CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC
QUYỂN 3
Sa-môn Đạo Nguyên đời Tống soạn
SÁU TỔ TRUNG HOA:
Gồm cả các tôn túc bàng xuất cộng chung 25 người:
*Tổ thứ 28 (Sơ Tổ Trung Hoa) Bồ Đề Đạt Ma bàng xuất 3 người:
(không ghi chép).
1. Thiền sư Đạo Dục.
2. Thiền sư Đạo Phó.
3. Ni Tổng Trì.
*Tổ thứ 29 (Tổ thứ hai Trung Hoa) Huệ Khả bàng xuất 6 đời cộng 17
người, ba người được ghi chép:
- Thiền sư Tăng Na.
- Hướng cư sĩ.
- Thiền sư Tuệ Mãn ở Tương Châu.
Thiền sư Hiện Sơn Thần Định
Thiền sư Bảo Nguyệt Cư sĩ Huê Nhàn
Đại sĩ Hóa công
Hòa công
Cư sĩ Liêu
Cư sĩ Huê Nhàn xuất một người: Đàm Thúy.
Đàm Thúy phục xuất ba người:
Diên Lăng Tuệ Giản.
Bành Thành Tuệ Sai.
Tuệ Cương chùa Định Lâm.
Tuệ Cương phục xuất một người: Lục Hiệp Đại Giác.
Đại Giác phục xuất một người: Cao Bưu Đàm Ảnh.
Đàm Ảnh phục xuất một người: Thái Sơn Minh Luyện.

Minh Luyện phục xuất một người: Dương Châu Tĩnh Thái.
(Cộng chung 14 người không ghi chép).
*Tổ thứ 30 (Tổ thứ ba Trung Hoa) Tăng Xán.
*Tổ thứ 31 (Tổ thứ tư Trung Hoa) Đạo Tín bàng xuất 76 người.
*Tổ thứ 32 (Tổ thứ năm Trung Hoa) Hoằng Nhẫn bàng xuất 178 người.

TỔ SƯ ĐÔNG ĐỘ
SƠ TỔ ĐẠI SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA
Sơ Tổ Đại Sư Bồ Đề Đạt Ma là vương tử thứ ba của vua Hương
Chí, miền Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Sát-đế-lợi, chính tên là Bồ Đề
Đa La. Sau đó, ngài gặp Tổ thứ 27 - Bát Nhã Đa La, đến nước này và
được vua cha thỉnh Tổ vào cung cúng dường. Tổ biết sư có căn cơ nên
dùng bảo châu của vua ban để ngài biện luận cùng hai anh, trình bày
điều tâm yếu.
Rồi đó, Tôn giả bảo cùng ngài:
- Đối với các pháp ông đều thông suốt. Này, đạt-ma có nghĩa là
thông đạt, vậy nên lấy tên là Đạt Ma.
Nhân đó, ngài đổi tên lại là Bồ Đề Đạt Ma.
Đạt Ma bạch với Tôn giả:
- Con đã được pháp, vậy nên đi xứ nào để làm Phật sự, xin thầy
thương mà chỉ dạy.
Tôn giả nói:
- Ông tuy được pháp nhưng chưa thể đi xa, chỉ nên ở lại Nam
Thiên đợi sau khi ta nhập diệt 67 năm hãy đến Trung Hoa, truyền bá
Chánh pháp đại thừa cho kẻ có căn trí thâm cao, chẳng nên đi sớm, e sau
này suy vi nhanh.
Tổ lại hỏi:
- Xứ ấy có Đại sĩ kham làm pháp khí không ? Một ngàn năm sau
có nạn gì không ?
Tôn giả nói:
- Ông hóa đạo nơi ấy, người được chính giác không kể xiết. Sau
khi ta diệt độ hơn 60 năm, nơi ấy sẽ có tệ nạn chuộng văn chương bóng
bẩy, ông phải khéo tự hàng phục (Thủy trung văn bố, thiện tự hàng chi).
Ông đến đấy đừng ở phương Nam, người nơi ấy chỉ ưa thích thiện

nghiệp, không thấu hiểu Phật lý. Dẫu ông tới chỗ đó cũng không ở lâu
được, nghe ta đọc kệ:
Phiên âm:
Lộ hành khỏa thủy phục trùng dương
Độc tự thê thê ám độ giang
Nhật hạ khả lân song tượng mã
Nhị châu nộn quế cửu xương xương.
Tạm dịch:
Trên đường qua thủy, lại trùng dương
Bận bịu riêng mình vượt bến sông
Ngày xuống khá thương đôi tượng mã
Hai châu mầm quế mãi linh thông.
Lại hỏi:
- Sau đó lại có chuyện gì ?
Tôn giả đáp:
- Từ đây trở đi 150 năm sẽ có tiểu nạn. Nghe lời sấm ta đọc:
Phiên âm:
Tâm trung tuy cát ngoại đầu hung
Xuyên hạ tăng phòng danh bất trung
Vị ngộ độc long sanh võ tử
Hốt trùng tiểu thử tịch vô cùng.
Tạm dịch:
Trong tâm tuy cát, ngoài lại hung
Tại xuyên, tăng phòng tên chẳng dung
Gặp phải độc long sanh võ tử
Bỗng nhiên đụng chuột, lặng vô cùng.
Ngài lại hỏi:
- Sao đó lại như thế nào ?
Tôn giả:

- Sau đó 220 năm, tại núi thấy một người đã chứng đắc đạo quả.
Nghe lời sấm:
Phiên âm:
Chấn đán tuy khoát vô biệt lộ
Yếu giả nhi tôn cước hạ hành
Kim kê giải nhạ nhất lạp túc
Cúng dường thập phương La-hán tăng.
Tạm dịch:
Trung Hoa tuy lớn, không đường khác
Nên mượn cháu con cất bước sang
Gà vàng đón dâng lên hạt thóc
Cúng dường La-hán khắp mười phang.
Đoạn, diễn giảng các kệ, thảy đều là những dự báo về tương lai
hưng suy Phật giáo (Các sự việc được ghi trong Bảo Lâm tập và Thánh
trụ tập). Đạt Ma luôn cung kỉnh, học hỏi giáo nghĩa với Tổ, chuyên cần
hầu cận trước sau 40 năm, chưa từng biếng lười. Đến khi Tôn giả thị
tịch, ngài nối tiếp truyền bá đạo pháp trong nước.
Lúc ấy có hai đại sư, một người là Phật Đại Tiên, người kia tên
Phật Đại Thắng Đa - vốn cùng với Tổ đồng học Phật-đà-đạt-đà về Thiền
quán Tiểu thừa. Phật Đại Tiên khi đã gặp Bát-nhã Đa-la Tôn giả nên đã
bỏ Tiểu, theo Đại thừa, cùng Tổ dạy đạo. Người bấy giờ gọi là hai cam
lộ môn còn Phật Đại Thắng Đa lại phân chia môn đồ làm sáu tông là:
1. Hữu tướng tông
2. Vô tướng tông
3. Định huệ tông
4. Giới hạnh tông
5. Vô đắc tông
6. Tịch tịnh tông
Các tông phái đua nhau giấu điều giảng giải, riêng triển khai gốc
pháp, xóm làng, đồi núi đồ chúng theo đông đúc. Tổ buôn lời than:

- Một mình ông thầy kia rơi vào hạn hẹp, huống lại còn phân chia
làm sáu phái khác nhau. Ta nếu không ngăn tất phải mãi mãi vướng tà
kiến.
Nói xong, ngài huyền vi hiện thần lực, đến ngay tịnh xá Hữu tướng
tông, hỏi:
- Hết thảy các pháp, tại sao gọi là thực tướng ?
Trong nhóm có một Tôn trưởng tên Tát-bà-la, đáp:
- Ở trong các tướng chẳng lẫn lộn các tướng nên gọi là thực tướng.
Tổ nói:
- Hết thảy các tướng chẳng lẫn lộn, nếu gọi thực tướng thì làm sao
định.
Ông ta nói:
- Ở trong các tướng thực không có định, nếu các tướng định thì đâu
gọi là thực.
Tổ:
- Các tướng không định nên gọi là thực tướng, ông nay không định
thì được thế nào ?
Ông ấy đáp:
- Tôi nói không định, không phải nói các tướng, chính nói đến các
tướng, nghĩa ấy cũng vậy.
Tổ nói:
- Ông nói không định, chính là thực tướng. Định bất định ấy tức
không phải thực tướng.
Ông ta nói:
- Định đã bất định tức không phải thực tướng. Bất ngã vốn không,
không định không biến.
Tổ nói:
- Ông nay bất biến, sao gọi là thực tướng ? Đã biến thì đã qua,
nghĩa ấy cũng thế.
Ông ta nói:

- Bất biến tồn tại, tại nhưng chẳng tại, nên thực tướng biến để định
cái nghĩa đó.
Tổ nói:
- Thực tướng bất biến, biến tức không thực, ở nơi có - không, thì
sao gọi là thực tướng ?
Tát-bà-la thầm hiểu Thánh sư nêu lên cách giải, bèn đưa tay lên hư
không, hỏi:
- Đây là thế gian hữu tướng, nhưng rốt cũng là không, chính thân
tôi đây cũng tựa vậy chứ ?
Tổ đáp:
- Nếu thực tướng, tức thấy phi tướng. Nếu đã rõ phi tướng thì sắc
cũng hiểu vậy. Chính đang ở sắc, chẳng mất thể sắc. Ở trong phi tướng
chẳng ngại gì có. Nếu hiểu được như vậy thì đó gọi là thực tướng.
Cả chúng ấy nghe xong, tâm ý thông suốt, đều làm lễ tín thọ.
Tổ thoáng chốc, đã mất dấu tích đến Vô tướng tông, hỏi:
- Ông nói vô tướng, vậy chứng thể nào ?
Trong chúng có Ba-la-đề, đáp:
- Tôi thấu biết vô tướng vì tâm chẳng hiện.
Tổ nói:
- Tâm ông không hiện thì sao thấu rõ được.
Ông ta nói:
- Tôi rõ biết vô tướng, tâm chẳng buông giữ. Chính khi thấu rõ ấy
cũng chẳng phải đương thể.
Tổ nói:
- Nơi những có - không, tâm chẳng giữ buông cũng lại không
đương thể thì chẳng có thấu suốt gì.
Ông ta nói:
- Nhập Phật Tam-muội, vẫn còn không có chỗ để chứng huống gì
là vô tướng mà muốn biết nó ?
Tổ nói:

- Tướng đã chẳng biết sao lại nói có không ? Vẫn không có chỗ để
chứng đắc thì sao lại gọi là Tam-muội ?
Ông ta nói:
- Tôi nói không chứng là chứng cái không chỗ chứng, không phải
Tam-muội mà ta nói đến Tam-muội.
Tổ hỏi lại:
- Đã là không Tam-muội sao lại có tên ? Ông nhận là không chứng,
vậy đã chẳng chứng sao lại chứng ?
Ba-la-đề nghe Tổ biện chiết liền ngộ ngay bản tâm, làm lễ sám hối
nhầm lẫn từ trước.
Tổ huyền ký rằng:
- Ông chính sẽ đắc quả, không lâu nữa chứng thôi, xứ này có ma,
không lâu sẽ xuất hiện.
Nói xong thì không còn thấy bóng.
Tổ đến Định huệ tông, hỏi:
- Ông học định huệ, vậy nó là một hay hai ?
Trong chúng có Bà-lan-đà, đáp:
- Định huệ của ta là chẳng một chẳng hai.
Tổ hỏi:
- Đã chẳng một, chẳng hai, sao gọi là định huệ ?
Ông ta nói:
- Tại định chẳng định, ở huệ không huệ. Một tức không một, hai
cũng không hai.
Tổ nói:
- Chính một không một, chính hai không hai. Đã không định huệ
sao gọi là định huệ ?
Ông ta nói:
- Không một, không hai mới biết định huệ. Không định không huệ
cũng lại như vậy.
Tổ nói:

- Huệ đã không định thì sao biết được ? Không một không hai thì
sao là định, sao là huệ ?
Bà-lan-đà nghe vậy, mối ngờ trong lòng tan biến.
Tổ đến tông thứ tư, Giới hạnh tông, hỏi:
- Sao gọi là giới ? Thế nào là hạnh ? Giới hạnh này là một hay là
hai ?
Trong chúng có một hiền giả, đáp:
- Một hai hai một, đều tự đó sinh khởi. Y cứ giáo không nhiễm đây
gọi là giới hạn.
Tổ nói:
- Ông nói y cứ theo giáo, tức là có nhiễm. Một hai đều đổ thì sao
nói y cứ giáo. Hai điều này trái ngược nhau, chẳng đúng với hạnh. Trong
ngoài không tỏ sáng thì sao gọi là giới ?
Ông ấy nói:
- Ta có trong ngoài, điều ấy tất biết. Đã được thông đạt thì đó là
giới hạnh. Nếu cho là trái ngược, đều đúng đều không. Lời nói và sự
thanh tịnh, tức giới, tức hạnh.
Tổ nói:
- Nếu thảy đều đúng, thảy đều không thì sao nói thanh tịnh ? Nếu
đã thông đạt thì còn nói gì trong ngoài ?
Hiền giả nghe nói, đâm ra thẹn thùng, tâm phục.
Tổ đến Vô đắc tông, hỏi:
- Ông nói vô đắc, vô đắc sao đắc được ? Đã không có chỗ đắc thì
cũng không đắc cái vô đắc.
Trong chúng có Bảo Tịnh, đáp:
- Ta nói vô đắc, không phải đắc cái vô đắc, mà chính nói đắc cái
đắc, vô đắc là đắc đấy.
Tổ nói:
- Đắc đã chẳng đắc thì đắc cũng không phải đắc. Đã cho rằng đắc
cái đắc thì đắc cái đắc đó là đắc gì ?

Ông ấy nói:
- Thấy đắc không phải đắc, không đắc là đắc. Nếu thấy không đắc
gọi là đắc đắc.
Tổ nói:
- Đắc đã là không đắc, thì được cái đắc cũng là vô đắc. Đã không
chỗ đắc thì làm sao đắc cái đắc ?
Bảo Tịnh nghe vậy, mối nghi ngờ liền tan biến.
Tổ đến chỗ Tịch tịnh tông, hỏi:
- Sao gọi là tịch tịnh, trong pháp này, ai tịch, ai tịnh ?
Trong chúng đó có Tôn giả, đáp:
- Tâm bất động nên gọi là tịch, ở pháp không nhiễm gọi là tịnh.
Tổ nói:
- Bản tâm chẳng tịch mới cần đến tịch tịnh, nhưng xưa nay tâm vốn
tịch thì cần gì đến tịch tịnh ?
Ông ấy nói:
- Các pháp vốn không nên dùng lấy cái không của không đó. Cái
không của cái không đó nên có tên không tịch.
Tổ nói:
- Cái không của không đã không thì các pháp cũng thế. Tịch tịnh
không tướng thì sao là tịnh, sao là tịch ?
Tôn giả ấy nghe Tổ chỉ điểm thì tỏ ra thông suốt.
Thế rồi tất cả sáu phái khi ấy đều thệ nguyện quy y.
Như vậy, Tổ đã hóa độ được xứ Nam Thiên. Tiếng tăm truyền
khắp năm vùng Ấn Độ. Qua 60 năm, Tổ độ vô số đồ chúng.
Sau gặp kẻ dị kiến lên nối ngôi vua, khinh hủy tam Bảo, thường
nói:
- Tổ tông của ta đều tin theo Phật đạo, sa vào tà kiến nên thọ chẳng
bao lâu, vận nước cũng ngắn ngũi. Vả lại ta nay bản thân là Phật thì còn
cần gì ngoài khác ? Thiện ác báo ứng đều do bọn đa trí bày ra tuyên

truyền đó thôi. Ngay những cựu thần trong nước, xưa hầu cận tiên
vương đều bị sa thải cả.
Tổ hay biết, than nhà vua kém đức. Phải cứu thế nào ? Ngài bèn
nhờ đến hai Tôn trưởng trong phái Vô tướng, một người là Ba-la-đề, vốn
có duyên với vua, sắp được chứng quả; người kế là Tôn Thắng, biện
luận chẳng phải dở nhưng chưa đủ cơ duyên.
Lúc ấy chúng môn đồ sáu phái thầm nghĩ: ‘Phật pháp gặp nạn
riêng thầy sao lại an được ?’. Từ xa, Tổ biết được ý các chúng, liền búng
ngón tay theo đó ứng niệm. Sáu phái môn đồ nghe thấy, cùng bảo nhau:
- Đấy là tín âm của sư Đạt Ma thầy mình. Bọn ta phải mau chóng
đến đó nghe từ lệnh. Mọi người đến nơi Tổ, lễ bái và thăm hỏi. Tổ nói:
- Chiếc lá che lấp hư không, ai đi cắt đứt được ?
Tôn Thắng:
- Con tuy thiển bạc, há dám ngại việc này.
Tổ nói:
- Ông tuy có trí biện luận nhưng đạo lực chưa toàn.
Tôn Thắng tự nghĩ: “Thầy sợ ta gặp nhà vua làm đại Phật sự, danh
dự hiển đạt làm mờ đi uy thầy. Kẻ kia do phúc huệ mà làm vua, còn ta là
Sa-môn chỉ làm theo lời Phật dạy, há không địch nổi sao ?”
Nói xong lặng lẽ ra đi.
Tôn Thắng đến ngay cung vua diễn thuyết pháp yếu và những khổ
vui trên đời, chuyện thiện ác cõi Trời, Người, và nhà vua trưng bày lý lẽ
cật vấn qua lại, đều đạt lý lẽ.
Vua hỏi:
- Ông nay kiến giải như vậy, pháp ấy ở đâu ?
Tôn Thắng:
- Như nhà vua trị nước, chính hợp với đạo. Vậy cái đạo ấy của nhà
vua nó nằm ở đâu ?
Vua nói:

- Đạo mà ta có là trừ tà pháp. Còn pháp của ông nhiếp phục kẻ nào
?
Tổ không rời khỏi chỗ ngồi song cũng mật biết nghĩa giải của Tôn
Thắng bị đổ, liền bảo Ba-la-đề:
- Tôn Thắng không nghe lời ta, ngầm đến tranh luận với vua phút
chốc nữa thôi đã đuối lý. Ông mau đến cứu.
Ba-la-đề cung kính vâng ý chỉ Tổ, nói:
- Nguyện nhờ thần lực.
Dứt lời, mây hiện dưới chân. Đến trước nhà vua, ngài đứng yên
lặng không nói.
Lúc ấy, vua đang hỏi Tôn Thắng, bất ngờ thấy Ba-la-đề cưỡi mây
bay đến, vua kinh ngạc đến quên cả hỏi, đáp. Vua lên tiếng:
- Kẻ cỡi hư không ấy là chánh hay tà ?
Ba-la-đề:
- Tôi không tà chánh, mà đến chánh cái tà. Tâm Vua nếu chánh thì
tôi không tà chánh.
Vua tuy kinh dị nhưng tánh kiêu mạn đang bốc mạnh, bèn đuổi
Tôn Thắng ra khỏi cung. Ba-la-đề nói:
- Vua đã có chánh đạo sao lại đuổi Sa-môn ? Tôi tuy không khéo
biện giải nhưng xin vua cứ hỏi.
Vua giận liền hỏi:
- Ai là Phật ?
Đề nói:
- Thấy tánh là Phật.
Vua hỏi:
- Sư có thấy tánh không ?
Đề đáp:
- Tôi thấy Phật tánh.
Vua hỏi:
- Tánh ở chỗ nào ?

