
ĐOẠN MỘT 

 
1a- Đại đạo vốn không lặng, bao la mà thâm diệu, không 
thể lấy tâm mà hỏi, không thể lấy lời mà giải được. Nay 
cho là có hai người đang cùng nhau luận bàn những điều 
chân thực. Sư chủ tên Nhập Lý, đệ tử hiệu là Duyên Môn. 
 

Ngay từ khởi đầu đã có hai câu nói khẳng định rằng Đạo có 
thể là khó hiểu, và Đạo là "bao la mà thâm diệu". Điều đó có 
nghĩa gì? Để làm sáng tỏ điều này, ta phải hiểu thế nào là 
Nhân Duyên. Nhân có nghĩa là cái nguyên nhân nội tại, cái lý 
do đưa đến; còn Duyên là những điều kiện để làm cho Nhân 
hoạt động. 
 

Nếu điều này hơi khó hiểu, ta hãy mường tượng đến hình ảnh 
của một cái chuông. Khả năng có thể phát tiếng trong chuông 
là Nhân, còn cái gì làm cho chuông phát tiếng, như dùi trong 
chuông chẳng hạn, là Duyên. Chỉ khi nào chuông và dùi cùng 
phối hợp với nhau thì chuông mới cho ra tiếng được; có nghĩa 
là, làm cho một hiện tượng được hình thành, thể hiện, hay 
biểu lộ. Bằng cách đó tất cả những hiện tượng, không có 
ngoại lệ, đều được hình thành và chấm dứt. Tất cả đều tuỳ 
thuộc vào Nhân và Duyên để tạo thành, do đó không có gì là 
có một thực thể riêng biệt nào cả. 
 

Phải biết rằng, tất cả Nhân và Duyên đều hiện hữu trong Đại 
Đạo, không phải như những thực thể hiển lộ, độc lập và tiếp 
nối vô tận, mà không thể đo lường và vi diệu, thường xuyên 
biến đổi luôn luôn. 
 

Hai người đang nói chuyện về Đạo với nhau là sư chủ Nhập 
Lý và đệ tử Duyên Môn. Tên Nhập Lý gồm có hai chữ Hán, 
Nhập có nghĩa là đi vào, và Lý là chân lý, nguyên lý, lý lẽ, 
hay là sự tương hợp của mọi sự. Như thế sư chủ Nhập Lý là 
người đã thấy được chân lý, đã giác ngộ. 
 



Tên đệ tử, Duyên Môn, cũng kết hợp bởi hai chữ, trong đó 
Duyên có nghĩa là kết nối hay liên hệ, và Môn có nghĩa là 
cánh cổng. Như vậy Duyên Môn là người đang đi tìm sự giác 
ngộ và đã tới được cổng nhưng chưa vào được. 
 

1b- Lúc bấy giờ tiên sinh Nhập Lý lặng yên không nói, 
bỗng Duyên Môn đứng dậy hỏi rằng: 
 

- Cái gì gọi là tâm? Thế nào là an tâm? 

Sư trả lời: 

- Không cần phải lập ra tâm để cố an cho được, thế gọi là 
an vậy. 

Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ chân truyền thứ 28 ở Ấn Độ kể từ đời 
Đức Phật Thích Ca , và cũng là sơ tổ của Thiền Tông Trung 
Hoa. Trong sự truyền thừa của Thiền Tông, chánh pháp được 
trao truyền từ thầy qua người đệ tử nào có sự chứng ngộ sâu 
xa ngang bằng với vị thầy. Mục đích đầu tiên của Bồ Đề Đạt 
Ma hẳn là muốn đi tìm một người đệ tử nào có thể đem chánh 
pháp trao truyền được, hơn là tìm cách truyền bá và phổ biến 
đạo Phật. 
 

Khi Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ bước chân đến Trung Hoa, ngài 
thấy đạo Phật ở đó nặng về phần ngữ nghĩa kinh điển và 
không những thế lại còn cực kỳ kiểu cách và thiên về hình 
tướng lễ nghi. Đối lại, cách dạy đạo của ngài thật là sinh động 
và vượt ra ngoài lý lẽ thông thường. Pháp môn tu tập này, do 
Bồ Đề Đạt Ma khởi xướng, được gọi là Pháp Tông, Phật Tâm 
Tông, hay Thiền Tông. Pháp tu của ngài có thể được minh họa 
rõ nét nhất qua cuộc gặp gỡ giữa ngài và sư Đại Tổ Huệ Khả 
(487-593). 

Huệ Khả là học giả uyên bác, lầu thông cả kinh điển Nho giáo 
lẫn Phật giáo, tuy nhiên, ông vẫn không thực sự được an bình, 
thường hay xao động, lo lắng nơi tâm. Nghe tiếng Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma, ông bèn lặn lội đường xa đến gặp ngài để cầu đạo. 
Nhưng Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền quay mặt vào vách đá không 



thèm quay đầu lại. Huệ Khả không dám lên tiếng, cứ đứng im 
lặng đợi hết giờ này qua giờ khác. Đến ngày 8 tháng 12 tuyết 
bắt đầu rơi, Huệ Khả vẫn đứng yên không lay động. Sáng hôm 
sau tuyết đã phủ ngập đến đầu gối ông. Lúc ấy Bồ Đề Đạt Ma 
mới quay lại hỏi ông muốn cầu việc gì. Huệ Khả nước mắt 
tuôn rơi thưa rằng: "Cúi mong hòa thượng từ bi dạy cho con 
pháp vô thượng để được giải thoát". Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 
"Đạo nhiệm mầu vô thượng của chư Phật, dù trải qua bao 
nhiêu kiếp tinh tấn làm những việc khó làm nổi, nhẫn những 
việc khó nhẫn nổi cũng còn chưa đạt được, huống chi một 
người kiến thức nông cạn, ý chí mông lung như ngươi lại 
muốn cầu được hay sao? Trong tâm còn đầy kiến chấp giải đãi 
thì chỉ phí công vô ích mà thôi". 

Huệ Khả, để chứng minh cho quyết tâm của mình, bèn chặt 
đứt một cánh tay và dâng lên Bồ Đề Đạt Ma. (Xin đừng hiểu 
lầm hành động của Huệ Khả như một cách tự tra tấn ghê rợn!) 
Chặt đứt cánh tay là biểu trưng cho sự cắt đứt tất cả những 
kinh nghiệm và kiến giải thiếu sót trước đây, để buông xả bản 
thân cho sự tiếp nhận giáo pháp của Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó 
Huệ Khả hỏi Bồ Đề Đạt Ma: "Bạch thầy, tâm con không an, 
xin chỉ cho con cách an tâm." Bồ Đề Đạt Ma đối đáp: "Đưa 
tâm đây ta an cho". Huệ Khả cố gắng tìm tâm, chẳng thấy tâm 
đâu cả, bèn thú nhận, "Tâm con không ngừng lại phút nào, nó 
biến chuyển không ngừng, con không thể nào nắm lấy nó 
được." 

Bồ Đề Đạt Ma gật đầu trả lời, "Ta đã an tâm cho ngươi rồi." 
Huệ Khả ngay đó ngộ được chân lý, sau được Bồ Đề Đạt Ma 
truyền thừa làm vị tổ thứ hai của Thiền Tông. 
 

Cách duy nhất để an tâm là thấy được bản chất, hay bản tánh 
của tâm mình. Đó là sự thấy tánh (kiến tánh theo chữ Hán, 
kensho theo chữ Nhật), mục đích duy nhất của sự tu tập 
Thiền. Trong Tuyệt Quán Luận, câu hỏi đầu tiên cũng là về 
vấn đề an tâm. Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói cho Huệ Khả biết phải 



tìm kiếm cái gì, và Huệ Khả đã vâng lời. Ông đã không phí thì 
giờ hỏi những câu tầm phào về tâm, nhưng đã thấy được ngay 
tức khắc. Tu Thiền là trực chỉ như thế, và những thế hệ hậu 
duệ ở Trung Hoa gọi đó là "Trực chỉ nhân tâm, kiến thánh 
thành Phật". Trực chỉ là do người thầy, nhưng kiến tánh hoàn 
toàn là do người đệ tử. Tuy nhiên, Duyên Môn đã phải mất 
một lúc lâu mới nắm bắt được tâm qua những lời diễn giảng 
của Nhập Lý, mà không cố tự mình ngộ được. Cho nên ông 
hỏi hết câu này sang câu khác. Và tuy vậy ngay từ câu đầu ta 
đã thấy ông dường như đang cố gán tâm vào với thế giới hiện 
tượng của đối đãi phân biệt ; nhưng chân lý tuyệt đối không 
thể được sắp xếp vào bất cứ một hệ thống nào cả. Duyên Môn 
muốn định nghĩa và chế ngự tâm, do đó chữ "an tâm" được 
dùng đến thực ra là nhắm đến sự ngừng lại, và chận tâm lại 
nhiều hơn. Nhập Lý đã trả lời một cách nhẹ nhàng nhẫn nại. 
Sự vận hành tự do của tâm chính là an tâm. 
 

2- Duyên Môn hỏi: "Nếu không có tâm, lấy gì học Đạo?" 

Nhập Lý: "Đạo vượt ra ngoài suy luận của tâm, cần gì 
phải lấy tâm để học Đạo?" 

Để có thể hiểu được bản văn này, nhất là những câu trả lời của 
Nhập Lý, điều quan trọng là phải nhận ra được những kiến 
giải sai lầm trong các câu hỏi của Duyên Môn. Những câu trả 
lời của Nhập Lý thường có vẻ như là không trả lời trực tiếp 
câu hỏi của Duyên Môn. Nhưng sư Nhập Lý nắm bắt những 
mê vọng của Duyên Môn ngay từ tận gốc. Những câu trả lời 
của ông là phát xuất từ đó. Câu hỏi thứ hai của Duyên Môn 
cho ta thấy ông đã có sự phân biệt giữa tâm và Đạo. Câu trả 
lời của sư Nhập Lý cho Duyên Môn thấy rằng Đạo và tâm 
không phải là riêng biệt với nhau. 
 

3- Duyên Môn: "Nếu không lấy tâm suy luận, vậy lấy gì để 
suy luận hay suy nghĩ" 



Nhập Lý: "Có suy nghĩ tức là có tâm, có tâm tức không 
phải Đạo. Không suy nghĩ là không tâm, không tâm mới 
thực là Đạo (Chân Đạo)." 

Có suy nghĩ luận bàn tức là tâm đang bị chướng ngại và ràng 
buộc. Không có suy nghĩ luận bàn là tâm không hay vô tâm: 
đó là sự vận hành tự do, không ngăn ngại của tâm. Vô tâm, 
hay sự vận hành tự do của tâm, bản chất đã là Đạo rồi, và Đạo 
tức là chân lý. 
 
 

4- Duyên Môn:" Mọi chúng sanh thực đều có tâm chăng?" 

 Nhập Lý: "Nếu chúng sanh đều có tâm thực, tất sẽ điên 
đảo. Bởi từ chỗ không tâm mà lập ra tâm nên mới sinh 
vọng tưởng." 

Rõ ràng là một trong những vọng kiến thâm căn của Duyên 
Môn là ý niệm về một tâm thường hằng, bất biến. Đó là một 
trong bốn thiên kiến về hiện tượng, tiếng Nhật gọi là shitendo: 

- Thiên kiến cho những gì vô thường biến đổi là thường. Đó 
tức là không nhận ra được mọi hiện tượng trên thế giới này 
đều sinh diệt biến đổi không ngừng, mà xem chúng như lâu 
dài và thường tồn mãi mãi. 
 

- Thiên kiến cho đau khổ là hạnh phúc. Đó tức là bám víu vào 
những vọng tưởng của mình và xem hạnh phúc như sự hoàn 
thành những vọng tưởng đó. Tuy nhiên, như thế là không 
nhận ra sự thực là trong cảnh giới của sinh lão bệnh tử, cuộc 
đời chúng ta không tuân theo những gì ta ước muốn và không 
chịu sự điều khiển của ta, mà nhiều hơn là do một lực không 
thể nghĩ bàn nào đó chi phối. 

- Thiên kiến chấp vào " ta" hay " cái ngã" trong khi sự thực 
các pháp đều là vô ngã, không có cái ta trong đó. Như thế là 
không thấy được mọi tướng đều không có cái ngã nào thường 
hằng, bất biến, mà cho là có một cái ngã cố hữu và thường tồn 
nơi tất cả các tướng. 



