [cố] định. Tâm không [hình tướng] 
nên tất cả đều không; nếu có một pháp chẳng không thì nghĩa 
không chẳng lập. 

 

 

Khi mê thì người theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người [điều 
khiển]. Như sum la vạn tượng đến [hư] không là tột, trăm sông 
các dòng đến biển là tột. Tất cả hiền thánh đến Phật là tột. 
Mười hai phần kinh, năm bộ Tỳ-ni (luật), năm [tập] Vi-đà (luận) 
đến tâm là tột. Tâm là gốc diệu của tổng trì189, là nguồn lớn của 
muôn pháp; cũng gọi là kho đại trí tuệ, [hoặc] vô trụ Niết-bàn. 
[Dù] trăm ngàn muôn tên thảy là tên khác của tâm mà thôi. 

 

 

 

 

- Thế nào là huyễn? 

- Huyễn không có tướng nhất định, như vòng lửa quay, như 
thành Càn-thát-bà, như người gỗ [điều khiển] bằng máy, như 
sóng nắng, như hoa [đốm] giữa hư không – [tất cả] đều không 
có pháp thật. 

 

- Sao gọi là thầy đại huyễn? 

- Tâm là thầy đại huyễn. Thân là thành đại huyễn. Danh tướng 
là đồ ăn mặc của đại huyễn. Thế giới nhiều như cát [sông 
Hằng], không có việc gì ngoài huyễn [sự].  

 

Phàm phu chẳng biết huyễn, mê [mờ vì] nghiệp huyễn nơi 
nơi. 

Thanh văn sợ cảnh huyễn, tâm mờ [và] vào tịch diệt.  

Bồ-tát biết pháp huyễn, đạt thể huyễn, chẳng câu nệ tất cả 
danh tướng.  

* 

                                                           
189 Tổng trì dịch từ tiếng Phạn là ‘Dharani’ có nghĩa làm chủ triệt để thiện ác 

và những cám dỗ. 
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‘When the mind abides in illusion, everything becomes 
illusory; if there were a single dharma (phenomenon) not 
illusory, illusion would be stable! If the mind is immaterial, 
everything is immaterial; if there were a single dharma not 
immaterial, the concept of immateriality would not be valid  

‘When you are deluded, you run after a dharma; when you 
are enlightened, you can manipulate it! The utmost limit of the 
universe with all its immense variety is space; and all earth’s 
many rivers merge with their final destination, the sea; all saints 
and sages can reach their apotheosis in Buddhahood; and the 
twelve divisions of the canon, the five groupings of Vinaya and 
the five groupings of shastras have for their highest aim 
realization of own-mind. Mind is the marvellous basis of 
Dharani190’ and the great source of all phenomena; it is called 
“the Storehouse of Great Wisdom,” or “the Nonabiding 
Nirvana.” Although there are innumerable names for it, all serve 
to designate Mind.’ 

 

Q: ‘What is illusion?’  

M: ‘Illusion has no stable appearance; it is like a whirling fire, 
like a mirage city, like puppets on strings, like the mirage oases 
caused by sunbeams, like flowers in the sky — none are real.’  

 

Q: ‘Who is the great illusionist?’  

M: ‘Mind is the great illusionist; the body is the City of Great 
Illusion, and names are its garments and sustenance. In all the 
worlds, countless as Ganges’ sands, there is not anything 
which is outside illusion.  

‘Worldlings, unable to understand illusion, are deluded by 
illusory karma wherever they happen to be.  

‘Shravakas, being afraid of illusory phenomena, darken their 
minds and enter a state of stillness (i.e. relative nirvana). 

‘Bodhisattvas, knowing all illusions and understanding that 
their substance is illusory, are indifferent to all names and 
forms.  

                                                           
190 ‘Dharani’ means absolute control over good and evil passions and 

influences.  
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Phật là thầy đại huyễn, xoay bánh xe Pháp đại huyễn, thành 
[tựu] Niết-bàn đại huyễn, chuyển sanh diệt huyễn [ra] chẳng 
sanh chẳng diệt, chuyển cõi ô uế [vô số] như cát [sông Hằng] 
thành pháp giới thanh tịnh.  