Đề nói:
- Tánh tại tác dụng.
Vua lại hỏi:
- Là tác dụng gì mà ta nay không thấy ?
Đề nói:
- Tác dụng đang hiện hành, tự nhà vua không thấy.
Vua nói:
- Ở ta có không ?
Đề nói:
- Nếu vua tác dụng, không có gì không đúng. Nếu vua không dụng
thì thể cũng khó gặp.
- Nếu chính lúc dụng thì có bao nhiêu chỗ xuất hiện ?
Đề đáp:
- Khi xuất hiện thì có tám chỗ.
Vua hỏi:
- Hãy nói ta nghe tám chỗ xuất hiện ấy. Ba-la-đề bèn nói kệ:
Phiên âm:
Tại thai vi thân
Xứ thế vi nhân
Tại nhãn viết kiến
Tại nhĩ viết văn
Tại tỉ biện hương
Tại khẩu đàm luận
Tại thủ chấp tróc
Tại túc vận bôn
Biến hiện câu cai sa giới
Thâu nhiếp tại nhất vi trần
Thức giả tri thị Phật tánh
Bất thức hoán tác tinh hồn.
Tạm dịch:

Trong thai là thân
Tại thế là người
Tại mắt là thấy
Ở tai là nghe
Ở mũi biết mùi
Tại miệng: nói, bàn
Nơi tay cầm, nắm
Tại chân: đứng, đi
Biến hiện đầy khắp thế giới
Thu lại trong hạt bụi nhỏ
Người trí biết là Phật tánh
Không biết, gọi đấy tinh hồn.
Vua nghe kệ xong, tâm liền tỏ ngộ, sám hối tội lỗi trước giờ. Nhà
vua lại hỏi han pháp yếu, từ sáng đến chiều, quên cả mỏi mệt. Như thế
kéo dài đến 3 tháng.
Lúc bấy giờ, Tôn Thắng đã bị đuổi, lui về ẩn trong núi sâu, thầm
nghĩ: “Ta nay trăm tuổi, 80 năm đã lầm lỗi, từ 20 năm nay mới quy y
Phật đạo. Tánh tuy ngu muội, nhưng hạnh chưa hề có tì vết. Nay không
thể ngăn được pháp nạn, vậy sống sao bằng chết ?”
Nói xong, tự gieo mình xuống núi. Tức thì có Thần nhân dùng tay
đỡ lấy đặt lên đỉnh núi, an nhiên, chẳng hề hấn gì. Tôn Thắng nói:
- Ta, Sa-môn kém cỏi này phải lấy chánh pháp làm chủ, không
ngăn được sai lầm của vua nên phải hủy thân tự trách, sao thần linh lại ra
sức giúp như thế này ! Kính ban cho một lời để bảo trọng trong mấy
năm còn lại.
Thần nhân bèn đọc kệ:
Phiên âm:
Sư thọ ư bách tuế
Bát thập nhi tạo phi
Vi cận chí tôn cố

Huân tu nhi nhập đạo
Tuy cụ thiểu trí tuệ
Nhi đa hữu bỉ ngã
Sở kiến chư hiền đẳng
Vị thường sinh trân kính
Nhị thập niên công đức
Kỳ tâm vị điềm tịnh
Thông minh khinh mạn cố
Nhi hoạch chí ư thử
Đắc vương bất kính giả
Đương cảm quả như thị
Tự kim bất sơ đãi
Bất cửu thành kỳ trí
Chư Thánh tất tồn tâm
Như Lai diệc phục nhĩ.
Tạm dịch:
Sư thọ nay trăm tuổi
Tám mươi gây lỗi lầm
Nhờ gần được chí tôn
Huân tu mà vào đạo
Bởi có đỉnh trí tuệ
Mà sinh lắm ta - người
Khi thấy các bậc hiền
Chưa từng sinh trân kính
Hai mươi năm công đức
Tâm vẫn chưa điềm tịnh
Bởi thông minh khinh mạn
Mới ra nông nỗi này
Bị vua chẳng tôn kính
Phải nhận quả như vậy

Từ nay đừng hời hợt
Không lâu, trí thành tựu
Các Thánh tất lưu tâm
Như Lai cũng như thế.
Tôn Thắng nghe kệ rất hoan hỉ, bèn ngồi ngay trên đỉnh núi tịnh
tọa.
Lúc ấy, vua lại hỏi Ba-la-đề:
- Nhân giả biện luận trí tuệ như thế, vậy thầy là người nào ?
- Nơi tôi xuất gia là chùa Bà La, thụ nghiệp với Tam Tạng Ô-sa-bà.
Sư phụ hiện tại chính là Bồ Đề Đạt Ma, chú của Đại vương. Vua nghe
đến tên Tổ, kinh ngạc hồi lâu nói:
- Kẻ thấp hèn này nối ngôi vương lại theo tà bỏ chánh, quyên mất
Tôn thúc của mình.
Liền ra lệnh cho cận thần mau mau cung thỉnh. Tổ theo sứ vào
hoàng cung cho vua làm lễ sám hối tội trước. Vua nghe giới pháp bèn
khóc tạ lỗi với Tổ. Vua lại triệu Tôn Thắng về nước. Đại thần tâu:
- Tôn Thắng bị đày buông mình xuông núi, nay đã mất rồi.
Vua nói cùng Tổ:
- Tôn Thắng chết đều do con, xin đại từ làm sao miễn tội ấy được ?
Tổ nói:
- Tôn Thắng đang an tọa trên đĩnh núi cao, chỉ cần cho người đến
mời là đến đây thôi.
Vua sai người vào núi, quả thấy Tôn Thắng đang an nhiên Thiền
định.
Tôn Thắng được triệu gọi nói:
- Thật đáng thẹn đối với thành ý của vua, nhưng bần đạo đã đại thệ
nguyện ở nơi rừng núi này rồi. Vả, trong vương quốc, kẻ hiền đức nhiều
như rừng cây. Đạt Ma chú của nhà vua chính là thầy sáu phái, Ba-la-đề
là voi thiêng trong Pháp, xin vua tôn ngưỡng hai bậc Thánh đó để tạo
phúc cho cơ nghiệp vương triều.

Sứ giả ra về phục mệnh. Khi sứ về chưa đến nơi, Tổ nói với vua:
- Có biết cách mời được Tôn Thắng không ?
Vua nói:
- Chưa biết.
Tổ nối:
- Mời lần đầu không tới, mời lần nữa ắt tới.
Chưa được bao lâu thì sứ giả về đến, đúng như lời Tổ nói, Tổ từ
biệt vua, nói:
- Hành thiện lập tức, không bao lâu phát bịnh. Ta phải đi đây.
Bảy ngày sau, vua quả ngã bịnh. Ngự y chẩn trị, bịnh càng nặng
thêm. Cận thần, hoàng tộc nhớ lời sư nói trước kia, nên vội vàng sai
người đến Tổ, nói:
- Bịnh vua nặng lắm, nguyện Tôn thúc từ bi từ xa trở về cứu chữa.
Tổ liền đến nơi hỏi thăm, an ủi.
Khi ấy, Tôn Thắng đã nhận tiếp chiếu vua nên từ biệt non cao. Bala-đề cũng đến nơi thăm bịnh vua.
Tổ nói:
- Nên làm cách nào để vua thoát khổ ?
Tổ bảo Thái tử hãy vì vua mà xá tội thi ân, sùng phụng tam Bảo,
lại làm lễ sám hối, nguyện cho tội lỗi tiêu diệt. Thực hiện ba đều ấy, nhà
vua được khỏi bịnh.
Tổ nghĩ cơ duyên với Trung Hoa đã chín muồi, thời hành hóa đã
đến, bèn đến lễ tạ tháp thầy Tổ, đoạn từ biệt đồng học, sau đó đến cung
vua, an ủi, khuyên bảo:
- Nên chuyên cần tu nghiệp trong sạch, hộ trì tam Bảo. Ta đi không
lâu, chín năm thì trở lại.
Vua nghe lời sư nói, nước mắt nước mũi tuôn trào nói:
- Nước này có tội gì, xứ kia có phúc gì. Chú đã có nhân duyên,
không thể ở chỗ con. Chỉ mong chú đừng quên xứ sở phụ mẫu, xong
việc sớm trở về.