- Thiên kiến xem tịnh như bất tịnh, và sinh tâm chấp trước, 
như phân biệt đẹp và xấu, không nhận ra rằng điều gì gọi là 
đẹp bây giờ (ví dụ một người đàn bà đẹp) qua thời gian sẽ 
biến đổi thành điều gì gọi là xấu. Như thế là đã mắc phải hai 
sai lầm: thứ nhất là phân biệt đẹp và xấu; thứ hai, hệ quả là trở 
thành dính mắc nơi cái đẹp và không biết rằng cái xấu chính 
là mặt khác của cái đẹp. Điều này đưa đến thái độ bám víu 
vào cái đẹp và không muốn nhìn nhận hay chối từ cái xấu. 
 

5- Duyên Môn: "Vô tâm có gì trong đó chăng?" 

  

Nhập Lý: "Vô tâm là không rỗng, không rỗng là thiên 
chân (chân lý sẵn có), thiên chân tức là đại đạo. " 

  

6- Duyên Môn: "Vọng tưởng chúng sinh có gì diệt được 
chăng?" 

  

Nhập Lý: "Nếu thấy vọng tưởng lại muốn diệt vọng tưởng 
thì không xa vọng tưởng được." 

 
Tâm bản lai vốn không vọng tưởng, nhưng nếu chúng ta dựng 
chúng lên rồi cho chúng là thật, lại muốn diệt chúng đi, thì đó 
chính là mê vọng. 
 

 
7- Duyên Môn: "Nếu không diệt vọng tưởng thì có hợp 
đạo lý không?" 

  

Nhập Lý: "Nói hợp với không hợp là đã không xa lìa vọng 
tưởng được rồi." 

  

Duyên Môn hỏi có thể nào hợp với Đạo không khi vẫn còn 
vọng tưởng - điều đó cho thấy ông vẫn còn xem vọng tưởng 
như là có thật. 
 



8- Duyên Môn: "Vậy phải làm gì?" 

  

Nhập Lý: "Chẳng làm gì cả." 

 
Chẳng làm gì cả, hay vô tác, không có nghĩa là không làm gì 
hết, mà là làm mọi việc với tâm không đối đãi phân biệt năng 
và sở - tức là làm mà không có cái ngã trong đó. Làm mà 
không có ý đồ, chỉ là ứng biến tự nhiên cho thích hợp với 
hoàn cảnh. 

  
 

  ĐOẠN HAI 
 

1- Duyên Môn lại hỏi: "Thánh nhân bỏ pháp gì, hay được 
pháp gì mà thành bậc thánh?" 

  

Nhập Lý đáp: "Không bỏ pháp nào, không được pháp nào 
tức là thánh vậy." 

  

Duyên Môn có nhiều sự so đo lượng định để phân loại và 
phán đoán, ví dụ như sâu và cạn, phải và trái, tốt và xấu v.v.. 
Bây giờ ông lại muốn biết những điều đó có đúng không. 
 
Sư trưởng Nhập Lý trả lời rằng trong thế giới tuyệt đối cũng 
như hiện tượng không có gì có thể bỏ đi được, cũng không có 
gì có thể đắc được. Nhưng Duyên Môn, bị vướng mắc trong 
chấp kiến, không hiểu được. Ông vẫn còn tin tưởng rằng 
phàm nhân không giác ngộ được vì họ không biết thế nào là 
tiêu chuẩn đúng để đạt được, còn một vị thánh (hay phật), là 
đã đạt được tiêu chuẩn đúng đắn và cao siêu. Sư chủ Nhập Lý 
bác bỏ điều đó nên ông đã hỏi câu tiếp theo như sau. 

 
2- Duyên Môn: "Nếu không bỏ cũng không được, vậy có gì 
khác với phàm phu?" 



 Nhập Lý: "Không giống, là tại sao? Vì phàm phu thẩy 
đều còn mong bỏ (sở đoạn), còn mong được (sở đắc)" 

 
Đặt tiêu chuẩn trên mọi sự sẽ khiến chia thành hai thành phần 
đối đãi: những gì muốn được và những gì muốn bỏ. Chỉ vì 
đánh giá theo sự so đo tính toán nên có sự phán đoán tốt và 
xấu. Điều khác biệt giữa phàm phu và phật không phải là có 
tiêu chuẩn đúng hay không mà là phật không có tiêu chuẩn. 
 

3- Duyên Môn: "Nếu nói rằng phàm có sở đắc, thánh 
không có sở đắc, vậy được và không được (đắc và bất đắc) 
có gì khác nhau?" 

  

Nhập Lý: "Phàm nhân còn có sở đắc, tức là còn hư vọng, 
còn hư vọng nên mới luận bàn giống hay không giống. 
Không còn hư vọng, tức không có gì khác hay không khác 
nữa. " 

  

Đối với Duyên Môn, được hay không được là cả một vấn đề, 
bởi vì ông vẫn còn chấp vào ngã tướng. Điều đó làm cho có 
cái nhìn đối đãi trong ngoài, thấy có ta và cái ngoài ta. Vì 
vọng kiến như vậy, nên thấy có người muốn được và có cái để 
được. Ông không nhận ra rằng tất cả mọi tướng đều chỉ là 
biểu hiện của một chân lý chung. 
 

 
4- Duyên Môn: "Nếu không có gì khác, vậy cái gì lập 
thành thánh nhân?" 

 Nhập Lý: "Phàm phu và thánh nhân đều chỉ là tên gọi. 
Tên gọi vốn không có phân biệt trong đó. Cũng như thuyết 
lông rùa, sừng thỏ vậy (những chuyện không tưởng)." 

 
Tục ngữ Trung Hoa có câu "lông rùa, sừng thỏ" là để nói đến 
cái gì người ta tin là có nhưng thực ra là không có. 
 



5- Duyên Môn: " Nếu nói thánh nhân cũng giống như lông 
rùa sừng thỏ, tức mọi sự chỉ là không huyễn, vậy người ta 
phải học cái gì đây?" 

  

Nhập Lý: "Ta nói lông rùa là không, chứ không nói rùa là 
không. Ngươi thấy thí dụ đó khó hiểu ư?" 

 
Hãy cẩn thận! Bạn có thể nghĩ rằng vì không có gì để đắc 
được ở ngoài, vậy phải có gì đắc được ở bên trong. Nếu bạn 
còn nuôi dưỡng những ý tưởng như vậy, tức là đã cho con rùa 
có lông vậy. Tại sao? Đó là bởi vì chúng ta tu không phải để 
đắc được một điều gì cả, mà để nhận ra điều đã hằng có sẵn. 

  

6- Duyên Môn: "Không lông ví cho cái gì? Rùa ví cho cái 
gì?" 

  

Nhập Lý: "Rùa ví cho Đạo, lông ví cho cái ngã. Bởi thánh 
nhân không có ngã nên có Đạo, ngược lại phàm phu có 
ngã, có danh nên cũng như là chấp có lông rùa, sừng thỏ 
vậy." 

  

Bị vướng mắc vào danh và định kiến - có nghĩa là, bám víu 
vào khái niệm về một cái ngã thường hằng và bất biến - tức là 
không thấy được chân lý và thay vào đó là bị chế ngự bởi 
những kiến chấp. 

  

7- Duyên Môn: "Nếu như vậy, Đạo là có, mà Ngã là 
không. Nếu nói Có với Không như vậy, sợ lại rơi vào kiến 
chấp về Có với Không chăng?" 

  

Nhập Lý: "Đạo không phải là có, Ngã không phải là 
không. Bởi vì sao? Là vì rùa không phải là trước không có 
mà nay có, nên không nói là có, lông không phải là trước 



có mà nay không có, nên không nói là không. Đạo với Ngã 
cũng được hiểu như vậy thôi." 

 
Duyên Môn vẫn còn lấn cấn nơi câu trả lời trước. Cách mở 
đầu bằng chữ "Nếu như vậy" chứng tỏ ông không nhận ra 
được chân lý khi nghe tới. Tất cả những câu hỏi của ông đều 
xuất phát từ những quan điểm về lý đạo mà ông đã sắp xếp 
phân loại. Vậy nên ông cho là sư chủ Nhập Lý cũng chỉ bầy tỏ 
quan điểm riêng của mình về lý đạo mà thôi. Sai lầm của 
Duyên Môn là ông dùng lý luận để tranh cãi, coi đó như là 
đúng. Lấy lý luận làm tiêu chuẩn để đánh giá những câu trả 
lời của sư chủ Nhập Lý là ông đã bẻ cong chúng. Nhưng 
những câu trả lời của Nhập Lý không dựa trên lý luận, mà nói 
ra sự thực - bắt nguồn từ chính kinh nghiệm thực chứng của 
ông. 
 

Từ sự chấp trước trong ý niệm một cái ngã riêng tư và hằng 
thường mà khởi lên cái kiến chấp có và không, sinh và tử. Tuy 
nhiên, sự sống nguyên lai hay lý đạo là vượt ngoài có và 
không, theo như thế đạo và ngã không phải là điều gì trước 
không có mà nay có, hay trước có mà nay không. Đó là sự xa 
lìa có không, sanh tử vậy. 
 

8- Duyên Môn: "Nói về người cầu đạo, chẳng hay chỉ có 
một người được đắc đạo thôi, hay mọi người đều được 
đắc, hay mỗi người mỗi đắc riêng biệt, hay nhiều người 
hợp nhau lại cùng đắc? Chẳng hay vì bản lai vốn có hay vì 
tu tập mà có được?" 

  

Nhập Lý: "Đều không phải như vậy. Đó là bởi vì, nếu chỉ 
một người đắc đạo, tất đạo không phổ biến; nếu mọi người 
đều đắc, tất đạo không thâm sâu (hữu cùng); nếu mỗi 
người mỗi đắc riêng biệt, tất đạo không chung nhất (có 
nhiều loại); nếu hợp nhau mà đắc, tất mọi phương tiện 



thành không. Nếu bản lai vốn có, đâu cần tu vạn hạnh? 
Nếu nhờ tu tập mà thành, đó chỉ là giả tạo không thực." 

 
Nếu đạo không chung nhất, đó sẽ không phải là chân lý. Nếu 
mỗi người mỗi đắc riêng biệt, sẽ có nhiều loại đạo khác nhau! 
Và nếu đạo là thường tình khiến tất cả mọi người - có nghĩa 
là, bất cứ người nào, dù si mê đến đâu, cũng có thể đạt được - 
thì mọi phương tiện tu tập đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu 
tất cả mọi người ngay từ đầu đã có Đạo rồi, theo định nghĩa 
của Duyên Môn là một loại Đạo có thể định nghĩa với những 
giá trị có sẵn, thì dù cho có tinh tấn nỗ lực tu tập tới đâu cũng 
không cần thiết. Và nếu người ta có thể đắc đạo được nhờ tu 
tập, theo như Duyên Môn hiểu - tức là tu tập với một tâm đối 
đãi có chủ thể và đối tượng, có năng và sở - thì sẽ tạo ra một 
loại Đạo giả tạo, do sự dàn dựng, đưa đến sự cách biệt giữa 
con người và thiên nhiên vũ trụ, và trở thành đề tài cho sự 
đánh giá và phán xét. 
 

9- Duyên Môn: "Như vậy, nói cho cùng (cứu cánh) là gì?" 

  

Nhập Lý: "Lìa bỏ mọi tính toán, chặt đứt mọi tham dục." 
 

ĐOẠN BA 

  

1- Duyên Môn hỏi: "Phàm phu có thân, nên thấy, nghe, 
cảm biết mọi việc; thánh nhân cũng có thân, nên cũng 
thấy, nghe, cảm biết. Như vậy có khác gì nhau chăng?" 

  

Nhập Lý: "Phàm phu thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cảm 
bằng thân, biết bằng ý; thánh nhân không nghe bằng cái 
nghe của tai, không thấy bằng cái thấy của mắt, cho đến 
cái biết cũng không bằng cái biết của ý. Tại sao vậy? là vì 
đã không còn sự tính toán lượng định nào vậy." 



Khả năng của giác quan là thấy, nghe, cảm biết, xuất phát từ 
bản tính tự nhiên. Nhưng phàm nhân sống trong ảo tưởng cho 
rằng họ thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Họ không nhận ra đó 
chỉ là biểu hiện vô thường của bản tính tự nhiên, mà tin rằng 
cái thân vật chất giới hạn này là bản tính tự nhiên và thấy, 
nghe, cảm biết là những chức năng tự do của bản tính này. 

  

2- Duyên Môn: "Tại sao trong kinh nói thánh nhân không 
có thấy nghe cảm biết?" 

  

Nhập Lý: "Thánh nhân không có cái thấy nghe cảm biết 
của phàm phu, nhưng không phải là thánh nhân ở trong 
cảnh giới không thấy nghe cảm biết - bởi vì không chấp 
trước nơi cái có cái không, nên không có sự phân biệt so 
sánh. " 

  

Thánh nhân (người giác ngộ) không vướng mắc trong sự chấp 
ngã, cũng không chấp không; không bị ràng buộc cũng không 
si mê. Thánh nhân thường thể hiện bản tính tự nhiên, tuy 
chuyển biến từ phút này qua phút khác, nhưng bao giờ cũng 
hiện hữu tràn đầy trong từng giây phút. 
 