 

 

36. Có vị tăng hỏi: 

- Tại sao chẳng chịu tụng kinh mà gọi là “khách ngữ” (kẻ học 
nói)? 

Sư đáp: 

- Như chim anh võ chỉ học tiếng người mà không hiểu ý người.  

 

Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận được ý Phật mà chỉ 
tụng, ấy là người học ngữ. Do đó nên chẳng chịu tụng kinh. 

 

- Không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý? 

- Ngươi nói như thế cũng là học ngữ. 

 

 

 

 

- [Chúng ta] đồng [dùng] ngôn ngữ sao thầy chẳng nhận [ngôn 
ngữ]? 

- Ngươi hãy lắng nghe! Trong kinh có đoạn văn rất rõ ràng: “Ta 
nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn. Chúng sanh nói ra là 
văn ngữ mà chẳng phải nghĩa. Người được ý [phải] vượt ngoài 
lời; người ngộ lý [phải]vượt ngoài văn tự. Pháp vượt ngôn ngữ 
văn tự, đâu thể nhằm trên câu văn mà cầu.”  

 

 

Thế nên, người phát Bồ-đề (giác ngộ) thì được ý quên lời; 
ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá quên nôm, được thỏ bỏ 
bẫy. 

* 
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‘The Buddha is the great illusionist who turned the great 
illusory Dharma-wheel, attained illusory nirvana, transmuted 
illusory samsara into that which is beyond birth and death, and 
transformed lands of filth, innumerable as the sands of the 
Ganges, into the pure Dharmadhatu.’ 

 

36. A monk once enquired, ‘Why do you forbid people to intone 
the sutras and liken intoning them to speaking in a foreign 
language?’  

M: ‘Because such people are like parrots mimicking human 
speech without understanding its meaning.  

‘The sutras transmit the Buddha’s meaning, and those who 
intone them without understanding that meaning are merely 
imitating someone else’s words. That is why I do not allow it.’  

 

Q: ‘Can there be any meaning apart from writings, words and 
speech?’  

M: ‘Your talking like that reveals that you are just an imitator of 
other people’s words.’  

 

Q: ‘We, too, are now using words. Why are you so dead set 
against their use?’  

M: ‘Now, listen attentively. Sutras are writings set forth in 
specific order. When I speak, I use meaningful words which are 
not writings. When most living beings speak, they employ words 
from writings, but they are not meaningful. To comprehend real 
meanings, we should go beyond unsteady words; to awaken to 
the fundamental law, we should leap beyond writings. The 
Dharma is beyond words, speech and writings; how can it be 
sought amid a plethora of sentences? 

‘That is why those seeking enlightenment forget all about 
words after having arrived at the real meaning. Awakened to 
reality, they throw away the doctrine just as a fisherman, having 
caught his fish, pays no more attention to his nets; or as a 
hunter, after catching his rabbit, forgets about his snare.’  
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37. Có Pháp sư hỏi: 

- [Có câu] “Niệm Phật là hữu tướng Đại thừa”, ý Thiền sư thế 
nào? 

Sư đáp: 

- Vô tướng vẫn chẳng phải Đại thừa, huống là hữu tướng.  

Kinh nói: “Phàm phu chấp tướng [nên] tùy nghi vì họ nói.” 

 

- Nguyện sanh Tịnh độ, chưa biết thật có Tịnh độ chăng? 

- Kinh nói: “Muốn được Tịnh độ phải tịnh tâm kia, tùy tâm kia 
tịnh tức Phật độ tịnh.” Nếu tâm thanh tịnh thì chính chỗ ở hiện 
giờ là Tịnh độ.  

 

Ví như sanh trong nhà quốc vương, nhất định nối nghiệp 
quốc vương. Phát tâm hướng Phật đạo là sanh nơi cõi Phật 
tịnh. Tâm kia nếu chẳng tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là uế độ. 
Tịnh độ và uế độ là tại tâm chẳng phải tại cõi nước.  