Vua cấp thuyền lớn chất đầy đủ vật báu, đoạn đích thân dẫn quần
thần tiễn ra đến bờ biển.
***
Tổ đi thuyền trên biển cả, trải hai mùa nóng lạnh thì tới Nam Hải.
Nhằm thời Lương, niên hiệu Phổ Thông năm thứ bảy, ngày 21 tháng 9
năm Bính Ngọ.
Quan Thứ Sử Quảng Châu là Tiêu Ngang, làm lễ đón tiếp sư, đoạn
gửi biểu văn về Võ Đế. Đế đọc sớ tâu, sai sứ đến cung thỉnh về triều.
Lúc ấy nhằm niên hiệu Đại Thông năm đầu, Đinh Mùi. Ngày mùng 1
tháng 10, đến Kim Lăng.
Đế hỏi:
- Trẫm từ lên ngôi đến nay, thường xây chùa, chép kinh cúng
dường, độ tăng không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì không ?
Tổ đáp:
- Đều không công đức.
Đế hỏi:
- Tại sao không có công đức ?
Tổ đáp:
- Đây chỉ là quả nhỏ cõi nhân thiên, là nhân hữu lậu; nó như bóng
theo hình, tuy có nhưng không thực.
Đế hỏi:
- Vậy thế nào là công đức chân thực ?
- Trí thanh tịnh vi diệu tròn đầy, thể tự trống không tịch tịnh, công
đức như vậy không thể lấy việc thế tục mà cầu được.
Đế lại hỏi:
- Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa ?
- Trống không chẳng có Thánh.
Đế hỏi:
- Kẻ đối diện trước trẫm là ai ?
- Không biết.

Đế không lĩnh hội được.
Biết căn cơ chẳng hợp, ngày 19 tháng ấy, Tổ âm thầm trở lại Giang
Bắc.
Ngày 23 tháng 11, Đạt Ma đến đất Lạc Dương, nhằm thời Ngụy
Hiếu Minh đế, niên hiệu Hiếu Xương năm thứ 3. Tổ dừng lại chùa Thiếu
Lâm ở núi Tung Sơn, ngồi xoay mặt vô vách suốt ngày im lặng. Người
đời không hiểu là ai gọi ngài là ông Ấn Độ nhìn vách. Lúc bấy giờ, có
ông tăng tên Thần Quang là một bậc uyên bác, từ lâu ngụ tại Y Lạc, đọc
khắp các sách, giỏi luận huyền lý. Ngài thường than thở: “Cái học của
Khổng, Lão chỉ là lễ thuật, phong quy, sách Trang, Dịch đều chưa thấu
lý diệu. Gần đây nghe Đại sĩ Bồ Đề Đạt Ma đang ở tại Thiếu Lâm, bậc
Thánh không xa, phải đến nơi huyền diệu ấy”.
Bèn đến nơi, sớm hôm hành lễ. Tổ ngồi yên quay mặt vào vách
chẳng màng gì đến. Thần Quang tự nghĩ: “Người xưa cầu đạo phải chịu
đựng chẻ xương moi tủy, lấy huyết cứu người đói, trải tóc phủ bùn, gieo
thân cho hổ ăn thịt. Người xưa như thế, còn ta là người thế nào ?”.
Vào đêm mùng 9 tháng 12 năm ấy, trời mưa tuyết đầy khắp. Thần
Quang đứng yên bên ngoài trời bất động. Đến sáng, tuyết đã ngập đến
quá gối. Tổ thương tình, hỏi:
- Ông đứng suốt đêm trong tuyết, muốn cầu việc gì ?
Thần Quang buồn thảm rơi lệ, nói:
- Chỉ cầu nguyện Hòa thượng từ bi, mở cửa cam lộ, rộng độ chúng
con.
Tổ nói:
- Diệu đạo vô thượng của chư Phật, phải qua nhiều kiếp tinh cần,
làm được những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Há có thể
dùng cái trí kém, đức mỏng, lòng khinh mạn, dạ hời hợt mà muốn đạt
được pháp chân thừa, chỉ mất công lao nhọc mà thôi!
Thần Quang nghe Tổ dạy bảo, ngầm rút ra ngọn đao bén tự chặt
đứt cánh tay trái dâng lên trước Tổ. Tổ biết đây là pháp khí, bèn bảo:

- Chư Phật xa xưa cầu đạo, vì Pháp mà quên thân, ông nay chặt tay
để trước mặt ta, tâm cầu đạo như thế cũng khá được.
Tổ nhân đấy đổi tên ngài là Huệ Khả.
Huệ Khả nói:
- Pháp ấn của chư Phật, con có thể nghe được không ?
- Pháp ấn chư Phật không thể từ người ngoài mà được.
Huệ Khả nói:
- Tâm con chưa an, xin thầy an cho.
Tổ bảo:
- Đem tâm ông đến đây, ta an cho.
Khả yên lặng hồi lâu, nói:
- Con đã tìm tâm khắp nhưng không thấy được.
Tổ bảo:
- Ta đã an tâm cho ông rồi đấy.
Sau vua Hiếu Minh Đế nghe tích lạ của sư, sai sứ đem chiếu đến
triệu vời về. Trước sau ba lần sứ đến, nhưng sư không xuống núi Thiếu
Lâm. Đế càng thêm khâm trọng bèn tặng Cà-sa Ma-nạp ba nếp, bát
vàng, bình nước bạc, sư đều ba lần giao trả lại. Nhưng do ý Đế càng kiên
định nên cuối cùng sư mới nhận. Từ đó tăng tục đông dày càng thêm tin
tưởng hướng mộ.
Qua chín năm, Tổ muốn trở lại Thiên Trúc, bảo các môn đồ:
Đã đến lúc ta sắp đi đây, các người hãy nói ra chỗ thấy biết của
mình xem.
Lúc ấy, có Đạo Phó bước ra thưa:
- Như chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng rời văn tự, ấy là
cái dụng của đạo.
Tổ nói:
- Ông được phần da của ta.
Ni Tổng Trì, thưa:

- Chỗ hiểu của con, như ngài Khánh Hỉ (A-nan) thấy nước Phật A
Súc, chỉ thấy một lần chứ không thấy nữa.
Tổ nói:
- Cô được phần thịt của ta.
Đạo Dục thưa:
- Tứ đại vốn không, năm ấm chẳng có, theo chỗ thấy của con,
không một pháp nào có thể đắc.
Tổ nói:
- Ông được phần xương của ta.
Sau cùng, Huệ Khả bước ra lễ bái xong trở lại chỗ cũ đứng. Tổ nói:
- Ông được phần tủy của ta.
Đạt Ma bèn nhìn Huệ Khả dặn dò:
- Xưa Như Lai đem Chánh pháp nhãn truyền cho Đại sĩ Ca-diếp
đoạn lần lượt truyền mới đến ta. Ta nay trao lại cho ông, phải nên hộ trì,
ta cũng trao ông chiếc Cà-sa để làm Pháp tín. Mỗi thứ đều có ý nghĩa,
ông nên biết lấy.
Huệ Khả nói:
- Xin thầy chỉ dạy.
- Trong truyền Pháp ấn để chứng tâm, ngoài thì giao Cà-sa để xác
định tông chỉ. Đời sau lắm người kiêu bạc, nghi ngờ cạnh tranh sanh ra,
nói ta là người xứ Tây Thiên, còn ông là người nơi này, dựa vào đâu mà
cho là đắc pháp ? Lấy gì làm bằng ? Ông nay nhận cà-sa và pháp này,
ngày sau gặp khó cứ đưa tấm y này ra cùng Pháp kệ của ta dùng làm
minh chứng, sự giáo hóa không có ngăn ngại. Sau khi ta diệt độ 200
năm, thì giữ y lại không truyền nữa. Lúc ấy pháp đã phổ biến rộng rãi.
Người hiểu đạo nhiều, người hành đạo lại ít. Kẻ nói lý thì nhiều, còn
thông lý lại ít. Người thầm lặng chứng ngộ sẽ có hơn ngàn vạn. Ông nên
cứ xiển dương, chớ xem thường người chưa ngộ. Chỉ một niệm chuyển
cơ tâm thì đồng là chứng ngộ. Nghe ta đọc kệ:
Phiên âm:

Ngô bản lai tư thổ
Truyền pháp cứu mê tình
Nhất hoa khai ngũ diệp
Kết quả tự nhiên thành.
Tạm dịch:
Ta qua đến xứ này
Truyền pháp cứu mê tình
Một hoa trổ năm cánh
Kết quả, tự nhiên thành.
Ta có kinh Lăng Già 4 quyển, cũng giao cho ông. Đây là yếu môn
tâm địa Như Lai, sẽ giúp chúng sanh mở bày chứng ngộ tri kiến Phật. Ta
từ lúc tới đây đã năm phen trúng độc, ta từng đem ra thử đặt lên đá thì đá
nứt ra. Do vì ta vốn rời Nam Ấn Độ để tới Đông Độ này, thấy Xích
huyện, Thần châu có khí tượng Đại thừa nên vượt qua biển cả, sa mạc,
đem Pháp cứu người. Buổi đầu gặp nhau chẳng hợp, nói năng ngập
ngừng, như khờ, tự dại, nay đã truyền được cho ông, ý ta đã vẹn rồi vậy.
Nói xong bèn cùng đồ chúng đi đến chùa Thiên Thánh ở Vũ Môn. Dừng
lại đây ba ngày. Ở đây có Thái thú Kỳ Thành là Dương Huyễn Chi, sớm
mộ đạo Phật, hỏi Tổ:
- Ngũ Ấn Tây Thiên, sư kế thừa làm Tổ, vậy đạo ấy thể nào ?
- Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải hợp nhau, đấy gọi là Tổ.
Huyễn Chi lại hỏi:
- Ngoài ra còn nghĩa nào khác ?
- Nên rõ tâm người, biết được xưa nay, chẳng chán có không. Nơi
pháp không nắm giữ, chẳng hiền chẳng ngu, không mê không ngộ. Nếu
hiểu được vậy mới gọi là Tổ.
- Đệ tử lòng quy hướng tam Bảo đã lâu, nhưng trí tuệ tối tăm vẫn
còn chẳng thấy chân lý. Vừa nghe thầy nói chẳng biết làm thế nào. Cúi
xin thầy từ bi mở bày tôn chỉ cho con.
Tổ thấy Huyễn Chi lòng thành khẩn thiết, ngài đọc kệ:

Phiên Âm:
Diệc bất đỗ ác nhi sanh hiềm
Diệc bất quán thiện nhi cần thố
Diệc bất xả trí nhi cận ngu
Diệc bất phao mê nhi tựu ngộ
Đạt đại đạo hề, quá lượng
Thông Phật tâm hề, xuất độ
Bất dữ phàm Thánh đồng triền
Siêu nhiên danh chi viết Tổ.
Tạm dịch:
Cũng không thấy ác mà sanh hiềm
Cũng đừng thấy hiền mà thân thiện
Cũng đừng bỏ trí mà gần ngu
Cũng chẳng vất mê mà theo ngộ
Đạt đạo lớn, chừ quá lượng
Tâm Phật thông, chừ độ thoát
Chẳng cùng phàm Thánh chung đường
Vượt thoát lên, gọi là Tổ.
Huyễn Chi nghe xong kệ, vui buồn lẫn lộn, nói:
- Cúi xin thầy trụ thế lâu thêm để hóa đạo quần sanh.
Tổ nói:
- Ta sẽ ra đi đây, không thể nán lại lâu, căn tánh vạn sai gặp nhiều
hoạn nạn.
Huyễn Chi nói:
- Xin hỏi là ai, đệ tử sẽ vì thầy mà trừ đi ?
Tổ:
- Ta truyền mật ấn của Phật, làm tỏ đường mê, nay hại người để
yên mình, thì có lý nào như vậy được.
- Nếu thầy không nói cũng xin có biểu ý cho con dò hiểu.
Bất đắc dĩ Tổ đành phải nói lời sấm:

Phiên âm:
Giang ưa phân ngọc lãng
Quản cự khai kim tỏa
Ngũ khẩu tương cộng thành
Cữu thập vô bỉ ngã.
Tạm dịch:
Bè trôi rẽ sóng ngọc
Soi đuốc mở khóa vàng
Năm miệng cùng nối nhau
Chín mươi hết đây đó.
Huyễn Chi nghe xong chẳng biết thế nào mà đoán chỉ âm thầm nhớ
lấy và tạ lễ lui ra.
Lời sấm ký của Tổ tuy lúc đó chưa lường được, nhưng sau đó, mọi
sự đều ứng nghiệm cả.
Lúc bấy giờ, nhà Ngụy sùng phụng đạo Phật, người giỏi Thiền rất
nhiều. Luật sư Quang Thống, Tam Tạng Lưu Chi là những nhân tài
trong tăng giới. Thấy sư diễn đạo, phá tướng tâm, thường cùng sư nghị
luận, sai đúng mọi lẽ nỗi lên như ong vỡ tổ. Tổ chỉ cái phong khí huyền
bí sâu xa, rộng thí mưa pháp, nhưng những kẻ ấy khí lượng hẹp hòi,
thiên lệch, tự mình không hiểu nổi, lại sinh tâm hại người, mấy lần đầu
độc. Đến lần thứ sáu, Tổ thấy việc hóa duyên đã xong, được người
truyền pháp nên không tự cứu nữa mà ngồi an nhiên thị tịch, nhằm vào
thời Ngụy Văn Đế, niên hiệu Đại Thống năm thứ hai, Bính Thìn, ngày 5
tháng 10.
Ngày 28 tháng 12 năm ấy, an táng tại núi Hùng Nhĩ, xây tháp tại
chùa Định Lâm. Ba năm sau, Tống Vân nhà Ngụy phụng vâng mệnh đi
sứ từ Tây Vực trở về, gặp Tổ tại núi Thông Lĩnh (Parmir), thấy ngài tay
xách chiếc dép, một mình đi lướt qua nhanh.
Vân hỏi:
- Sư đi đâu ?

- Đi về Tây Thiên.
Lại nói với Vân:
- Vua của ông đã băng rồi.
Vân nghe nói ngơ ngác, từ giã sư đi về Đông. Khi về triều phụng
mệnh mới hay vua Minh Đế đã băng. Khi Hiếu Trang tức vị Vân tâu
việc trên. Đế lệnh khai mộ thấy bên trong áo quan ống rỗng, chỉ còn một
chiếc dép mà thôi, cả triều hết sức kinh ngạc thở than. Phụng chiếu đem
dép mang về chùa Thiếu Lâm thờ phụng. Đến đời nhà Đường, niên hiệu
Khai Nguyên, năm thứ mười lăm, Đinh Mão, các tín đồ lại trộm lấy đem
về thờ ở chùa Hoa Nghiêm, núi Ngũ Đài. Nay không biết ở nơi nào.
Lúc ban đầu, Lương Võ đế gặp Tổ, nhân duyên chưa khớp. Sau đó
nghe Tổ hành hóa tại xứ Ngụy, vua muốn tự soạn bi văn cho sư song
chưa rãnh được. Đến khi nghe chuyện Tống Vân thì vua mới hoàn thành
bài văn ấy.
Vua Đại Tông phong thụy ngài hiệu Viên Giác Đại Sư, tháp gọi là
Không Quán (Niên hiệu ghi theo Kỷ Niên Thông Giám).
PHẦN PHỤ LỤC:
I. Sách Thông Luận ghi:
Sách Truyền Đăng cho rằng vua Hiếu Minh Đế nhà Ngụy vì khâm
phục những dị tích kỳ lạ của Tổ nên ba lần xuống chiếu vời, Tổ vẫn
chẳng rời khỏi Thiếu Lâm. Đến khi Tổ thị tịch, Tống Vân từ Tây Thiên
trở về, gặp Tổ tại núi Thông Lĩnh, Hiếu Trang Đế ra lệnh khai quật mộ
huyệt.
Theo Sách Nam sử, Phổ Thông năm thứ tám, tức Đại Thông năm
đầu: Vào tháng 4 năm Canh Sửu, vua Hiếu Minh băng, còn Tổ thì tháng
10 năm đó mới đến nhà Lương. Bởi, lúc Tổ chưa đến Ngụy thì Hiếu
Minh đế đã thăng hà. Con Hiếu Minh đế lên ngôi chưa được bao lâu thì
bị Nhĩ Châu Vinh thí sát và lập Hiếu Trang đế. Do vậy, nước Ngụy sinh
loạn lớn.

Sau ba năm, Hiếu Trang chết, lại 5 năm sau, nước Ngụy bị phân
làm Đông và Tây Ngụy. Vậy khi Tổ đang tại chùa Thiếu Lâm chính
nhằm vào lúc loạn lạc ấy. Đến khi Tống Vân đi sứ trở về thì Hiếu Trang
đã chết năm, sáu năm rồi, nước ấy đã bị phân chia từ lâu, làm sao có
chuyện Hiếu Trang lệnh mở huyệt mộ của Tổ được ?
Theo Đường Sử ghi: Cuối thời Hậu Ngụy có ông tăng là Đạt Ma
vượt biển tới đây và đã chết. Năm ấy sứ Nguỵ là Tống Vân đi sứ trở về
có trông thấy Đạt Ma tại núi Thông Lĩnh, môn đồ mở ngôi mộ chỉ thấy
có chiếc dép, là những điều thật sự có ghi chép.

TỔ THỨ HAI ĐÔNG ĐỘ
ĐẠI TỔ THIỀN SƯ HUỆ KHẢ
Nhị Tổ Đại Sư Huệ Khả, người Vũ Lao, họ Cơ, cha tên là Tịch.
Lúc chưa có con trai, ông thường tự nghĩ: “Nhà ta ưa thiện, há lại không
con trai” cầu tự đã lâu, một buổi tối bỗng có ánh sáng lạ chiếu trong nhà,
bà mẹ nhân đó mang thai. Đến khi lớn, nhân lấy điềm ánh sáng chiếu
hiện trong nhà mà đặt tên là Quang (tức ánh sáng). Từ bé, chí khí cũng
đã khác người thông bác thi thư, lại tinh thâm các lý lẽ cao xa. Không
màng nghiệp gia sản, ngài chỉ thích đi đó đây ngắm cảnh.
Sau đó, nhân đọc sách Phật mà đắc ý thoát tục, bèn đến Lạc
Dương, núi Hương Sơn, chùa Long Môn nương theo Bảo Tịnh Thiền sư
mà xuất gia, sau đó thọ giới cụ túc tại chùa Vĩnh Mục chu du khắp Thiền
hội, học khắp Đại, Tiểu thừa.
Năm 32 tuổi, ngài trở lại Hương Sơn, suốt ngày tọa Thiền. Lại trải
qua 8 năm như vậy. Một hôm, đang lúc ngồi Thiền, chợt thấy một thần
nhân hiện ra, nói:
- Ông muốn được đạo quả, sao còn nấn ná nơi đây. Truyền pháp
đạo lớn không xa, nên đi đến phương Nam.