 

3- Duyên Môn: "Phàm phu có cảnh giới của phàm 
chăng?" 

  

Nhập Lý: "Nếu thực sự không có vọng tưởng mê lầm (hư 
vọng) thì bản lai là tịch diệt, còn nếu bị vọng tưởng chi 
phối, tất sinh điên đảo. " 

 
Phàm nhân hiện hữu như người ở trong mộng (mà không biết 
đó là mộng). Những gì thấy trong mộng sẽ tan biến ngay khi 
vừa thức giấc, bởi vì trạng thái trong mộng đó không phải là 
thật. Tỷ như trong giấc mộng, người ta có thể rơi xuống vực 



sâu thẳm hun hút trong khi đang nằm yên ổn ở trong giường, 
và chỉ khi nào thức dậy mới nhận ra rằng họ vẫn được an toàn 
và không có ở đâu xa. Như vậy, những gì có vẻ như rất thực 
và kiên cố ở trong mộng đều chỉ là hư ảo, không hiện hữu 
trong thực tế. 
 

 
4- Duyên Môn: "Con không hiểu, thế nào là thánh nhân 
không thấy bằng cái thấy của mắt, không biết bằng cái 
biết của ý?" 

  

Nhập Lý: "Pháp thể (pháp tánh, tự tánh) rất khó thấy biết 
được. Ví như lấy ánh huyền quang mà soi chiếu vật, thấy 
như cái chiếu cũng là cái bị chiếu; như mắt nhìn ra ngoài 
nhưng không thể tự thấy nó được; cũng như âm dương 
trong vạn vật, như cái biết cũng là cái bị biết, nhưng 
không Ý nào có thể tự biết lấy mình được." 

  

Danh từ "huyền quang" chỉ ánh sáng của chân lý, là trí tuệ của 
Phật. Đó là ánh sáng phản chiếu mọi vật trong thực tướng như 
như của chúng. Không có sự kỳ thị phân biệt, cũng không 
phán đoán, tất cả đều được thấy biết trong sự bình đẳng như 
nhau - như thế, đó là trí tuệ của sự thấy biết kỳ diệu, ra khỏi 
những mê vọng của sự chấp trước vào một cái ngã riêng tư, 
thường hằng. 
 

Nói về sự nhất như trong cái biết và cái bị biết, trong kinh 
Pháp Bảo Đàn của tổ Huệ Năng (638-713) có nói rằng thiền 
định và trí tuệ là "như ngọn đèn và ánh sáng. Nếu có ngọn 
đèn, tất có ánh sáng. Nếu ngọn đèn là thể của ánh sáng, thì 
ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Tuy hai tên gọi khác nhau, 
nhưng trên thực tế, chúng là một với nhau." 
 

 
 



ĐOẠN BỐN 

  

1- Duyên Môn đứng lên hỏi: "Đạo cứu cánh có thuộc về ai 
không?" 

  

Nhập Lý trả lời: "Cứu cánh không thuộc về ai cả, cũng 
như không trung không nương tựa vào đâu; đạo mà có lệ 
thuộc tức là có đóng có mở, có chủ có khách vậy. " 

  

Câu hỏi của Duyên Môn khởi lên từ niềm tin về người tạo ra 
và vật được tạo như hai thực thể riêng biệt. Ông vẫn còn có 
quan niệm đối đãi về chủ thể và đối tượng. Thói quen huân 
tập thâm căn của chúng ta là vẽ lên những bức tranh, khắc tạc 
những hình ảnh để làm cho có thể gợi hình gợi cảm điều 
không thể nghĩ bàn được. Để xóa tận gốc thói quen thâm căn 
này, thiền môn nói đến tánh Không, tiếng Phạn gọi 
là sunyata. Không là chữ gọi cho điều gì không thể chỉ ra 
được vì nó không có hiện hữu liên hệ đến những thứ khác. 
Không có nghĩa là không có hình tướng nhất định, nhưng 
chính vì vậy mà có thể hiện ra trong bất cứ hình tướng nào. 
Như vậy có thể nói một vật là không, nhưng vẫn có hình 
tướng. Đó là cốt yếu của Kinh Bát Nhã: " Sắc tức thị Không, 
Không tức thị Sắc". 

  

2- Duyên Môn: "Như vậy gốc của Đạo là gì? Dụng của 
Pháp là gì?" 

  

Nhập Lý: "Gốc của Đạo là chân không, Dụng của Pháp là 
sum la vạn tượng (mọi hiện tượng trên thế gian)." 

  

3- Duyên Môn: "Ai là người tạo tác trong đó?" 

  



Nhập Lý: "Thực không ai tạo ra cả, mà là tính pháp giới 
tự nhiên thôi. " 

  

Duyên Môn vẫn cho rằng có một năng lực tạo hóa, một người 
tạo tác. 
 
 

4- Duyên Môn: "Pháp giới không phải do nghiệp lực 
chúng sanh mà ra sao?" 

  

Nhập Lý: "Phàm đã tạo nghiệp thì bị nghiệp ràng buộc, tự 
nơi mình mà ra chứ chẳng do đâu khác. Làm sao có thể 
thong thả mà kết thành biển, chất thành núi, an thiên lập 
địa được. " 

 
Bây giờ Duyên Môn lại nghĩ đến nghiệp lực như một định 
mệnh an bài áp đặt lên chúng sanh. Nhưng quan niệm về 
chúng sanh là chủ động hay thụ động đều không đúng. Không 
có một ai bị áp đặt với nghiệp lực tiền định an bài, cũng 
không có một ai tạo ra những động thái - cả hai quan niệm 
này đều lầm lẫn khi cho là có một số mệnh hay định mệnh cố 
định và tiền định. 
 

Nghiệp lực là điều không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, người ta vẫn 
có thể không bị nghiệp lực trói buộc nếu nhận thức được rằng 
nhân và quả chính là đồng nhất với nhau. Người hành động 
trong sự Vô Ngã đáp ứng được êm thắm trước hoàn cảnh, 
không nghĩ ngợi gì đến chuyện được hay mất, xấu hay tốt, 
không có một mưu đồ nào cả - đó cũng gọi là "định tâm trong 
nhân quả". 

  

5- Duyên Môn: "Con nghe nói Bồ Tát do ý mà sinh thân, 
không phải là do lực thần thông sao?" 

  



Nhập Lý: "Phàm phu có nghiệp chướng hữu lậu, thánh 
nhân không có nghiệp chướng (vô lậu). Điều đó tuy có hơn 
có khác, nhưng chưa phải là đạo tự nhiên. Cho nên kinh 
nói: "từ biết bao nhiêu ý sinh thân, chung quy cũng chỉ là 
ở nơi tâm mà ra". 
 

Nghiệp chướng (asrava trong tiếng Phạn) là do những hành 
động của phàm phu biểu hiện sự đam mê, ham muốn, đau khổ 
và buồn phiền. Chúng khởi lên bởi vì chân tánh tự nhiên đã bị 
khuất lấp. Tuy nhiên, dù có xa lìa được những nghiệp chướng 
này đến đâu, nếu còn ôm chặt lấy sự hiểu biết của mình, thì 
cũng chỉ là lấy vọng giác ngộ thay thế cho vọng si mê - và đó 
cũng chưa phải là Đạo. Người đạt đạo chân chính lìa cả si mê 
lẫn giác ngộ. 
 

6- Duyên Môn: "Như đã nói Không là gốc của Đạo, vậy 
Không có phải là Phật chăng?" 
 

Nhập Lý: "Như thị "(chính là như vậy). 

 
Duyên Môn lại đem một thước đo ra để định lượng về tánh 
không. Ông không thể nghĩ đến những gì không có giới hạn. 

 
Tôi hỏi bạn, Phật là gì? Giây phút si mê bị đột phá gọi là giác 
ngộ, nhưng bám víu vào giây phút giác ngộ ấy lại là trở về với 
si mê. Và tìm cách định nghĩa giác ngộ như thế này hay thế 
khác là vọng kiến. 
 

7- Duyên Môn: "Nhưng nếu Không là Phật, sao thánh 
nhân không khiến mọi chúng sinh niệm Không, mà lại bảo 
chúng sinh niệm Phật?"  

Nhập Lý: "Vì chúng sinh ngu si, nên mới bảo niệm Phật. 
Nhưng nếu đối với người có đạo tâm, tất bảo quán thực 
tướng của thân, cũng là quán Phật vậy. Nói thực tướng có 
nghĩa là nói Không, là vô tướng vậy." 



Niệm danh Phật có thể giúp giải trừ ý niệm về một cái ngã 
riêng biệt tách rời với thế giới bên ngoài. Nhưng Đức Phật 
được niệm danh thờ kính ấy chỉ là Đức Phật trong khái niệm 
và cần phải được buông bỏ để ta có thể thức tỉnh thấy được 
Đức Phật thực sự của mình. Một giai thoại Thiền liên quan 
đến vấn đề này là cuộc đối thoại giữa Thiền sư Trung Hoa 
Vân Môn Văn Yển (864-949) và một vị tăng. Tăng hỏi: "Giết 
cha giết mẹ rồi người ta còn có thể đến sám hối nơi Phật" - có 
nghĩa là bám víu vào thân như vật sở hữu của mình và như 
vậy là chấp trước nơi một cái ngã thường hằng, người ta còn 
có thể nương tựa nơi Phật và từ đó lập được một quyền năng 
mới - "nhưng giết Phật giết Tổ rồi thì sám hối nơi đâu?" Vân 
Môn trả lời: "Điều đó sẽ tự hiển lộ." 
Và thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (tịch năm 866) vị tổ của 
Tông Lâm Tế trong thiền môn, đã nói như sau: "Gặp Phật giết 
Phật, gặp Tổ giết Tổ." 

 
ĐOẠN NĂM 

  

1- Duyên Môn đứng lên hỏi: "Con nghe nói ngoại đạo đắc 
được ngũ thông, Bồ tát cũng vậy, như thế hai bên có gì 
khác nhau chăng?" 

Nhập Lý đáp: "Không giống. Bởi vì sao? Là vì ngoại đạo 
cho là họ đã đắc được điều gì đó, Bồ tát thì không như 
vậy, vì đã đạt tới mức vô ngã rồi vậy." 

 
Năm năng lực thần thông của ngoại đạo hay những tôn giáo 
khác là: 
 

 1- Thấy được những gì người khác không thấy. 

 2- Nghe được những gì người khác không nghe. 

 3- Thấy được quá khứ, vị lai. 

 4- Đọc được tư tưởng người khác. 

 5- Có thể hiện ra ở bất cứ nơi nào. 



 Nhưng khi một vị tăng hỏi Thiền sư Lâm Tế về năng lực thần 
thông và giáo lý Phật về năng lực thần thông là gì, Lâm Tế trả 
lời: 

 1- Thấy sắc không bị mê hoặc theo sắc. 

 2- Nghe tiếng không bị lung lạc nơi tiếng. 

 3- Ngửi mùi không bị dính mắc nơi mùi. 

 4- Nếm vị không bị đắm nhiễm nơi vị. 

 5- Khởi ý không bị lôi cuốn theo ý. 

  
Đó là con người có độc lập thực sự. 

Hai cách định nghĩa trên đã mô tả rõ ràng sự khác biệt giữa 
năng lực thần thông theo ngoại đạo và năng lực của một vị Bồ 
tát theo giáo lý Phật. Ở trên giả định về một cái ngã đã đạt 
được và sở hữu những quyền năng này, trong khi ở dưới chủ 
yếu nói về vô ngã (hay chân tính), không cần phải đạt được gì 
cả và không bị ràng buộc bởi bất cứ một khái niệm nào về đạt 
đạo. 

 
2- Duyên Môn: "Lúc mới đầu, người phàm học đạo chưa 
hiểu thấu được lý đạo, chân như còn mơ hồ, diệu lý cũng 
chỉ biết thoáng qua; trong khi đó ngoại đạo đầy đủ ngũ 
thông, thì có gì hơn được?" 

Nhập Lý: "Trước hết hãy lo giữ lấy phần hiểu biết nhỏ bé 
mình có được, đắc thần thông đó để làm gì?" 

 
Duyên Môn tin rằng một người sẽ đạt đến trình độ cao siêu 
nếu người ấy biết nhiều hiểu rộng. Ông chưa nhận thức được 
những diệu dụng của bản tánh vô ngã và vì vậy vẫn còn 
vướng mắc nơi ý nghĩ xem sự tu tập như để đạt được điều gì 
không có trước đây. 