 

 

- Mỗi ngày nghe nói đạo, chưa biết người nào hay thấy? 

- Người có tuệ nhãn hay thấy. 

 

 

 

- Rất thích Đại thừa làm sao học được? 

- Ngộ [tâm] là được, chẳng ngộ [tâm] là chẳng được. 

 

- Làm sao được ngộ? 

- Phải bằng trực giác. 

- Giống vật gì? 

- Giống không [một] vật. 

 

- Thế nào là rốt ráo Không? 

- Không chẳng [phải] là rốt ráo.  

- Vậy là hữu? 
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37. A Dharma Master asked, ‘Master, what do you think about 
the statement that constant repetition of the Buddha’s name is a 
form of Mahayana involving realism?’  

M: ‘Even idealism is not Mahayanist, how much less so realism! 
A sutra says, “Ordinary people who cleave to forms must be 
taught according to their capacities.”’  

 

Q: ‘As to the vow to be born in the Pure Land, is there really a 
Pure Land?’  

M: ‘A sutra says, “Those who wish to attain the Pure Land 
should purify their minds and then their pure minds are the Pure 
Land of the Buddha.” If your mind is pure and clean, you will 
find the Pure Land wherever you happen to be.  

‘By way of illustration — an heir born to a prince is destined 
to succeed to the throne; likewise, those who set their minds on 
the quest for Buddhahood will be born into the Buddha’s Pure 
Land. Those whose minds are corrupt will be born in a land of 
filth. Purity and corruption depend solely on the mind, not on the 
land.’  

 

Q: ‘I am always hearing talk of the Way (Tao, here meaning 
self-nature), but I do not know who can perceive it.’  

M: ‘Those possessing the Wisdom Eye can perceive it.’ 

 

Q: ‘I am very fond of the Mahayana, but how shall I study it with 
success?’  

M: ‘Those who awaken to mind can achieve success; those 
who are not awakened to it cannot.’  

Q: ‘What shall I do to be awakened to it?’  

M: ‘It comes only by true intuition.’ 

Q: ‘What is it like?’  

M. ‘It resembles nothing.’  

 

Q: ‘If so, it should be ultimately nonexistent.’  

M:‘That which is nonexistent is not ultimate.’  

Q: ‘Then it must exist.’  
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- Hữu mà không tướng.  

 

- Chẳng ngộ [phải] làm sao? 

- Đại đức tự chẳng ngộ, chẳng phải tại người làm chướng ngại. 

 

 

- Phật pháp ở nơi ba mé (trong ngoài giữa) chăng? 

- Thấy tại vô tướng chẳng ở ngoài nơi ấy, ứng dụng không 
cùng, chẳng ở tại trong, chặng giữa không có chỗ trụ, ba mé 
không thể được. 

 

 

- Câu đáp này rất hỗn tạp. 

- Chính khi thầy nói hai chữ “hỗn tạp” là ở trong ở ngoài chăng? 

 

- Đệ tử xét nghiệm trong ngoài không dấu vết. 

- Nếu [thầy hiểu là] không dấu vết thì biết rõ lời nói từ trước đến 
giờ không có hỗn tạp191. 

 

 

- Thế nào được làm Phật? 

- Tâm [xưa nay] là Phật [và] tâm ấy làm Phật192. 

 

 

- Chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào chăng? 

- Như hiện nay chính khi làm ác lại có lành chăng? 

 

- Không. 

- Chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh cũng như thế. 

                                                           
191 Có nghĩa là Sư ám chỉ tâm không trong cũng không ngoài, cũng không ở 

giữa, như vậy là quá rõ. 

192 Tâm của mọi người xưa nay vốn là Phật và có thể thành Phật khi thanh lọc 

hết mọi loạn động và dính mắc. 
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M: ‘It does exist, but it is formless.’  

 

Q: ‘If I do not awaken to it, what shall I do?’  