Tổ biết là thần linh trợ giúp, nhân đó đổi tên là Thần Quang.
Hôm sau, cảm thấy đầu đau nhức như kim châm. Sư phụ ngài
muốn cứu chữa, bỗng trên không trung có tiếng:
- Đấy là đổi xương cốt, không phải đau nhức thường.
Tổ bèn đem chuyện thấy Thần nhân thuật lại thầy, sư Bảo Tịnh
thấy xương trên đầu ngài nhô lên như năm đỉnh núi, bèn nói:
- Hiện tướng điềm lành của ông tất sẽ chứng đạo. Thần báo ông
phải sang phương Nam, ở đó có Đại sĩ Bồ Đề Đạt Ma chùa Thiếu Lâm,
chắc đó là thầy ông đấy.
Tổ vâng dạy, đi đến Thiếu Thất (Truyện về sự đắc pháp của Tổ đã
thuật lại đầy đủ trong chương Đạt Ma, đây không lập lại).
Từ khi Tổ Đạt Ma ở Thiếu Lâm về Tây, đại sư nối tiếp xiển dương
Chánh pháp và tìm khắp người nối pháp.
Đến niên hiệu Thiên Bình, năm thứ hai đời Bắc Tề, có một cư sĩ,
tuổi cỡ 40, chẳng báo họ tên, cứ đến trước Tổ đảnh lễ mà hỏi rằng:
- Đệ tử mình đầy tật bịnh, thỉnh Hòa thượng sám tội cho.
Tổ bảo:
- Đem tội ra đây ta sám cho.
Cư sĩ im lặng lúc lâu, bạch:
- Con kiếm tội mãi mà chẳng thấy được.
Tổ nói:
- Ta đã sám hối cho ông xong rồi đó, ông nên nương theo Phật,
pháp, tăng mà an trụ.
Cư sĩ bạch:
- Nay gặp Hòa thượng thì biết thế nào là tăng rồi nhưng xin hỏi cái
gì gọi là Phật và pháp ?
- Tâm ấy là Phật, tâm ấy là pháp. Pháp, Phật không hai, Tăng bảo
cũng vậy.
Cư sĩ nói:

- Nay mới biết tánh tội chẳng ở trong, không ở ngoài, không ở
giữa, cũng như tâm ấy, Phật và pháp không hai vậy.
Tổ biết đã ngộ, rất coi trọng là pháp khí, bèn cho cạo tóc xuất gia,
nói:
- Ông là bảo vật cửa Phật của ta, nên lấy tên là Tăng Xán (Xán là
Xán thổi, một loại ngọc quý).
Ngày 18 tháng 3 năm ấy, Tăng Xán làm lễ thọ giới cụ túc tại chùa
Quang Phúc. Cũng từ đó, bịnh tật của ngài cũng giảm dần.
Hầu cận thầy được 2 năm. Một hôm, Tổ bảo:
- Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc xa xôi đến đây, đã đem Chánh pháp
nhãn tạng cùng tấm tín y mật truyền cho ta, nay trao lại cho ông, ông
nên giữ gìn, đừng để dứt đoạn. Nghe kệ ta nói:
Phiên âm:
Bản lai duyên hữu địa
Nhân địa chủng hoa sinh
Bản lai vô hữu chủng
Hoa diệc bất tằng sinh .
Tạm dịch:
Xưa nay nhân có đất
Từ đất giống hoa sinh
Xưa nay không có giống
Hoa cũng chẳng từng sinh.
Tổ trao Y và Pháp xong, nói:
- Ông nhận giáo pháp của ta rồi nên tìm vào núi sâu ẩn dật chưa thể
đi giáo hóa ngay được, không bao lâu nữa sẽ xảy ra quốc nạn.
Tăng Xán nói:
Thầy đã biết trước, cúi xin chỉ dạy.
Tổ nói:
- Không phải ta biết trước mà đấy là lời của Đạt Ma truyền lại lời
huyền ký của Bát-nhã Đa-la cho ta: “Trong tâm tuy tốt ngoài lại xấu,

đúng là vậy. Ta so sánh niên đại, chính là nhằm lúc nầy đây. Ông hãy
suy gẫm lời xưa, đừng để vương thế nạn. Còn ta do còn vướng nợ nhiều
đời trước, nay cần phải trả. Hãy khéo ẩn náu, đợi đến thời cơ hãy đi giáo
hóa”.
Tổ giao phó xong, đi đến Nghiệp Đô, tùy nghi mà thuyết pháp.
Một lời diễn giải, bốn chúng quy y. Như vậy được 34 năm bèn che đấu
thân phận, thay đổi hình tướng, hoặc vào quán rượu, có đến hàng thịt,
hoặc đứng lảm nhảm giữa đường sá, hoặc theo bọn đầy tớ làm công việc
lao nhọc, có người hỏi Tổ:
- Sư là người tu, sao lại như vậy ?
Tổ nói:
- Ta tự điều tâm, có dính dáng gì đến ông đâu mà hỏi !
Tổ đến huyện Quản Thành, dưới cổng chùa Uông Cứu, diễn đạo vô
thượng. Người đến nghe đông như rừng vậy.
Lúc ấy có pháp sư Biện Hòa ở trong chùa đang giảng kinh, người
học nghe Tổ diễn pháp bên ngoài thì lần lượt rút ra ngoài nghe Tổ giảng.
Biện Hòa không dằn được giận, thóc mách quan huyện là Địch Trọng
Khản vu khống Tổ. Địch lầm nghe lời sằn bậy bắt tội Tổ làm việc phi
pháp phải chịu gia hình. Tổ điềm nhiên chịu chết. Người rõ việc cho là
phải trả món nợ đời trước. Lúc ấy ngài đã 107 tuổi. Nhằm thời Tùy Văn
đế, niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 13, Quý Sửu, ngày 16 tháng 3.
Di thể Tổ được an táng tại Từ Châu, cách 70 dặm về phía Đông
Bắc huyện Phú Dương.
Đến vua Đức Tông nhà Đường truy thụy Tổ là Đại Tổ Thiền sư.
Từ lúc sư thiên hóa cho đến năm thứ nhất niên hiệu Cảnh Đức nhà Tống
nhằm năm Giáp Thìn là 413 năm.
PHẦN PHỤ LỤC
I. Hạo Nguyệt hỏi Hòa thượng Trường Sa cảnh sầm:

Cổ đức nói: “Rõ suốt thì nghiệp chướng bản lai không, chưa rõ
phải nên đền nợ cũ”. Vậy như Tôn giả Sư Tử và Nhị Tổ Đại Sư sao lại
phải đền nợ cũ ?
Sa đáp:
- Đại Đức chẳng biết bản lai không.
Hạo Nguyệt:
- Thế nào là bản lai không ?
- Nghiệp chướng đấy.
- Thế nào là nghiệp chướng ?
Trường Sa:
- Bản lai không đó.
Hạo Nguyệt tắt họng. Trường Sa dùng kệ chỉ dạy:
Phiên âm:
Giả hữu nguyên phi hữu
Giả diệt diệc phi vô
Niết-bàn thường trái nghĩa
Nhất tánh cánh vô thù.
Tạm dịch:
Giả có vốn chẳng có
Giả diệt cũng chẳng không
Niết-bàn nghĩa đền nợ
Một tánh chẳng riêng gì.
(Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 1)
II. Tổ đời thứ hai:
Sa-môn Huệ Khả, triều Tề ở đất Nghiệp, kế thừa Thiền sư Đạt Ma.
Thiền sư Huệ Khả họ Cơ, người Vũ Lao. Năm 14 tuổi gặp Thiền sư Đạt
Ma du hóa ở Tung Sơn - Lạc Dương, phụng thờ ngài suốt 6 năm trời,
tinh chuyên nghiền ngẫm về đạo Nhất thừa dựa vào huyền lý, lược nói
về phép tu, cùng yếu pháp Minh tâm thật sự lên quả Phật. Kinh Lăng
Già chép: “Quán tịch tịnh của Mâu Ni là viễn ly sanh tử, gọi đó là pháp