Sự chứng ngộ không phải là một tiến trình từng bước một mà 
xẩy đến một cách chớp nhoáng. Một danh ngôn đã nói như 
sau: "Chỉ trong một bước nhẩy là có thể trực chỉ thành Phật." 



Trong bản dịch chữ Hán của một tạng kinh tiếng Phạn nay đã 
thất truyền, sự chứng ngộ được mô tả như "Ở đâu có ánh 
sáng, ở đó không có bóng tối." Bóng tối không từ từ mờ đi 
trong khi ánh sáng từ từ tăng lên. Lục Tổ Huệ Năng nói: 
"Ngay khi trí tuệ bừng vỡ, mọi hư vọng đều lập tức tiêu 
trừ." Hay là câu, "Cũng như một ngọn đèn quét sạch bóng tối 
của ngàn năm, một tia sáng trí tuệ cũng xóa tan cả mười ngàn 
năm vô minh." 

Chứng ngộ như vậy gọi là đốn ngộ, nhưng sự ngộ Đạo nhanh 
hay chậm là do căn cơ của mỗi người. Người nào biết bản tính 
của mình là đồng với Đạo thì sẽ nhanh. Còn người nào tìm 
Đạo ở bên ngoài thì sẽ chậm. Do đó Nhập Lý đã quở rằng: 
"Trước hết hãy lo giữ lấy phần hiểu biết nhỏ bé mình có 
được" - như vậy ông đã dùng phương tiện khéo để cắt đứt 
những suy tư tính toán của Duyên Môn. 

  

3- Duyên Môn: "Nếu đắc được ngũ thông thì sẽ được đời 
tôn kính, được đời nể trọng, trước biết được việc sắp đến, 
cũng như việc đã qua, tự mình phòng ngừa không phạm 
điều quấy, há chẳng hơn sao?"  

Nhập Lý: "Không phải vậy, là vì sao? Con người ta 
thường hay dính mắc nơi hình tướng, tham luyến sự 
nghiệp, theo tà ngụy mà làm loạn điều chân chính. Những 
kẻ ấy dù có được thần thông như Thắng Ý, có biện tài như 
Thiện Tinh (nhân vật trong kinh), nhưng không hiểu được 
lý của thực tướng, thì cũng không khỏi thoát chết nơi nạn 
đất lở vậy (không ra khỏi luân hồi sinh tử)." 
 

Theo kinh Chư Pháp Vô Hành (Shohomugyo Sutra), có người 
ăn mày tên Shengyi, hay Shoi trong tiếng Nhật, rơi thẳng vào 
địa ngục. Kinh Niết Bàn kể chuyện vị tỳ kheo Bhikkhu 
Shanxing, hay Zensho trong tiếng Nhật, có tài xảo ngôn ngụy 
biện và vì thế đất dưới chân ông đã nứt ra và ông đã rơi thẳng 
vào địa ngục tăm tối. 



ĐOẠN SÁU 

 
1- Duyên Môn hỏi: "Đạo chỉ có ở trong linh hình chăng, 
hay cũng có trong thảo mộc nữa?"  

Nhập Lý: "Đạo có khắp cùng mọi nơi". 

  

Sai lầm lớn của Duyên Môn là nghĩ rằng giác ngộ sẽ làm cho 
chân lý phát xuất, và để như vậy cần có một người nào đó hay 
một năng lực nào đó tạo ra - một bản thể tự ngã rõ ràng và cá 
biệt. Kiến giải về tự ngã như vậy là nguyên do đưa đến câu 
hỏi trên. Tuy nhiên, giác ngộ không có nghĩa là làm cho chân 
lý phát xuất, mà nhiều hơn là sự nhận ra được chân lý. 

  

2- Duyên Môn: "Đạo có khắp cùng như vậy, tại sao hại 
người là có tội, hại thảo mộc là vô tội?" 

 Nhập Lý: "Nói tội hay không tội, đều là lấy tình mà xét sự 
việc, không phải là chính đạo. Bởi người đời không đạt 
được đạo lý, lầm tưởng thân ngã là thật, bị hại nên lập 
tâm, tâm kết thành nghiệp, nên nói là có tội. Còn thảo mộc 
vốn vô tình, bản lai hợp với Đạo, lý là vô ngã, có bị hại 
cũng không kể đến, nên không luận là có tội hay vô tội. 
 

Cho nên vô ngã là hợp với Đạo, thấy thân hình như cây cỏ, 
có bị chém cũng như cây rừng bị đốn mà thôi. Cho nên 
ngài Văn Thù cầm kiếm chém Cồ Đàm, Ương Quật cầm 
dao đâm Thích Ca, tất cả đều hợp với Đạo, đều chứng 
được vô sanh, hiểu thấu được lý huyễn hóa hư vô của mọi 
sự, cho nên không còn luận bàn vô tội hay có tội. " 

 
Lấy tình mà xét việc là do con người tạo ra và có liên hệ đến 
những tiêu chuẩn đạo đức. Cho nên phần đầu câu trả lời là sự 
diễn giải về khía cạnh đạo đức. 
Tuy nhiên, phần thứ hai câu trả lời mở đầu với câu "Vô ngã 
hợp với Đạo" là sự diễn tả chân lý. Chân lý bắt nguồn từ sự 



sống vô thủy vô chung, bất sanh bất tử, là Đời Sống Rộng 
Lớn. Những sắc thân hay hiện tượng đến rồi đi, nhưng trong 
sự tồn tại ngắn ngủi đó Đời Sống Rộng Lớn cũng được biểu 
lộ, và như vậy, trong mỗi thời gian hiện hữu đó đều có ý nghĩa 
và quý giá. 
 
 

5- Duyên Môn hỏi: "Nếu thảo mộc từ lâu nay vốn hợp 
Đạo, sao trong kinh không thấy ghi chép cỏ cây thành 
Phật, mà chỉ thiên về con người thành Phật?" 

  

Nhập Lý: "Không phải chỉ có ghi người, mà cũng có nói 
đến thảo mộc nữa. Trong kinh có nói: "Trong một hạt bụi 
nhỏ đã có chứa hết mọi pháp". Kinh lại nói rằng: "Tất cả 
mọi pháp đều như vậy, tất cả chúng sinh cũng đều như 
vậy, không có khác nhau, không có hai." 

 
Như Như, tathata, có nghĩa mọi vật là như thế, tánh vốn có 
của chân lý "là như thế". Cây cỏ, con người, tất cả các hiện 
tướng đều biểu lộ chân lý hay là bề mặt của chân lý. Nhưng 
người ta không nhận thức chân lý là như thế, chỉ như thế thôi, 
mà hay tìm cầu ở nơi khác. Vì vậy, khi nhận biết lại rằng mọi 
sự hay vạn pháp là như thế, là ở trong trạng thái như như của 
chúng, thì đó chính là chân lý, là được xem như đạt đạo. Điều 
này không có nghĩa là những kẻ xấu sẽ được coi như tốt và rồi 
sẽ trở thành Phật. Trong Thánh Kinh cũng có nói: "Hãy đi 
tìm, rồi bạn sẽ thấy, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra cho bạn". Chỉ 
khi người ta đi tìm kiếm với tất cả thành tâm thành ý, và kiên 
nhẫn gõ cửa với hết sức mình, mới có thể nhận ra rằng cánh 
cửa thật ra vẫn rộng mở và mọi sự vẫn luôn luôn chỉ là như 
thế. Sự trực nhận như thế được gọi là giác ngộ. 
 

 
 



ĐOẠN BẨY  

 
1- Duyên Môn hỏi: "Như vậy nếu đến rốt ráo tất cả đều 
theo lý Không, lấy gì để chứng đạo?" 

  

Nhập Lý: "Cầu trong tất cả mọi sắc tướng, chứng trong 
lời nói của chính mình." 

  

Duyên Môn muốn có một sự chứng thực về tánh không. 
Nhưng cũng như sự nóng lạnh chỉ có thể được cảm biết qua tự 
thân, tánh không cũng chỉ có thể được nhận biết qua kinh 
nghiệm chứng ngộ. Đó chính là sự chứng thực đúng đắn nhất. 
  

2- Duyên Môn: "Thế nào là cầu trong tất cả mọi sắc 
tướng? Thế nào là chứng trong lời nói của chính mình?" 

  

Nhập Lý: "Không và sắc đều là một với nhau, lời nói và 
chứng đạo cũng chẳng phải là hai." 

 
Trong thiền môn, bản chất không đối đãi của chân tánh được 
diễn tả qua chữ "bất nhị" (funi trong tiếng Nhật), hay "nhất 
như" (ichinyo trong tiếng Nhật). 
 

3- Duyên Môn: "Nếu tất cả pháp là không, tại sao thánh 
thì thông suốt, phàm lại u mê chướng ngại?" 

  

Nhập Lý: "Vì vọng động nên u mê, còn thực tĩnh lặng thì 
thông suốt." 

  

Sự so đo phán xét làm khởi lên những ý niệm chủ quan độc 
đoán, và như vậy là đi ngược lại với sự hài hòa tự nhiên. 

  



4- Duyên Môn: "Nếu thật mọi pháp là không, vậy cái gì là 
vô minh? Và nếu đã vô minh, cớ sao lại thành không 
được?" 

  

Nhập Lý: "Nói đến vọng là chợt khởi, chợt động bất cứ lúc 
nào. Còn như trong thể không thì không có một pháp nào, 
cũng không có vô minh. 
 

Những hiện tướng sinh diệt khởi lên từng giây phút từ tự tánh 
rồi lại chìm xuống trong hư không Vô Ngã, là không có một 
thực thể cá biệt nào. Những cố gắng nắm bắt tự tánh qua hình 
tướng khiến người ta dễ có giả định về một cái ngã thường 
hằng và bất biến. Tỷ dụ như, nếu một người nào đó hỏi tướng 
của nước là gì, câu trả lời thông thường là nước không có 
tướng. Tuy nhiên, từ giây phút này qua giây phút khác, nước 
thể hiện trong một hình dạng nào đó. Nếu thấy nước ở trong 
một cái tô và tin rằng nước có hình tròn thì đó là điều sai lầm, 
cũng giống như sự kiến giải của người không biết tự tánh vậy. 
Những gì khởi lên từ kiến giải sai lầm trở thành si mê; từ đó 
sinh ra giả tưởng cho rằng tướng dường như là có thực. Tuy 
nhiên, tướng dường như đang có thực đó có thể tiếp nhận các 
mùi vị, có thể bị đau, bị lấm bẩn, trong khi tự tánh Không là 
không có những điều đó. 
 

 
5- Duyên Môn: "Nếu thực pháp giới là không, mọi chúng 
sanh đâu cần phải tu Đạo? Là bởi tánh tự nhiên đã như 
vậy còn gì?" 

  

Nhập Lý: "Mọi chúng sinh nếu thực hiểu được lý Không 
thì đúng là chẳng cần tu đạo. Nhưng bởi vì trong cái 
không mà làm ra cái có, nên mới sinh mê hoặc." 

 
 

  



Khi còn là một vị tăng trẻ, thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền 
mang một thắc mắc day dứt trong tâm về câu hỏi tại sao người 
ta vốn đã có sẵn tự tánh hoàn hảo và viên mãn như vậy mà 
vẫn cần phải tu tập. Vì lúc ấy ở Nhật không ai trả lời câu hỏi 
đó được, nên ông đã lặn lội vượt trùng dương đi qua Trung 
Hoa tìm sự giải đáp. Sau khi đã đạt ngộ rồi, ông mới hiểu rằng 
"Mặc dù từ nguyên thủy chúng ta có sẵn Phật tánh, nhưng nếu 
không tu tập ta sẽ không thể nhận biết được, bởi vì nếu không 
chứng ngộ thì tánh Phật sẽ không hiển lộ. " "Để cho Phật tự 
hiển lộ" chính là sự giác ngộ tánh Không hoàn toàn vậy. 
 

6- Duyên Môn: "Nếu như vậy, ra khỏi mê hoặc là Đạo 
chăng? Vậy tại sao nói tất cả không có gì là Đạo?" 

 
 

Nhập Lý: "Không phải thế. Không phải mê hoặc là Đạo, 
mà cũng không phải rời mê hoặc là Đạo. Tại sao vậy? Vì 
cũng như người say thì không tỉnh, lúc tỉnh thì không say. 
Tuy nhiên không phải không say mới là tỉnh, cũng như 
không phải say tức là tỉnh." 