M: ‘It is of your own accord that Your Reverence fails to awaken 
to it; nobody is preventing you.’  

 

Q: ‘Does the Buddha-dharma appertain to time?’  

M: ‘It is to be perceived in the formless, so it is not external; but 
nor, with its infinite powers of responding to circumstances, is it 
internal; and, as there is nowhere between them where it 
abides, it cannot be grasped on the time level.’  

 

A: ‘This way of talking is much too confusing.’  

M: ‘Just now, when you used the word “confusing,” was there 
anything internal or external about it?’  

 

A: ‘I cannot search, then, for any trace of it within or without.’  

M: ‘If you understand there is no trace, it is clear that what I said 
just now was not confusing193.’  

 

Q: ‘What shall we do to attain Buddhahood?’  

M: ‘This mind is fundamentally the Buddha and can become a 
Buddha in actuality194.’  

 

Q: ‘When beings enter hell, does their Buddha-nature 
accompany them?’  

M: ‘When you are actually engaged in doing evil, is there any 
good in that action?’  

A: ‘No, there is not.’  

M: ‘When beings enter hell, the Buddha-nature is similarly not 
present.’  

                                                           
193 i.e., What the Master had just said, referring to mind which is neither 

within nor without nor yet between the two, was very clear indeed. 
194 Everyone’s mind is fundamentally that of a Buddha and can actually reach 

Buddhahood by purification from all stirrings and attachments.  
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- Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? 

- Tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, 
tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh.  

 

 

 

Tánh không hình tướng, tùy dụng đặt tên.  

 

 

Kinh Kim Cang nói: “Tất cả Hiền Thánh đều do pháp vô vi 
mà có sai biệt.”  

 

 

38. Có vị tăng hỏi: 

- Thế nào là Phật? 

Sư đáp: 

- Rời ngoài tâm thì không có Phật. 

 

- Thế nào là Pháp thân? 

- Tâm là Pháp thân, nghĩa là hay sanh muôn pháp nên gọi là 
Pháp giới thân. Luận Khởi Tín nói: “Nói là pháp đó, nghĩa là 
tâm chúng sanh, tức y tâm này hiển bày nghĩa Đại thừa.” 

 

- Thế nào là nói có quyển kinh lớn195 trong hạt bụi nhỏ? 

- Trí tuệ là quyển kinh lớn. Kinh nói: “Có quyển kinh lớn lượng 
bằng thế giới tam thiên đại thiên, ở trong một hạt bụi nhỏ.” Một 
hạt bụi là một niệm tâm trần vậy.  

 

Cho nên nói “Trong một niệm trần nói ra hà sa bài kệ, người 
đời tự chẳng biết”. 

                                                           
195 Đại tạng kinh lớn chỉ cho tâm hay trí tuệ. 
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Q: ‘But how is it then with the Buddha-nature which every being 
possesses?’ 

M: ‘If you perform the Buddha’s function, that is employing the 
Buddha-nature. If you steal, that is employing the nature of a 
thief. If you behave in the worldly way, that is employing the 
nature of ordinary living beings.  

‘This nature, being formless and without characteristics, is 
variously named in accordance with the ways in which it 
functions.  

‘The Diamond Sutra says, “All the virtuous ones (bhadra) 
and enlightened saints (arya) are distinguished by their 
conformity with the nonactive dharma (anasrava, wu wei).”’  

 

38. A monk once asked, ‘What is the Buddha?’  

M: ‘There is no Buddha apart from mind.’  

Q: ‘What is the Dharmakaya?’  

 

M: ‘Mind is the Dharmakaya. As it is the source of all the myriad 
phenomena, we refer to it as “the Body of the Dharma Realm.” 
The Shastra of the Awakening of Faith says, “In speaking of the 
Dharma, we refer to the mind of sentient beings, for our 
revelations of the Mahayana truths all depend on Mind.”’  

 

Q: ‘What is meant by saying that the Great Sutra196 resides in a 
small particle of dust?’  