chẳng nắm bắt. Đời nay đời sau, khắp tất cả mười phương chư Phật, nếu
có người chẳng nhân tọa Thiền mà thành Phật, thật chẳng có việc ấy”.
Kinh Thập Địa chép: ‘Trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cương,
giống như vầng mặt trời, thể sáng tròn đầy, rộng lớn vô biên, chỉ vì bị
mấy tầng mây ngũ ấm ngăn che, nên chúng sanh không thấy được. Nếu
gặp được gió trí thổi bạt năm ấm, mây dày diệt hết, Phật tánh chiếu soi,
tròn đầy sáng rỡ”.
Kinh Hoa Nghiêm chép: “Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư
không, nhưng lại giống như ánh đèn trong bình, không thể chiếu ra, bên
ngoài, cũng giống như mây mù trong thế gian, tám phương đều nổi lên,
thiên hạ mờ tối, ánh sáng mặt trời được sáng trong ư ? Ánh sáng mặt trời
thật chẳng hề hư hoại, mà chỉ bị mây mù che lấp đấy thôi. Bản tánh
thanh tịnh của hết thải chúng sanh lại cũng như thế, chỉ vì cái kiến chấp
phan duyên, vọng niệm và bao lớp mây phiền não che lấp mà đạo Thánh
không thể lộ rõ ra. Nếu vọng niệm chẳng sanh, mặc nhiên ngồi tịnh, thì
mặt trời Đại Niết-bàn tự nhiên chiếu sáng rỡ ràng”. Sách thế tục chép:
“Băng sanh từ nước mà băng làm ngăn ngại nước”. Băng tan thì nước
thông. Cũng thế, vọng khởi từ chơn mà vọng làm mê mờ chơn.
Vọng hết thì chơn hiện, tức biển tâm lắng trong, Pháp thân thì rỗng
rang thanh tịnh. Cho nên, người học mà dựa vào ngôn ngữ văn tự để làm
đạo thì như đèn trước gió, chẳng thể phá được tối tăm, ngọn lửa vừa ánh
lên liền tắt. Còn như ngồi tịnh vô sự thì cũng giống như đèn để trong nhà
kín, có thể phá trừ được tối tăm, soi sáng vật rõ ràng.
Nếu rõ nguồn tâm thanh tịnh, thì tất cả nguyện đầy đủ, hết thảy
hạnh tràn đầy. Tất cả việc tu hành đều xong, chẳng thọ thân sau. Được
Pháp thân như thế này thì Hằng hà sa số chúng sanh không có ai vượt
qua được. Trong ức ức kiếp, mới có người tương ưng. Nếu tinh thành
chẳng phát bên trong, thì dù gặp Hằng hà sa chư Phật trong ba đời cũng
không làm được gì. Do đó, biết tâm thức của chúng sanh tự độ, chớ Phật
không độ chúng sanh. Nếu Phật độ được chúng sanh, thì trong quá khứ

đã gặp vô lượng Hằng hà sa chư Phật, cớ sao chúng ta chẳng thành Phật
? Chỉ là do tinh thành chẳng phát bên trong, nên miệng nói được, nhưng
tâm chưa được. Rốt cuộc chẳng tránh khỏi việc theo nghiệp thọ thân
hình. Cho nên, Phật tánh giống như thiên hạ có mặt trăng, mặt trời.
Trong gỗ có lửa, trong thân người có Phật tánh, cũng gọi là đèn Phật
tánh, cũng gọi là gương Niết-bàn. Thế nên, gương Đại Niết-bàn sáng
hơn mặt trời, mặt trăng, trong ngoài viên tịnh vô biên, vô tế. Giống như
luyện vàng, chất vàng chảy hết, tánh vàng chẳng hư hoại. Tướng sanh tử
của chúng sanh diệt, nhưng Pháp thân chẳng hoại, cũng như bùn đất
hoại, sóng diệt, nhưng tánh nước chẳng hư hoại gì.
Tướng sanh tử của chúng sanh diệt, song Pháp thân chẳng hoại, vì
có công tọa Thiền thì trong thân tự chứng. Bánh vẽ còn chưa ăn được,
nói ăn suông há có thể khiến cho no được sao ? muốn bỏ đi cái nghẹt
trước, trái lại còn khiến cái ứ sau kiên cố hơn. Kinh Hoa Nghiêm chép:
“Thí như người nghèo cùng, đêm ngày đếm tiền cho người khác, riêng
mình không có lấy một phân tiền”. Nghe biết nhiều cũng như vậy. Lại
nữa, người đọc nên tạm xem qua rồi gấp phải mau loại bỏ. Nếu không xả
bỏ, lại theo cùng văn tự, thì có khác gì sắc nước bỏng để cầu được băng,
nấu nước sôi mà tìm tuyết. Thế nên, chư Phật nói chỗ đáng nói, hoặc nói
cái không nói. Trong thật tướng của chư pháp, không nói nhưng không
gì là chẳng nói. Hiểu điều này thì có thể suy ra để hiểu nhiều điều khác.
Kinh Hoa Nghiêm chép: “Chẳng thật, chẳng hư, chẳng giống, chẳng
khác”. Pháp chân thật mà Đại sư nói đều thật ta như thế cùng với lẽ u
huyền chân thật, rốt cuộc chẳng khác. Vốn đã lầm ma-ni là ngói sạn, thì
làm sao có thể biết đó là châu báo thật. Vô minh và trí huệ không khác
nhau, nên phải biết vạn pháp thảy đều nhất như. Vì thương xót cho bọn
nhị kiến ấy, nên ta mới dọn lời hạ bút viết sách này. Quán thân và Phật
chẳng sai khác thì cần gì tìm Vô dư Niết-bàn kia nữa”. Lại nói: “Lúc ta
phát tâm cắt một cánh tay, từ đầu hôm đứng trong tuyết cho đến canh ba,
chẳng hay tuyết lấp quá đầu gối, để cầu Đạo Vô thượng”. Trong quyển

thứ bảy của Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Phương Đông vào chánh thọ,
phương Tây Tam-muội (thiền định) dấy. Phương Tây vào chánh thọ,
phương Đông Tam-muội dấy. Nơi nhãn căn nhập chánh thọ thì ở trong
sắc pháp Tam-muội dấy, thị hiện sắc pháp chẳng nghĩ bàn. Hết thảy trời
người không ai có thể biết”.
Nơi sắc pháp ấy nhập vào chánh thọ (chánh định) thì nơi mắt khởi
niệm định chẳng loạn. Quán mắt không sanh, không tự tánh. Nói không,
tịch diệt, không chỗ có. Cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.
Thân đồng tử nhập vào chánh thọ thì vào tuổi tráng niên Tam-muội
khởi. Thân tráng niên nhập vào chánh thọ thì tuổi già Tam-muội dấy.
Thân tuổi già nhập vào chánh thọ, thì thân người thiện nữ dấy Tammuội. Thân thiện nữ nhập chánh thọ thì nơi thân thiện nam tử dấy Tammuội. Thiện nam tử nhập chánh thọ thì thân Tỷ-kheo-ni dấy Tam-muội.
Thân Tỷ-kheo-ni nhập chánh thọ thì thân Tỷ-kheo Tam-muội dấy. Thân
Tỷ-kheo vào chánh thọ thì học và vô học dấy Tam-muội. Học và vô học
vào chánh thọ thì nơi thân Duyên giác dấy Tam-muội. Thân Duyên giác
vào chánh thọ thì nơi thân Như Lai Tam-muội dấy. Lỗ chân lông vào
chánh thọ thì hết thảy lỗ chân lông dấy Tam-muội. Hết thảy lỗ chân lông
vào chánh thọ thì một đầu lông Tam-muội dấy. Một đầu lông vào chánh
thọ thì tất cả đầu lông Tam-muội dấy. Tất cả đầu lông vào chánh thọ thì
mảy trần dấy Tam-muội. Một mảy trần nhập chánh thọ, thì mọi mảy trần
dấy Tam-muội. Nước ở biển lớn vào chánh thọ, nơi lửa mạnh dấy Tammuội. Một thân có thể tác thành vô lượng thân. Lấy vô lượng thân làm
thành một thân. Hiểu điều này thì có thể suy ra tự biết muôn vật cũng
như vậy.
(Theo Lăng Già Sư Tư Ký)

THIỀN SƯ TĂNG NA
BÀNG XUẤT CỦA NHỊ TỔ HUỆ KHẢ

Sư họ Mã, ngay khi còn niên thiếu đã thần tuấn, thông cứu mọi
phần điển thế tục. Năm 21 tuổi giảng Lễ, Dịch ở Đông Hải, người nghe
đông dầy như chợ. Đến khi xuôi nam, người học cũng theo về. Gặp lúc
Nhị Tổ thuyết pháp, sư cùng 10 người đồng chí đầu Tổ xuất gia. Từ đó
tay không cầm bút, mãi mãi quên bỏ thế điển, chỉ có một y, một bát, một
ngồi, một ăn, phụng hạnh đầu-đà. Về lâu sau hầu thị bên Tổ.
Về sau, sư nói với môn nhân Tuệ Mãn:
- Tâm ấn của Tổ sư không phải chỉ chuyên khổ hạnh mà là trợ đạo
vậy. Nếu một khi khế hiệp bổn tâm thì có thể tùy ý phát huy cái dụng
của chân quang, tức khổ hạnh như nắm bắt đất thành vàng. Cho nên nếu
chỉ chuyên lo khổ hạnh mà quên mất bản tâm bị lòng thương ghét trói
buộc thì khổ hạnh chẳng khác nào như đi trên đường hiểm lúc đêm tối
không trăng vậy. Ông nếu muốn khai sáng bổn tâm thì phải suy xét thẩm
đế. Gặp hình, gặp tiếng lúc chưa khởi giác quan thì tâm thế nào. Không
chăng, có chăng ? Nếu đã không hỏi chỗ có, không, thì viên ngọc tâm
riêng sáng rực thường chiếu khắp thế gian, mà không nhận bất cứ hạt bụi
nào ngăn cách, chưa từng có tướng đứt nối trong một sát-na, cho nên Sơ
Tổ của chúng ta mới trao luôn 4 quyển kinh Lăng Già mà nói với Tổ thứ
hai của ta rằng: “Ta quán thấy nước Chấn Đán (Trung Hoa) chỉ có kinh
này là khả dĩ ấn tâm mà thôi. Nhân giả hãy y theo đó mà phụng hành,
đương nhiên độ được thế”. Lại Nhị Tổ sau mỗi lần thuyết pháp xong đều
nói: “Kinh này bốn đời sau sẽ biến thành danh tướng, ôi đau buồn biết
bao ! Ta nay trao cho ông hãy khéo hộ trì. Gặp kẻ không ra gì thì chớ có
truyền trao”.
Trao dặn xong, sư bèn du phương, không biết cuối đời thế nào.