  
Có những người đang ngủ và có những người khác đang thức 
giấc, có những người say và có những người tỉnh. Nhưng tất 
cả các trạng thái này đều là ở trong Đạo. Vẫn còn vướng mắc 
nơi hình tướng giả tạm, Duyên Môn không thấy được chân 
tánh, không nhận biết được gốc rễ; do đó, ông phân biệt đối 
đãi hai trạng thái "cách biệt" và "hợp nhất" với Đạo. 
 

 
7- Duyên Môn: "Nếu khi người ta tỉnh, thì cái say ấy ở 
đâu?" 

 
 

Nhập Lý: "Thì cũng như bàn tay lật lại vậy. Lúc lật bàn 
tay rồi, cần gì phải hỏi bàn tay ở đâu nữa" 
 



ĐOẠN TÁM 

  

1- Duyên Môn hỏi: "Nếu người chưa đạt được lý đạo như 
vậy, có thể nào thuyết pháp giáo hóa chúng sanh được 
chăng?" 

  

Nhập Lý: "Không được. Cớ sao? Là bởi vì mắt mình còn 
chưa tỏ, làm sao đòi chữa mắt cho người được." 

  
Trước khi Lục Tổ Huệ Năng đưa ra Kinh Pháp Bảo Đàn, ngài 
đã chuyên tâm nhập định và giữ yên lặng trong một thời gian 
dài. Bát Nhã Tâm Kinh diễn tả tinh yếu của toàn bộ giáo lý 
Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong 272 chữ tiếng Hán, nhưng dù 
cô đọng như vậy bài kinh vẫn mở đầu với câu Bồ Tát Quán 
Tự Tại (hay Avalokitesvara trong tiếng Phạn) nhập định quán 
chiếu sâu xa ngũ uẩn. Tuy đây có thể là sự ngẫu nhiên, nhưng 
việc đầu tiên quan trọng nhất là phải tự độ trước rồi mới độ 
tha, tự giác trước rồi mới giác tha được.  
 

2- Duyên Môn: "Nhưng nếu tuỳ theo trí lực của mình, 
dùng phương tiện mà hóa độ cũng không được sao?" 

  

Nhập Lý: "Nếu là người đạt được đạo lý mới gọi là trí lực. 
Còn không đạt được đạo lý thì đó là vô minh lực. Vì sao 
vậy? Vì cái khí lực đó chỉ làm tự mình tăng phiền não thôi. 

  

3- Duyên Môn: "Tuy không thể đem chân lý hóa độ cho 
người, nhưng cũng dạy chúng sinh hành thập thiện, trì 
ngũ giới, được sự an lành nơi cõi trời người, há chẳng ích 
lợi sao?" 
 

Nhập Lý: "Lý lẽ như vậy là vô ích, lại còn chiêu thêm tổn 
hại gấp đôi. Vì sao? Là bởi vì tự mình đã hãm rồi lại còn 
làm người khác hãm theo. Tự mình hãm, tức là tự mình 



chướng ngại đối với Đạo, hãm người tức là khiến người ta 
không thể thoát được luân hồi lục đạo vậy." 

  

Luân hồi lục đạo là sáu cõi trời, A Tu La, người, súc sinh, ngạ 
quỷ, và địa ngục. Duyên Môn lý luận rằng sáu cõi luân hồi 
này có tồn tại và được tái sinh nơi cõi trời người cũng là tốt 
lắm rồi. Nhưng khi còn vô minh thì vẫn còn sáu đường luân 
hồi, cho nên vẫn có thể rơi lại vào cõi địa ngục dù đã lên được 
tới cõi giới trời. Do đó, cõi trời không phải là một cõi thiên 
đường vĩnh cửu, cũng không có sự an lạc mãi mãi ở đó được. 
 

4- Duyên Môn: "Thánh nhân (Phật) há chẳng nói rằng có 
năm thừa sai biệt với nhau đó sao? 

  

Nhập Lý: "Thánh nhân khi nói pháp sai biệt không có 
tâm ý gì, chỉ vì tự tâm chúng sinh có hy vọng (nơi sự sai 
biệt ấy) mà thôi. Cho nên kinh nói: "Nếu như tâm không 
còn, thì không còn có xe (thừa) cũng không có người đi xe 
(thừa giả), không có lập nên thừa nào nữa, cho nên ta 
(Như Lai) mới nói là nhất thừa vậy." 

 
Năm thừa có thể được coi như là những pháp khác tu khác 
nhau để dẫn dắt chúng sinh vào một cõi giới lý tưởng. Như 
vậy nhân thừa là để cho chúng sanh được sinh vào cõi người; 
thiên thừa là để có thể thăng tiến sinh được vào cõi trời. Rồi 
lại có những thừa khác của hàng Thanh Văn, Độc Giác Phật, 
và Bồ Tát. Trong năm thừa này hai thừa đầu tiên là cho hàng 
thế gian, và ba thừa kia là để dẫn dắt từ cõi giới vô minh sang 
cõi giới giác ngộ. 
 

 
 
 
 



ĐOẠN CHÍN 

  

1- Duyên Môn hỏi: "Tại sao người học đạo chân chính 
không được người ta biết đến, không được người ta nhận 
ra?" 

 Nhập Lý: "Đồ trân quý kẻ bần cùng không thể nhận biết 
được, bậc chân nhân kẻ tà ngụy không thể nhận ra được." 

 
Phàm phu không thấy được tánh như như trong mọi sự, vì có 
những phán đoán thiên vị chủ quan. Với chấp kiến như vậy 
phàm phu cố tìm cách phân biệt và chọn lựa mọi thứ để có thể 
nắm bắt được chúng - và vì vậy họ không thấy được chân lý. 
 

2- Duyên Môn: "Thế gian có những kẻ không theo chính 
lý, bên ngoài thì ra vẻ uy nghi, mà chỉ chuyên lo toan tính 
sự nghiệp, nhưng lại được nhiều người thân cận cả nam 
lẫn nữ, là tại sao?" 

  

Nhập Lý: "Thì cũng như dâm nữ thì dụ được nhiều người 
nam, thịt thối thì ruồi bu lại. Thế nên, mới nói là "danh 
như thế nào thì chiêu được sự như thế ấy" vậy.  
 

  

ĐOẠN MƯỜI 

 
1- Duyên Môn hỏi: "Thế nào là Bồ tát hành đạo-không- 
phải -đạo (hành phi đạo) mà lại thông đạt được Phật đạo? 

  

Nhập Lý: "Không phân biệt thiện ác!" 

 
Câu hỏi của Duyên Môn có liên quan đến kinh Duy Ma Cật, 
trong đó hành phi đạo, tức là làm điều khác thường, không 
giống với truyền thống, là một lối đi đường vòng của bồ tát để 
có thể dễ dàng tiếp cận với tất cả chúng sinh.  
 



Duyên Môn tin rằng có con đường chánh và tà. Nhưng con 
đường mà ông nghĩ là chánh đó thực ra là phiến diện, có giới 
hạn, và như thế là vẫn ở trong cõi mê. Chỉ khi ở trong cõi mê 
ta mới có những quan điểm về con đường tà. Sự thực là không 
có một giây phút nào chúng ta xa lìa khỏi Phật Đạo cả. 
  

2- Duyên Môn: "Thế nào gọi là không phân biệt?" 

  

Nhập Lý: "Đối với mọi pháp đều không sinh tâm." 

  

3- Duyên Môn: "Vậy không có người hành động hay 
sao?" 
 
Nhập Lý: "Chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không có 
người hành động." 

  

Không có một sắc tướng nào là bất biến, thường hằng cả. 
Nhưng cũng có cái không có tướng nhất định và vẫn thường 
xuyên biến đổi. Nói rõ hơn, có sự thay đổi, nhưng không có gì 
là hằng thường cả. 
 

4- Duyên Môn: "Vậy không có tri giác hay sao?" 

  

Nhập Lý: "Có tri giác, nhưng không có cái ngã." 

 
 

5- Duyên Môn: "Không có ngã, làm sao biết được?" 

  

Nhập Lý: "Cái biết bản chất đã là vô tánh rồi." 

  

6- Duyên Môn: "Cái ngã có làm chướng ngại gì cho Đạo?" 

  

Nhập Lý: "Nếu chỉ biết đến tên thôi thì không có gì trở 
ngại, chỉ sợ trong tâm sinh ra chuyện thôi." 



7- Duyên Môn: "Sinh chuyện thì có trở ngại gì?" 

  

Nhập Lý: "Không có trở ngại là không có chuyện (vô sự). 
Đã vô sự rồi, còn hỏi trở ngại gì nữa?" 

 
Tâm không bị vướng mắc vào bất cứ cái gì là tâm không. Tâm 
đã không thì không khởi lên những câu hỏi như của Duyên 
Môn. 

 
8- Duyên Môn: "Nếu giảm thiểu mọi sự để trở thành 
người vô sự, thế nào gọi là hành đạo- không- phải-đạo 
(hành phi đạo)?" 

  

Nhập Lý: "Kỳ thực đã vô sự, đâu cần phải cố khiến cho sự 
sinh ra làm gì?" 
 

Một bồ tát không bác bỏ điều gì cũng không ưu tiên cho điều 
gì cả. Không suy tính hay phán đoán thế nào là đúng Đạo hay 
không đúng Đạo, vị ấy hành động tuỳ duyên theo yêu cầu của 
hoàn cảnh, vì biết rằng con đường hành Đạo hay hành phi 
Đạo cũng là một.  
 

9- Duyên Môn: "Nhưng nếu vậy, trong trường hợp có sát 
sanh thì chẳng phải là phạm giới hay sao?" 

  

Nhập Lý: "Lửa rừng đốt núi, cuồng phong làm đổ cây, 
sườn núi sập đè thú, nước ngập cuốn trôi côn trùng, nếu 
tâm đồng như vậy, nếu người hợp được như vậy thì có sát 
cũng không sao. Còn nếu tâm do dự, thấy có sống có sát 
hại, trong tâm cứ như vậy bất tận, dù cho có giết con kiến 
cũng buộc người ta vào một cái mạng vậy." 

  

Khi tâm do dự, bị dính mắc trong sự cân nhắc chọn lựa, thì có 
sự phân biệt giữa sống và chết, xem cái này là tốt, cái kia là 



xấu, không biết được rằng vô sinh mới là sự sống thực sự. 
Trong trạng thái vô minh đó, dù sát hại một con kiến cũng có 
thể tạo nên nghiệp xấu. 
 

10- Duyên Môn: "Trong trường hợp nào thì trộm đạo 
được?" 

  

Nhập Lý: "Ong chích mật hoa bên hồ, chim sẻ ngậm hạt 
ngoài sân, bò gặm nhấm hạt đậu bên lạch, ngựa nhai lúa 
ngoài đồng, hết thẩy đều không thấy có phạm đến vật của 
người, nếu hợp được như vậy có bứng cả ngọn núi cao đi 
cũng không sao, còn nếu không thế dù có lấy một lá nhỏ 
như kim châm cũng buộc người ta vào nô lệ vậy." 

  

Trộm đạo không bắt đầu từ lúc người ta lấy đi một vật gì, mà 
ngay từ lúc khởi lên tâm phân biệt giữa cái của mình và của 
người. 
 

11- Duyên Môn: "Trong trường hợp nào thì hành dâm 
được?" 
 

Nhập Lý: "Trời phủ lấy Đất, Dương hợp với Âm, nước 
tràn lên từ khe thuyền, suối tuôn chẩy theo lạch nước; tâm 
được như vậy, có làm gì cũng không chướng ngại. Còn nếu 
nẩy tình phân biệt, dù cho đối với vợ ở nhà cũng bị ô 
nhiễm vậy." 

  

12- Duyên Môn: "Trong trường hợp nào thì vọng ngữ 
được?"  

Nhập Lý: "Lời mà không có chủ ý, nói mà không có dụng 
tâm, tiếng như tiếng vang của chuông, hơi như âm gió (lời 
nói phát xuất tự nhiên, vô tâm, vô tình, do cần thiết mà 
nói); nếu tâm được như vậy, có nói gì đến Phật cũng 
không sao, còn nếu không thế, dù có xưng tán Phật cũng 
chỉ là vọng ngữ." 



Tâm mê chia làm hai bên đối đãi: chủ thể và đối tượng, ta và 
người, trong và ngoài. Nhận thức được sự mê lầm này và biết 
được sự đồng nhất của vạn pháp - thấy Phật tánh trong tất cả - 
gọi là có tâm từ bi. Những lời nói nào phát xuất từ trí tuệ như 
vậy đều là chánh ngữ - trong khi những lời nói không phát 
xuất từ đó đều là vọng ngữ. 
 

ĐOẠN MƯỜI MỘT 

  

1- Duyên Môn đứng lên hỏi: "Nếu không còn thấy thân 
ngã, vậy ai đi đứng ngồi nằm?"  