M: ‘Wisdom is that sutra. A sutra says, “There is a great sutra 
(book) with a capacity equal to that of a major-chiliocosm (tri-
sahasra-maha-sahasraloka-dhatu) which yet resides in a small 
particle of dust.” By “a particle of dust” is meant the mind-dust 
giving rise to a single thought.  

‘Therefore it is said, “In a thought stirred by mind-dust, there 
are elaborated as many gathas as there are sands in the 
Ganges.” Today people no longer understand this.’  

                                                           
196 The Great Sutra is another term for Mind or wisdom.  
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- Sao gọi là Thành đại nghĩa? Sao gọi là Vua đại nghĩa? 

- Thân là Thành đại nghĩa. Tâm là Vua đại nghĩa. Kinh nói: 
«Người đa văn giỏi về nghĩa, mà chẳng giỏi về nói năng.» Nói 
năng là sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt, [bởi vì] nghĩa không 
hình tướng. Ngoài lời nói năng, tâm là quyển kinh lớn, tâm là 
Vua đại nghĩa. Nếu người chẳng biết tâm rành rõ thì không gọi 
là giỏi nghĩa, chỉ là người học ngữ.” 

 

 

- Kinh Kim Cang nói: “Độ chín loài chúng sanh đều vào Vô dư 
Niết-bàn,” lại nói “Thật không chúng sanh được diệt độ.” Hai 
đoạn văn kinh này làm sao thông hội?  

Người xưa và người nay đều nói “Thật độ chúng sanh mà 
không chấp tướng chúng sanh”. Tôi vẫn còn nghi, thỉnh Thầy vì 
tôi giải nghi. 

 

 

 

- Chín loài chúng sanh trong một thân đầy đủ, tùy tạo nghiệp 
tùy thành quả. Vô minh là noãn sanh (sanh bằng trứng), phiền 
não bao bọc ở trong là thai sanh (sanh bằng bào thai), nước ái 
đượm nhuần là thấp sanh (sanh chỗ ẩm ướt), chợt khởi phiền 
não là hóa sanh (từ loài này hóa sanh loài khác). Ngộ liền là 
Phật, mê gọi là chúng sanh. 

 

 

 

Bồ-tát chỉ dùng tâm niệm niệm làm chúng sanh. Nếu thấu rõ 
niệm niệm nơi tâm, thể nó đều không, gọi là độ chúng sanh. 
Người trí căn cứ trên bản tế (tâm) của mình mà độ. Lúc chưa 
thành hình đã không thì biết thật không chúng sanh được diệt 
độ. 

* 
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Q: ‘What is the City of Great Meaning and who is the King of 
Great Meaning?’  

M: The body is that city and mind is that king. A sutra says, 
“Those who listen much are skilled in truth, but not in putting it 
into words.” Words are transient, but meaning is eternal, for it is 
without form and characteristics. Apart from words and speech, 
there is Mind which is the Great Sutra (book). Mind is the King 
of Great Meaning; those who do not clearly know their minds 
are not skilful interpreters of the meaning; they are just imitators 
of words spoken by others.’  

 

Q: ‘The Diamond Sutra speaks of leading all the nine classes of 
sentient beings into the state of final nirvana. It also says, 
“There are really no sentient beings to be led across.” How can 
these two passages of scripture be reconciled?  

‘It first says and then repeats that sentient beings really are 
led across, but without being attached to their forms. I have 
often doubted this and am still not convinced, so I beg you, 
Master, to explain it to me.’  

 

M: ‘These nine classes of beings are all latent in our physical 
body; they are created according to our karmic deeds. Thus, 
ignorance creates a being born from an egg; defilement 
(klesha) creates a being born from the womb; immersion in the 
love-fluid creates a being born from humidity; and the sudden 
arising of passion creates a being born of transformation. When 
awakened, we are Buddhas; when deluded, we are ordinary 
sentient beings.  