Nhập Lý: "Cứ đi đứng ngồi nằm, cần gì phải thắc mắc là 
có thấy thân ngã hay không." 

  

Duyên Môn vẫn không hiểu là không có người nào ở sau 
những hành động. 
 

2- Duyên Môn: "Nhưng nếu không có ai tồn tại ở đó, làm 
sao suy ngẫm về nghĩa lý được?  

Nhập Lý: "Nếu còn chấp nơi tâm, dù cho không suy nghĩ 
cũng vẫn là có. Còn nếu hiểu được vô tâm, dù có suy tư 
cũng vẫn là không. Vì sao vậy? Vì cũng như thiền sư ngồi 
tĩnh tọa thấy biết những khởi niệm trong tâm, dù cho có 
cuồng phong loạn động, thì cũng vẫn vô tâm như thường." 

  

Câu hỏi trước liên hệ đến hoạt động của thân, câu hỏi này là 
về công năng hoạt động tâm linh. Đối với Duyên Môn, ngoài 
sự dính mắc nơi ý niệm về một cái ngã riêng biệt và độc lập, 
còn có sự phân biệt chia chẻ giữa một và tất cả, người và 
cảnh, chủ thể và đối tượng. Trên quan điểm đó, Duyên Môn 
suy luận rằng ngã là một thực thể và tác động lên tất cả. Đối 
với ông, khái niệm về sự "toàn tâm " hay "định trong động" 
là khó hiểu và đưa đến nguy cơ là không còn biết thế nào là 
tốt hay xấu nữa. 



Đối lại như vậy, câu trả lời của sư chủ Nhập Lý khởi nguồn từ 
sự nhận biết chân lý trong đó không còn có sự phân biệt chia 
chẻ nào. Sự hòa hợp tự nhiên sẽ tự tác động, tức là không có 
tác động, bởi vì không có ai tác động và cũng không có gì bị 
tác động lên. Trong trạng thái đó, một là tất cả và tất cả đã là 
một. 

  

ĐOẠN MƯỜI HAI 
 

1- Duyên Môn hỏi: "Nếu như có người mới học đạo, bỗng 
gặp nhân duyên có người khác muốn hại, phải làm sao đối 
trị cho hợp đạo lý?" 

  

Nhập Lý: "Không cần phải mỗi cái mỗi đối trị. Vì sao 
vậy? Nếu tránh được thì tránh, không tránh được thì 
chịu; nếu nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn 
được thì cứ khóc." 

  

Duyên Môn không biết đến Đời Sống Rộng Lớn trong đó dù 
có bị tổn hại vẫn không tổn hại, dù ở trong chỗ ô uế vẫn 
không ô uế, và dù có chết cũng không bị tiêu diệt. Đối với 
ông, sống hợp với đạo lý sẽ đưa đến quả tốt là có một đời 
sống an lành, không phải chịu những tai họa. Do đó ông xem 
Phật như người không còn có nguy cơ bị ai giết; trong quan 
điểm của Vân Môn, một cái chết hoạnh tử là không hợp với 
Đạo. Trong kiến giải của Vân Môn, chỉ có hai câu trả lời thích 
đáng nhất: hoặc là có một phương cách toàn hảo để đối phó 
với vấn đề, hoặc là có một phương cách toàn hảo để tránh né. 
Nhưng lối suy nghĩ cực đoan như vậy là một trong ba sai lầm 
lớn - trong đó có thể kể thêm những quan điểm biến thái hay 
ngược ngạo, và mơ tưởng những điều viển vông. 
 

 
 



Câu trả lời của sư chủ Nhập Lý xuất phát tự nhiên từ Đời 
Sống Rộng Lớn. Không cần phải có kế hoạch xử sự gì cả. 
Trong bối cảnh đó bị giết hay sống sót đều là hợp với Đạo. 
Nhưng đối với người chỉ hành động theo những tiêu chuẩn và 
phán đoán đã định sẵn, tuân theo kiến giải nông cạn và kinh 
nghiệm hạn hẹp của mình, thì bị giết hay sống sót đều không 
hợp với Đạo. 

 
2- Duyên Môn: "Nếu khóc, có gì khác hơn kẻ có ngã kiến 
thường tình?"  

Nhập Lý: "Như dùi đánh chuông, tiếng vang tự phát ra, 
Hà tất phải có cái ngã nào đâu? Còn như bị bức bách phải 
chết mà chưa đang tâm, có cắn răng nhẫn nhục thật ra 
cũng chỉ là nuôi lấy cái ngã to tướng mà thôi." 

 
Duyên Môn tin rằng một người giác ngộ không còn bị lay 
động với những cảm xúc vui buồn, ưa thích hay ghét bỏ. Ông 
không biết được sự khác biệt lớn lao và rõ ràng giữa sự bị lay 
động với những cảm xúc và sự dính mắc trong những ràng 
buộc. Bị lay động với những cảm xúc là giòng tâm thức tự do 
và không ngăn ngại đáp ứng với những điều đang gặp, và tuỳ 
theo sự luân chuyển của ngoại cảnh mà ứng biến lại. Nhưng 
ràng buộc là những điều hay những cảm xúc dính mắc trong 
tâm, khiến cho bị trói buộc vào đó. Một nguyên nhân nữa cho 
sự sai lầm của Duyên Môn là ông không nghĩ đến yếu tố thời 
gian. Điều kiện trước hết để có thể thấy được đúng đắn những 
gì thay đổi trong từng giây từng phút là không trụ vào một chỗ 
nào mà hòa theo sự biến đổi và để cho công năng thực sự của 
tâm vận hành một cách tự do. Lúc ấy cười hay khóc chỉ là 
những phản ứng tự nhiên đối với hoàn cảnh. Vấn đề chỉ khởi 
lên khi có sự luỡng lự đối với cái này hay cái khác và như thế 
phản ứng vẫn tiếp tục kéo dài mặc dù hoàn cảnh gây ra đã 
không còn nữa. 
 



Một lần nữa Duyên Môn lại lầm lẫn cho tướng là tuyệt đối và 
không nhận ra sự bất động của tuyệt đối là khả năng chuyển 
động trong các tướng. Vấn đề này sẽ được bàn thêm trong 
Đoạn 15, đối thoại số 6. 

  

3- Duyên Môn: "Con người ta khóc lóc bi ai là có tình cảm 
khởi động trong đó, há lại giống như tiếng chuông được 
sao?" 

Nhập Lý: "Nói giống hay không giống là do người ta đa 
sự, vì vọng tưởng tính toán nghĩ suy cho nên mới đặt câu 
hỏi. Còn nếu không phân biệt thì mọi sự là thể đạo tự 
nhiên thôi."  

Duyên Môn: "Con nghe nói thánh nhân gặp binh cũng 
không bị thương tổn, gặp khổ cũng không uốn cong người, 
gặp sắc cũng không thụ hưởng, tâm an nhiên bất động, 
như vậy tức là sao?" 

Nhập Lý: "Nếu hiểu tất cả mọi pháp là vô ngã, thì tiếng 
hay không tiếng, động hay không động đều là hợp đạo lý, 
không thấy có chướng ngại." 

 
Duyên Môn tin rằng nhục thân của một vị bồ tát là không thể 
bị thương tổn và một vị Phật không thể cảm thấy buồn hay 
đau đớn. Nhưng đó là tính Phật, chứ không phải là nhục thân, 
mới không bị thương tổn mặc dù máu đã vọt bắn lên cao. 
Ngày xưa có một vị tăng đến gặp Triệu Châu Tòng Thẩm 
(tiếng Nhật là Joshu Jushin, 778-897), một trong những đại 
thiền sư của Trung Hoa. Tăng hỏi Triệu Châu cái gì là cứng 
rắn nhất trên cõi đời này. Triệu Châu trả lời, "Nếu ông muốn 
vu khống tôi, cứ việc làm đi, không cần kiềm chế. Nếu miệng 
ông không đủ thì thêm cả cái mỏ chim vào. Và nếu ông thực 
sự muốn sỉ nhục tôi, cứ tha hồ mà nhổ vào người tôi đi. Nếu 
nước miếng của ông không đủ, lấy thêm một sô nước mà đổ 
lên người." 



Câu hỏi và câu trả lời dường như không ăn nhập gì với nhau, 
nhưng điều Triệu Châu muốn chứng tỏ là thế này: cái cứng 
rắn hơn cả kim cương thật ra đã vốn có sẵn trong tất cả chúng 
ta. Và cái ấy không thể bị sỉ nhục hay làm cho ô uế được, 
cũng không thể bị thương tổn hay lay động. 
 

ĐOẠN MƯỜI BA 

  

1- Duyên Môn hỏi: "Con thấy có người học đạo mà không 
chịu tinh chuyên giới hạnh, không lo giữ gìn uy nghi, 
chẳng hóa độ chúng sinh, cứ tà tà buông trôi theo vận 
mệnh, vậy là thế nào?"  

Nhập Lý: "Chỉ cầu sao bỏ hết mọi tâm phân biệt, giảm hết 
mọi kiến chấp. Tuy bề ngoài trông có vẻ buông trôi như 
vậy, nhưng thật ra bên trong vẫn luôn luôn chuyên cần đó 
vậy." 

  

Duyên Môn có trong tâm trí những phương thức tu tập trong 
đó việc giữ gìn giới hạnh là điều trọng yếu nhất. Đó là cách tu 
tập theo nghi thức, có sự phân biệt rõ ràng giữa tu sĩ và cư 
sĩ, tốt và xấu, Đạo và trái Đạo. Tuy nhiên, một hành giả tinh 
chuyên thực sự không chỉ chăm chú vào việc giữ gìn giới 
hạnh, mà nhiều hơn là sống tự nhiên theo công dụng của Vô 
Ngã. Bề ngoài có vẻ buông trôi ấy, thực ra là sự lưu chuyển 
từng giây từng phút để ứng phó lại hoàn cảnh và tình thế đang 
xẩy ra lúc ấy. 
 

2- Duyên Môn: "Nếu như vị hành giả đó lại sinh kiến chấp 
như con trẻ, làm sao nói là đã giảm mọi kiến chấp được?" 

  

Nhập Lý: "Chỉ cầu tự mình bỏ được kiến chấp, cần gì 
phải lo đến người khác có sinh kiến chấp hay không. Cũng 
như con cá ra khỏi vực sâu, nào có nghĩ gì đến người bắt 
có ghét nó hay không." 



3- Duyên Môn: "Nếu vậy chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà 
có hại cho người, làm sao gọi là đại sĩ được?"  

Nhập Lý: "Nếu chính mình không sinh kiến chấp, sẽ 
không thấy người sinh. Còn nếu cứ lo thắc mắc chuyện 
người sinh kiến chấp, thì đó là chính mình đã tự sinh ra 
rồi, chứ chẳng phải người." 

 
Trong câu hỏi này, Duyên Môn có sự phân biệt giữa tự lợi và 
lợi tha. Ông không biết rằng hai điều đó không có gì khác 
nhau. Để có thể làm lợi ích cho người khác, điều tiên quyết là 
phải tự mình chứng ngộ, có trí tuệ căn bản thấy được tánh của 
mình, và điều ấy đồng thời cũng có thể làm cho người khác 
đạt ngộ được. 
 

Một vọng kiến khác của Duyên Môn là ông tin rằng người ta 
có thể được cứu độ. Nhưng theo Thánh đế, tất cả mọi chúng 
sanh đã sẵn có Phật tánh và do đó không cần được cứu độ, chỉ 
cần được thức tỉnh ra khỏi cơn mê và ảo tưởng sai lầm. Do đó 
một vị thầy không thực sự dẫn dắt đệ tử đến giác ngộ nhưng 
nhiều hơn là nhấn mạnh đến những đau khổ bắt nguồn từ mê 
vọng, khiến người ấy phải thức tỉnh ra khỏi mê vọng ấy. Với 
quan điểm cứu độ của mình, Duyên Môn chỉ chồng chất thêm 
mê vọng trên mê vọng có sẵn. 
 

4- Duyên Môn: "Trong thông đạo lý Đại thừa, nhưng 
ngoài lại hành xử như Tiểu thừa, điều đó có hại gì không? 

Nhập Lý: "Nay ngươi lại muốn bắt người già chơi trò con 
trẻ sao? Có ích lợi gì cho nghĩa lý không?" 

  

5- Duyên Môn: "Nếu như bậc đại sĩ đã giảm bỏ được kiến 
chấp, thì ai là người nhận biết được điều đó?" 

Nhập Lý: "Người chứng ngộ sẽ nhận ra được, người hành 
trì sẽ hiểu ra được." 

  



6- Duyên Môn: "Bậc đại sĩ như vậy có hóa độ chúng sinh 
được không?" 
 

Nhập Lý: "Có trăng sao nào mà lại không tỏa chiếu, có 
ngọn đèn nào mà không có ánh sáng?" 

  

7- Duyên Môn: "Vậy dùng phương tiện gì?"  

Nhập Lý: "Đi thẳng không cần phương tiện gì cả." 

  

Duyên Môn cố tìm kiếm một kỹ thuật nào để có thể bám víu 
vào đó. Ông vẫn chưa hiểu rằng thay vào đó, ông nên xả bỏ 
hết mọi kỹ thuật và buông hết tất cả cho sự hành hoạt tự nhiên 
theo tinh thần Vô Ngã. 
 

8- Duyên Môn: "Nếu không dùng phương tiện, làm sao có 
lợi ích cho chúng sinh?" 

  

Nhập Lý: "Vật đến thì lấy tên gọi, sự việc qua thì phản 
ứng lại. Tất cả chỉ tùy duyên, không dự định, tính toán gì 
cả." 

  

9- Duyên Môn: "Con nghe nói Như Lai tư duy bẩy ngày 
mới tìm được phương tiện, nay sao lại nói là không có tâm 
suy nghĩ tính toán gì cả?" 

Nhập Lý: "Cảnh giới của chư Phật đâu thể nào lấy tư duy 
lý luận hay quán sát mà biết được." 

  

Duyên Môn vẫn còn có ý niệm về một cái ngã. Theo đó 
những suy tưởng của ông đã pha trộn với những niềm tin, 
quan điểm và kỳ vọng, tất cả tạo thành một bức màn che lấp 
không cho thấy được sự thực. Nhưng tư duy của một vị Phật 
là công dụng của Vô Ngã: thuần khiết và trong sáng, như một 
tấm gương phản chiếu trực tiếp mọi sự trong thực tướng như 
như của chúng. 



Cảnh giới Vô Ngã hay Tâm Không không có nghĩa là tư 
tưởng bị kiềm chế lại, cũng không có nghĩa là không biết gì 
hay không cảm nhận những gì chung quanh. Ngược lại, đó là 
sự phản ứng tự nhiên đối trước tất cả những hiện tướng, mà 
không có sự phán đoán theo tiêu chuẩn đặc biệt nào. Nhưng 
điều đó là vượt ngoài sự lý giải của Duyên Môn, nên ông 
không thể nhận ra được rằng, một cái Ngã không thể nào hiểu 
được sự Vô Ngã.  
 

10- Duyên Môn: "Vậy Phật có nói dối không?" 

  

Nhập Lý: "Chỉ nói chân thật, không có dối." 

  

Mặc dù Phật nói ngài không có sự suy tính gì trong tâm, 
nhưng kinh nói rằng Phật đã nghĩ ra những phương tiện khéo 
để độ chúng sanh, vì vậy Duyên Môn cho đó là nói dối. 

  

11- Duyên Môn: "Vậy sao kinh nói (Phật có) tư duy, bây 
giờ lại bảo là có tư duy?" 

  

Nhập Lý: "Đó là vì phương tiện để hóa độ thôi." 

  

Sư chủ Nhập Lý không quan tâm đến câu hỏi vớ vẩn của 
Duyên Môn và khẳng định rõ ràng một lần nữa là tư duy của 
Phật chỉ nhắm vào việc dùng phương tiện khéo để hóa độ thôi. 
 

 
12- Duyên Môn: "Phương tiện của chư Phật theo gì mà 
sinh ra?" 

  

Nhập Lý: "Chư Phật không sinh ra (phương tiện), chỉ tuỳ 
nơi tâm (chúng sanh) mà hóa. Theo nhân duyên mà biến 
hóa phương tiện, nhưng pháp bản lai vốn không có tên." 

  



Sư chủ Nhập Lý không quan tâm đến tướng, chỉ nhắm đến 
Đời Sống Rộng Lớn mà thôi. Đời Sống Rộng Lớn không sinh 
cũng không diệt, vượt ngoài suy nghĩ luận bàn, không thể lấy 
lời để diễn tả. Nó hiển thị tuỳ thuộc và đáp ứng với nhân 
duyên, nhưng tự nó không có tên, không có tướng - thực sự ra, 
không có gì có thể nói đến được. 
 

  

ĐOẠN MƯỜI BỐN 

 
1- Duyên Môn hỏi: "Con không biết, thế nào gọi là Phật, 
thế nào gọi là Đạo, thế nào gọi là biến hóa, thế nào gọi là 
thường trú?" 

  

Nhập Lý: "Giác ngộ hoàn toàn được lý không của vạn vật 
thì bảo là Phật, thông suốt mọi sự thì gọi là Đạo, từ pháp 
giới xuất sinh gọi là biến hóa, đến chỗ tột cùng tịch diệt thì 
gọi là thường trú". 

  

2- Duyên Môn: "Thế nào gọi là tất cả pháp đều là Phật 
pháp?" 

  

Nhập Lý: "Cái không phải pháp cũng không phải không 
pháp, tất cả đều là Phật pháp vậy." 

  

3- Duyên Môn: "Cái gì là pháp, cái gì là không pháp, cái 
gì là "không phải pháp cũng không phải không pháp"?" 

  

Nhập Lý: "Cái gì pháp thì gọi là pháp, không pháp thì gọi 
là không pháp, còn cái gì không thể định lượng được thì 
gọi là "không phải pháp cũng không phải không pháp." 

  

 
 



Duyên Môn muốn tìm chân lý qua lời nói của Sư chủ Nhập 
Lý. Mặc dù ông nói rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, 
nhưng ông không tự mình thấy được như vậy. Ông chỉ muốn 
hiểu qua ngôn từ, hơn là qua sự trực nhận chân lý. 
 

Chu Đôn Di (Chu Liêm Khê, hay Shu Toni trong tiếng Nhật) 
là một danh sĩ Nho giáo đời nhà Tống, muốn mở mang trí tuệ 
nên đến gặp Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam (tiếng Nhật gọi 
là Oryo Enan, 1002-1069) cầu đạo. Thiền sư Huệ Nam bảo: 
"Ông là một học giả Nho giáo. Trong sách của Khổng Tử có 
câu: "Nếu có ai buổi sáng ngộ được chân lý, thì người ấy buổi 
trưa có chết cũng vui lòng". Ông có biết được chân lý quý giá 
đó là gì không?" Mặc dù là một học giả uyên bác, Chu Đôn Di 
cũng không trả lời được. Thế là ông lại đi tìm một thiền sư 
khác, Thiền sư Phật Ấn ở núi Kim Sơn (trong tiếng Nhật gọi 
là Kinsan Butsuin, 1032-1098), và hỏi chân lý tối thượng này 
là gì. Phật Ấn trả lời, "Ông có thấy rặng núi xanh ở ngoài kia 
không; không có gì cản trở cho ông không thấy được núi đó." 
Chu Đôn Di vẫn lưỡng lự vì chưa hoàn toàn hiểu được. Phật 
Ấn bèn phá lên cười. Ngay lúc đó Chu Đôn Di hốt nhiên đạt 
ngộ.  
 
 

4- Duyên Môn: "Ai chứng thuyết đó vậy?" 

  

Nhập Lý: "Đã không có ai trong thuyết đó, làm sao nói 
chứng được?" 

  

Chân lý luôn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, rõ ràng sáng tỏ. 
Không cần phải có ai chứng thực. Cũng không do Đức Phật 
hay những vị bồ tát nào tạo nên - chân lý lúc nào cũng là như 
thế. 
 

 
 

  



5- Duyên Môn: "Không có ai làm sao có thuyết được?" 

  

Nhập Lý: "Không có ai cũng không có thuyết, thế mới gọi 
là chính thuyết." 

  

6- Duyên Môn: "Thế nào là tà thuyết?" 

  

Nhập Lý: "Đó là thuyết mà có sự suy tính trong đó." 

  

Duyên Môn nghĩ là có thể nắm bắt và sở hữu được những lời 
nói vĩnh cửu, bất di bất dịch của chân lý. Ông tin rằng kinh 
nghiệm chứng ngộ, ngay từ lúc đạt được, sẽ trở thành một 
điều sở hữu bất phân ly với người đạt ngộ ấy. Nhưng sự suy 
nghĩ ấy chỉ chứng tỏ rằng ông bị vướng mắc trong ngôn từ và 
kinh nghiệm. Điều có thể gọi là sự chứng ngộ thực sự, tuy 
vậy, không phải là bị vướng mắc trong bất cứ chân lý, lời nói, 
hay kinh nghiệm nào. Do đó, những bản văn Thiền thường 
liên tục nhấn mạnh đến việc cần phải rửa sạch ngay cả cái 
hương vị chứng ngộ cùng với những đất bẩn của tiến trình tu 
tập. 
 
 

7- Duyên Môn: "Như vậy, thế nào là không có suy tính?" 

  

Nhập Lý: "Suy tính là ở lời nói, nếu trong lời nói không 
chứa đựng gì cả, thì suy tính không có". 

  

Cũng đồng với những biểu hiện khác, lời nói hiện hữu tuỳ 
thuộc vào nhân duyên. Và bởi vì nhân duyên biến đổi không 
ngừng, nên lời nói cũng biến đổi không ngừng. Như thế chúng 
không có một thực thể tiếp nối nào - những gì còn lại của lời 
nói cũng chỉ như ánh sáng của một vì sao đã chết từ lâu. 
 

 
 



8- Duyên Môn: "Nếu nói như vậy theo đúng pháp, thì mọi 
chúng sanh bản lai vốn là giải thoát chăng?" 

Nhập Lý: "Vốn đã không có ràng buộc, làm gì còn có 
người được giải thoát?" 

  

Đạo Tín (Daoxin theo tiếng Hán, Doshin theo tiếng Nhật, 
580-651) là vị tổ thứ tư của Thiền Tông, đến gặp tổ thứ ba là 
Tăng Sán (Sosan theo tiếng Nhật, Sengcan theo tiếng Hán, 
tịch năm 606) để cầu được giải thoát. Tăng Sán trả lời, "Ai 
trói buộc ông?" Đạo Tín nói, "Không có ai cả". Tăng Sán bảo: 
"Thế tại sao ông còn đi cầu giải thoát?" Đạo Tín nghe vậy liền 
được đại ngộ. Theo như thế, chẳng có sợi dây nào trói buộc ta 
để phải thoát ra cả, tự thân ta không có gì thiếu sót, cũng 
không có gì để đắc được qua sự tu tập. Như câu đầu tiên của 
bản văn này đã nói: "Đại Đạo vốn không lặng, bao la và thâm 
diệu." 

 
9- Duyên Môn: "Pháp đó gọi là gì?" 

 Nhập Lý: "Đã không có pháp nào, làm sao có tên gọi 
được?" 

  

10- Duyên Môn: "Nếu nói như vậy, con càng khó hiểu." 
Nhập Lý: "Thực ra không có pháp nào để giải, ngươi 
chẳng cần cầu giải làm gì." 

 
 

Duyên Môn muốn biến sự hiểu biết thành một điều gì nắm 
trong tay, một điều gì ông có thể giữ lấy và sẽ không thay đổi. 
Sự nắm giữ một điều gì đó và bị ràng buộc vào đó là một thói 
quen cố hữu của mỗi người chúng ta. 
 

11- Duyên Môn: "Vậy cứu cánh là gì?" 

  

Nhập Lý: "Không có bắt đầu, không có chấm dứt." 



12- Duyên Môn: "Có thể nào không có nhân quả chăng?" 

  

Nhập Lý: "Không có gốc tức không có ngọn". 

 
Tuy Duyên Môn thường xuyên tìm kiếm điều gì hằng thường, 
nhưng tất cả những câu hỏi của ông lại nói đến những điều vô 
thường. Như vậy ông diễn giải những câu trả lời của sư chủ 
Nhập Lý bằng cách liên hệ đến những gì có tướng duyên hợp, 
và tự sắp xếp phân loại chúng, trong khi những câu trả lời này 
được nói ra trong ý nghĩa tuyệt đối. Sự trả lời của Nhập Lý 
không phải để làm cho Duyên Môn thành ra ngớ ngẩn, nhưng 
để diễn giải chân lý một cách nào đó khiến người ta có thể 
cảm nhận được, và để chứng tỏ rằng những gì chúng ta phân 
biệt qua chữ nghĩa thật ra chỉ là một. 
  

13- Duyên Môn: "Lấy gì chứng cho thuyết đó?"  

Nhập Lý: "Chân thực thì không thuyết nào phải chứng 
cả." 

  

Không có cách gì khác hơn là tự mình chứng nghiệm. Chân lý 
không thể được dạy lại hay chia xẻ qua sự chứng thực với 
người khác. 
 