‘To a Bodhisattva, every thought arising in the mind is a 
living being. If every thought is looked into clearly, the 
substance of the mind is found to be empty, and this is called 
“the deliverance of living beings.” Illumined people liberate their 
inner living beings even before they take shape in their own 
selves and, since their shapes therefore do not exist, it is clear 
that there are in reality no living beings to be liberated.’  



 167 

39. Có vị Tăng hỏi: 

- Ngôn ngữ là tâm chăng? 

Sư đáp: 

- Ngôn ngữ là duyên chẳng phải tâm. 

 

- Lìa duyên cái gì là tâm? 

- Lìa ngôn ngữ không tâm. 

 

- Lìa ngôn ngữ đã không tâm, vậy cái gì là tâm? 

- Tâm không hình tướng, chẳng lìa ngôn ngữ, chẳng phải 
chẳng lìa ngôn ngữ, tâm thường lặng lẽ, ứng dụng tự tại. Tổ 
sư197 nói: “Nếu rõ tâm phi tâm, mới hiểu tâm tâm pháp.” 

 

 

40. Có vị Tăng hỏi: 

- Thế nào là định tuệ đồng học? 

Sư đáp: 

- Định là thể, tuệ là dụng, từ định khởi tuệ, từ tuệ về định, như 
nước với sóng, một thể lại không có trước sau, gọi là định tuệ 
đồng học.  

 

Phàm kẻ xuất gia chớ tìm lời theo câu, đi đứng ngồi nằm 
đều là tánh dụng của ngươi, thì có chỗ nào cùng đạo không 
tương ưng? Hãy tự nhất thời thôi dứt đi, nếu chẳng theo gió 
ngoại cảnh thì nước tánh thường tự lặng lẽ. 

Vô sự, trân trọng! 

* 

 

                                                           
197 Tổ thứ 6 Ấn Độ là Di-dá-ca đọc bài kệ phó chúc cho tổ thứ 7 là Bà-tu-mật 

như sau: 

Vô tâm vô khả đắc   (Không tâm không thể được, 

Thuyết đắc bất danh pháp  Nói được chẳng gọi pháp 

Nhược liễu tâm phi tâm  Nếu rõ tâm phi tâm 

Thủy giải tâm tâm pháp  Mới hiểu tâm tâm pháp.) 
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39. A monk asked, ‘Are words and speech also mind?’  

M: ‘Words and speech are concurrent causes; they are not 
mind.’ 

 

Q: ‘What is this mind which lies beyond all concurrent causes?’ 

M: ‘There is no mind beyond words and speech.’  

 

Q: ‘If there is no mind beyond words and speech, what is that 
mind in reality?’ 

M: ‘Mind is without form and characteristics; it is neither beyond 
nor not beyond words and speech; it is for ever clear and still 
and can perform its function freely and without hindrance. The 
Patriarch198 said,  

It is only when the mind is seen to be unreal  

That the Dharma of all minds can be truly understood.’ 

 

40. A monk asked, ‘What is meant by “the study of dhyana 
(meditation) and wisdom (prajna) in equal proportions”?’  

M: ‘Dhyana pertains to substance, and wisdom is its function. 
Dhyana begets wisdom and wisdom leads to dhyana. They may 
be likened to the water and its waves, both of which are of one 
substance with neither taking precedence over the other. Such 
is the study of dhyana and wisdom in equal proportions. 

‘Homeless ones (monks) should not look to words and 
speech. Walking, standing, sitting and lying — all are the 
functioning of your nature. In what are you out of accord with it? 
Just go now and take a rest (i.e. set your minds at rest) for a 
while. As long as you are not carried away by external winds, 
your nature will remain like water for ever still and clear. Let 
nothing matter.  

‘Take good care of yourselves!’  

* 

                                                           
198 The Sixth Indian Patriarch, Miccaka, chanted the following gatha when he 

transmitted the Dharma of Mind to the Seventh Patriarch, Vasumitra:  

There is neither mind nor realization/ While that which can be realized is not 

the Dharma/ It is only when the mind is seen to be unreal/ That the Dharma 

of all minds can be truly understood.  
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