14- Duyên Môn: "Vậy thấy biết cái gì?" 

  

Nhập Lý: "Biết tất cả pháp đều là như thế, thấy tất cả 
pháp đều bình đẳng". 

  

15- Duyên Môn: "Tâm nào biết được, mắt nào thấy được 
như thế?" 

  

Nhập Lý: "Biết trong cái không biết, thấy trong cái không 
thấy." 

  



16- Duyên Môn: "Ai nói lời ấy?" 

  

Nhập Lý: "Thì cũng như ta- tự- hỏi đó." 

  

17- Duyên Môn: "Thế nào là như "ta-tự-hỏi" "? 

  

Nhập Lý: "Ngươi tự đoán lấy câu hỏi, sẽ biết được câu trả 
lời." 

  

Lúc nào cũng vậy, câu trả lời bao giờ cũng đã hàm sẵn trong 
câu hỏi. 
  

18- Lúc ấy Duyên Môn suy đi nghĩ lại, lặng yên không nói 
một lời nào. Nhập Lý tiên sinh bèn hỏi: "Sao ngươi không 
nói lời vậy?" 

  

Duyên Môn đáp: "Con không thấy một pháp nào, dù nhỏ 
như hạt bụi, có thể nói tới được." 

  

Ngay lúc đó, Nhập Lý tiên sinh bèn nói với Duyên Môn 
rằng: "Nay ngươi dường như đã thấy được cái lý chân 
thật rồi vậy." 
 

ĐOẠN MƯỜI LĂM 

  

1- Duyên Môn hỏi: "Sao thầy nói con dường như thấy mà 
không phải là thấy được đúng thực vậy?" 

 Nhập Lý trả lời: "Bởi vì cái thấy của ngươi bây giờ là 
không có một pháp nào trong đó. Cũng như ngoại đạo, chỉ 
học ẩn hình mà không thể làm mất được bóng, tiêu được 
dấu." 

Duyên Môn chỉ hoán đổi ý nghĩ về có và không mà thôi. Ông 
vẫn chưa nhận ra được rằng có và không là một với nhau. 
 



2- Duyên Môn hỏi: "Làm sao diệt được cả hình lẫn 
bóng?" 

  

Nhập Lý trả lời: "Bản lai tâm cảnh vốn là không, ngươi 
chớ nên khởi quan niệm sinh diệt." 

  

3- Duyên Môn: "Phàm phu thì hay hỏi, thánh nhân thì 
hay thuyết giảng chăng?" 

  

Nhập Lý: "Có nghi mới hỏi, có giải được nghi mới 
thuyết." 

  

4- Duyên Môn: "Con nghe thánh nhân không hỏi mà tự 
thuyết, như vậy để giải điều gì? Có phải vì có pháp để mà 
thuyết chăng, hay vì thấy được cái nghi hoặc của người 
mà thuyết." 

  

Nhập Lý: "Đều là tuỳ theo bệnh mà cho thuốc. Cũng như 
tiếng động sấm sét tất có vang dội lại vậy." 

  

5- Duyên Môn: "Phật vốn không có tâm sinh, sao lại hiện 
thân nơi cõi thế?" 

  

Nhập Lý: "Thì cũng như thời thái bình là duyên cho cỏ 
Thụy sinh ra." 

 
Hoàng Đình Kiên (trong tiếng Nhật là Ko Teiken), một danh 
sĩ đời Tống nổi tiếng về thi họa và thư pháp, đến gặp Thiền sư 
Hối Đường Tổ Tâm (trong tiếng Nhật là Maido Soshin, 1025-
1100) để học đạo. Hối Đường hỏi, " Ông có biết câu nói nào 
của Khổng Tử hoàn toàn có tính Thiền không?" Hoàng Đình 
Kiên nói không biết. Vào lúc ấy trong năm, những đóa hoa 
mộc tê đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát trong chùa. Thiền sư 



Hối Đường hỏi, "Ông có ngửi được mùi hoa mộc tê không?" 
Hoàng Đình Kiên đáp, "Bạch thầy có, nhiều lắm." Hối Đường 
bảo, "Đấy, tôi có gì dấu ông đâu." 

 
Thông thường, một đệ tử tin rằng vị thầy đã nắm bắt được 
chân lý và ông chỉ nói ra từng chút một thôi. Do đó, người đệ 
tử ấy luôn luôn ngờ rằng còn có điều gì bí mật nữa mà thầy 
chưa nói ra. Nhưng thực ra những bậc thầy giác ngộ chẳng có 
sở hữu một điều gì cả -- và chính vì vậy họ thấy biết mọi sự là 
như thế (là Như Thị), là biểu hiện của chân lý. Người đã thực 
sự ngộ được điều đó, và biết rằng chân lý luôn luôn tự hiển lộ 
ở khắp mọi nơi, có thể được gọi là "Cỏ Thụy". 
 

6- Duyên Môn: "Như Lai vốn đã không có mệnh, sao lại 
phải tiêu vong đi?" 

  

Nhập Lý: "Thế gian khi có nạn đói là duyên từ ngũ cốc bị 
tiêu diệt vậy." 

 Quan điểm của Duyên Môn về Phật là một thực thể bất biến, 
không do duyên hợp và như vậy là có tính tuyệt đối. Vì thế 
ông cảm thấy đó là một điều mâu thuẫn khi Đức Phật đã thị 
hiện xuống thế rồi lại phải chết đi. Ông không hiểu rằng bản 
chất của những gì thay đổi thường xuyên là tánh Không vô 
thủy, vô sanh và không bị tiêu diệt. 
 

Ví dụ như, một tấm gương phản chiếu mọi sự đúng như thế, 
bởi vậy, những hình ảnh phản chiếu trong gương là thay đổi 
liên tục. Cái không thay đổi là tính chất phản chiếu của 
gương. Ngược lại, hình ảnh trên một tấm phim là yên vị và bất 
động, trong khi chính tấm phim biến đổi theo những hình 
chụp. Quan điểm của Duyên Môn về tính tuyệt đối là tương tự 
với hình ảnh trên tấm phim. Ông không nhận ra rằng thân 
Phật cũng là một cái bóng trong gương, và vô thường mới 
thực sự là Phật. 
 



7- Duyên Môn: "Con nghe nói Thánh nhân (Phật) do 
thương xót mà khởi định, do từ bi mà hóa độ quần sanh, 
bao la thông suốt vô ngại, làm sao ví như Cỏ Thụy được?" 

  

Nhập Lý: "Định là nói đến Pháp thân, còn Báo thân là 
thân tứ đại giả hợp. Tùy sự việc khác nhau mà ứng khởi 
thì gọi là Hóa thân. Pháp không có nhân ràng buộc, Hóa 
không có lưu lại duyên, đến hay đi đều thông suốt, nên 
mới gọi là vô ngại." 

  

Phật là chân lý hiển thị. Cỏ cây cũng là chân lý hiển thị. 
Duyên Môn không hiểu điều này, nên cho Phật và cỏ cây là cả 
một thế giới cách xa. Để khai thị cho Duyên Môn, sư chủ 
Nhập Lý đã trả lời bằng cách dùng ba thân Phật để ẩn dụ: 
Pháp thân, Báo thân, và Hóa thân. Ba thân này không phải là 
ba thực thể khác biệt nhau nhưng là sự biểu thị lần lượt cho ba 
khía cạnh của chân lý: bản chất hay tính tuyệt đối, hiện tướng 
và công dụng. Nói rằng Hóa thân không có lưu lại duyên là sự 
biến hóa tự do, tự tại để đối ứng với hoàn cảnh và không lưu 
lại dấu tích gì. Không bị duyên ràng buộc có nghĩa là tùy 
duyên mà biến đổi. 
  

8- Duyên Môn: "Thế nào gọi là Bi?" 
 

Nhập Lý: "Bởi vì Hóa thân không có tính toán suy tư, hợp 
với chân không, có lòng nhân từ mà vô tâm, thế nên gọi là 
Bi." 

  

9- Duyên Môn: "Chúng sanh tu đạo đến lúc nào thì được 
giống Như Lai?"  

Nhập Lý: "Nếu không hiểu, có tu đến hằng hà sa số kiếp 
cũng chẳng đạt đến được. Còn nếu hiểu rồi thì chính thân 
hiện tại của chúng sinh là Như Lai, không cần phải luận 
bàn giống được hay không giống." 



Duyên Môn lại phạm lỗi lầm như cũ. Ông nghĩ rằng tu tập là 
phương tiện làm cho người ta thành Phật! Ông vẫn không 
nhận biết được rằng sự giác ngộ chân lý đã vốn có sẵn và 
chưa bao giờ tách rời với chúng ta. 
 

10- Duyên Môn: "Nếu nói như vậy thì dễ đắc được Như 
Lai quá, sao nói phải tu đến ba đại kiếp mới được?" 

  

Nhập Lý: "Thật ra là khó lắm!" 

  

Thật ra điều khó nhất là nhận ra rằng không cần phải làm gì 
chúng ta cũng đã vốn là Phật rồi. Tuy nhiên, không làm gì cả 
không có nghĩa là cứ để vô minh tiếp tục tồn tại như vậy và cố 
tìm Phật ở trong trạng thái đó - nhưng đúng hơn là nhận thức 
được chân lý mà không tạo vọng tưởng, cũng không trừ vọng 
tưởng. 
 

11- Duyên Môn: "Nếu không chuyển động tức thân là Như 
Lai, sao còn nói là khó?" 

  

Nhập Lý: "Khởi tâm là dễ, bỏ tâm là khó. Thấy thân là dễ, 
không thấy thân là khó. Hành động hữu ý (hữu tác) là dễ, 
không hữu ý (vô tác) là khó. Cho nên mới biết công phu 
huyền nhiệm khó hiểu được, chân lý kỳ diệu khó hợp 
được. Bất động tức là Chân thực, mấy người đến được 
tam thánh. 

  

Không có tài liệu cụ thể nào được biết đến về ba vị thánh này. 
Tuy nhiên có vô số giả thuyết về xuất xứ của họ, tất cả đều 
không khả tín. 
 

12- Lúc ấy Duyên Môn kêu lên một tiếng dài, âm thanh 
tràn ngập mười phương. Rồi đột nhiên bặt tiếng, bỗng 
dưng đại ngộ. Huyền quang soi sáng trí tuệ tĩnh lặng, 
phản chiếu rõ ràng không nghi ngại. Thoạt tiên đã biết 



học đạo khó vô cùng, nay không còn suy tư huyễn mộng. 
Bèn cất cao giọng nói: "Lành thay! Lành thay! Như thầy 
không nói mà nói, con thực không nghe mà nghe. Nghe và 
nói hợp nhất, tức không nói mà tịch lặng. Không biết 
những câu vấn đáp từ đó tới giờ, thầy có đặt tên cho là 
pháp gì không?" 

  

 Khi đã giác ngộ rồi, Duyên Môn mới nhận ra được những mê 
vọng của mình. Những mê vọng đó, ông không cần phải làm 
gì chúng cũng tự tan biến. Mê vọng và lỗi lầm không cần phải 
bị diệt trừ. Ngay giây phút được nhận ra chúng đã tự tiêu tan. 
Và giác ngộ không phải là đắc được điều gì để sở hữu từ giây 
phút đó trở đi, nhưng đúng hơn là sự lột bỏ tất cả những mê 
vọng, sai lầm, và định kiến. Như thế, đó là sự tiêu trừ trong hư 
không tất cả những gì đã che lấp và cản trở không cho chân lý 
tự hiển lộ. 
  

13- Nhập Lý tiên sinh lúc ấy an thân bất động, dương mắt 
không nói, nhìn quanh khắp bốn phương, rồi cất tiếng 
cười ha hả, nói với Duyên Môn: "Khi đã đến cái lý vi diệu 
rồi, không còn lời nói chữ nghĩa. Những điều ngươi đã hỏi 
trước nay, đều khởi từ cái tâm suy tính phân biệt mà ra. 
Mộng thời sao lắm đa đoan, tỉnh rồi không còn thấy một 
vật. Ngươi muốn lưu truyền lại cho đời, nên đòi đặt tên, để 
dấu lại. Khi đã đến chỗ không còn dấu tích nào, hãy gọi đó 
là Tuyệt Quán Luận vậy." 

 
"Khi đã đến chỗ không còn dấu tích nào" là khi mọi trần cấu 
của vô minh đã bị rửa sạch cùng với những xà bông của giáo 
lý, tu luyện, và chứng ngộ, và không có gì còn để lại - không 
còn mùi vị gì của Thiền, không còn chủ thuyết, triết thuyết, 
cũng không có cả Phật. Lúc ấy bản tánh tự nhiên mới có công 
dụng một cách tự do và không chướng ngại. 

 