THIỀN SƯ TUỆ MÃN
CHÙA LONG HÓA TƯƠNG CHÂU

BÀNG XUẤT CỦA NHỊ TỔ HUỆ KHẢ
Sư họ Trương, người Vinh Dương. Ban sơ, tại bổn tự gặp Thiền sư
Tăng Na khai thị. Tánh sư rất tằn tiện, chỉ sắm hai cây kim, mùa đông
thì dùng để vá quần áo, mùa hè thì cất đi. Sư tự nói một đời tâm chưa hề
sợ hãi, thân thể không có chí rận rệp, ngủ không nằm mộng, thường đi
khất thực, không ngủ nơi nào hai đêm, tới chùa nào cũng đẽo củi làm
guốc.
Năm thứ mười sáu niên hiệu Trinh Quán, tại chùa Hội Thiện ở Lạc
Dương qua đêm cạnh ngôi mộ cũ gặp trời trở tuyết. Sáng hôm sau, sư
vào chùa gặp pháp sư Đàm Khoáng. Pháp sư Đàm Khoáng kinh ngạc
chỗ sư từ đó đến đây, sư nói:
- Pháp có lại sao ?
Khoáng bảo tìm chỗ từ đó đến đây thì thấy bốn bề tuyết phủ dày
đến 5 thước (Tàu). Khoáng nói:
- Không thể hiểu nổi.
Về sau, nghe tin ưa xét lý lịch, chư tăng đều bỏ trốn hết, chỉ có sư
là ôm bình khất thực khắp xóm làng, chẳng có chi trở ngại, Sư bình
thường trước chuyện được mất, chỉ chuộng hư nhàn.
***
Có người thỉnh độ trai, sư nói:
- Thiên hạ không có tăng mới nhận lời thỉnh mời này.
***
Sư lại từng chỉ thị mọi người rằng:
- Chư Phật nói đến tâm là khiến cho biết tâm tướng là hư vọng.
Nay lại quá tôn trọng tướng của tâm, là trái ngược xa ý của Phật, lại tăng
thêm nghị luận, hết sức khác xa đại đạo lý. Cho nên thường mang theo
kinh Lăng Già 4 quyển để làm tâm yếu, y theo lời trong kinh mà thực
hành. Đó là tuân theo lời dặn dò của bao nhiêu đời chư Tổ Phật vậy.

Sau sư tại lò đúc kim loại không bịnh tật gì ngồi im mà thiên hóa,
thọ 70 tuổi.

Cư Sĩ HƯỚNG
BÀNG XUẤT CỦA NHỊ TỔ HUỆ KHẢ
Cư sĩ ở sâu trong rừng rú hoang dã, ăn cây cỏ, uống nước khe.
Năm đầu niên hiệu Thiên Bảo đời Bắc Tề, nghe Nhị Tổ thạnh hóa đạo
pháp, bèn đưa thư thông hảo rằng: “Ảnh do hình khởi dậy, âm hưởng
đuổi theo tiếng mà đến. Lộng ảnh né hình mà không biết hình là gốc của
ảnh. La to để ngăn dừng tiếng, mà không biết la to là gốc của tiếng. Trừ
phiền não để đến Niết-bàn chẳng khác nào bỏ hình mà tìm ảnh. Rời xa
chúng sanh để cầu quả Phật cũng giống như nín khe mà tìm tiếng. Do đó
mà thấy rằng mê ngộ một con đường thôi, còn kẻ ngu người trí không
khác nhau. Không có tên nào có thể gọi tên, cho nên nếu nương theo
danh thì phải trái liền sanh. Không có lý nào để làm lý. Nếu bằng vào lý
thì tranh luận nổi lên vậy. Ảo hóa không thật, ai phải, ai trái. Hư vọng
chẳng thật, có đâu không, có đâu có. Thế mới biết được cái vốn không
thể được, mất cái không thể mất. Chưa kịp đến tham yết, tạm nêu mấy ý,
mong được hồi đáp”.
Đại sư Nhị Tổ bảo đem bút mực tới hồi đáp chỉ thị rằng:
“Xem kỹ ý tứ gởi tới đều như thật, lý chân u lại chẳng khác, vốn
mê lầm ngọc ma-ni là ngói gạch, bỗng nhiên tự biết ra đó là trân châu.
Vô minh và trí tuệ vốn không khác nhau. Nên biết vạn pháp tức đều như.
Thương thay cho đám chấp nhị kiến, nghĩ lời, huơ bút viết thư này.
Quán thân cùng Phật chẳng sai khác, cần gì tìm vô dư của Phật”.
Cư sĩ nâng thư của Tổ lên xem xong, bèn đích thân đến tham yết,
mật thừa ấn ký.

TỔ THỨ BA
GIÁM TRÍ THIỀN SƯ TĂNG XÁN
Tam Tổ đại sư Tăng Xán, chẳng rõ gốc gác, quê quán cùng tên họ
thế tục. Đầu tiên ra mắt Nhị tổ trong hình dạng cư sĩ, sau khi được thọ
giới, truyền pháp, Tổ lui về ở ẩn tại Thư Châu, núi Hoàn Công.
Thời Hậu Chu, vua Võ Đế hủy diệt Phật pháp, Tổ phải tới lui núi
Tử Sơn, huyện Thái Hồ. Chẳng ở nơi nào cố định trong hơn 10 năm,
mọi người bấy giờ đều không biết đến Tổ. Đến thời Tùy, niên hiệu Khai
Hoàng năm thứ 12, Nhâm Tý, có sa-di Đạo Tín mới 14 tuổi, đến lễ Tổ
nói:
- Nguyện Hòa thượng từ bi ban cho con pháp môn cởi mở.
Tổ hỏi:
- Ai trói buộc ông ?
Đáp:
- Chẳng ai buộc cả.
- Vậy cớ gì phải cởi mở.
Đạo Tín nghe vậy tức thì đại ngộ. Đoạn theo hầu cận Tổ trong 9
năm, sau đó thọ giới tại Cát Châu. Ngài càng tận tâm hầu thầy, Tổ
thường nêu lẽ huyền vi để thử biết cơ duyên đã muồi, bèn truyền thụ y
và pháp, sau đó đọc kệ:
Phiên âm:
Hoa chủng tuy nhân địa
Tùng địa chủng hoa sinh
Nhược vô nhân hạ chủng
Hoa địa tận vô sinh.
Tạm dịch:
Giống hoa tuy nhờ đất
Từ đất, giống hoa sinh

Nếu người không gieo giống
Hoa đất thảy không sinh.
Tổ căn dặn:
- Xưa, Khả Đại Sư truyền Pháp cho ta, sau đó đến Nghiệp Đô hành
hóa 30 năm mới tịch. Nay ta được ông thì còn nấn ná lại đây chi nữa ?
Liền đến núi La Phù, ưu du trong 2 năm, đoạn trở về chỗ cũ chỉ
hơn tháng, mọi người hay tin đã kéo nhau đến thiết đàn cúng dường. Tổ
tuyên giảng tâm yếu Phật pháp cho bốn chúng xong đoạn chắp tay dưới
cội cây lớn thị tịch.
Khi ấy nhằm thời Tùy Dạng Đế, niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ
hai, Bính Dần, ngày 15 tháng 10. Vua Đường Huyền Tông thụy phong
ngài là Giám Trí Thiền sư, tháp hiệu Giác Tịch.
Tới năm đầu niên hiệu Cảnh Đức Hoàng Tống ta, nhằm năm Giáp
Thìn là 400 năm. Đến đầu đời Đường, quan Lịnh doãn Hà Nam là Lý
Thường vốn mộ đạo phong của Tổ, hiểu thâm sâu huyền chỉ. Vào năm
Ất Dậu, Lý gặp đại sư Hà Trạch Thần Hội hỏi rằng:
Đại sư Tam Tổ Tăng Xán chôn ở nơi nào ? Có người nghe nói Tổ
vào núi La Phù rồi không thấy trở ra. Có người nói Tổ qua đời trong
chùa Sơn Cốc, chẳng biết cái nào là đúng ?
Thần Hội đáp:
- Đại sư Tăng Xán từ núi La Phù trở về chùa Sơn Cốc hơn tháng
rồi mới thị diệt. Nay ở Thư Châu có mộ của Tam Tổ.
Lý Thường vẫn chưa tin hẳn. Lý Thường sau đó bị biếm trích làm
biệt giá Thư Châu, nhân đó hỏi tăng chúng chùa Sơn Cốc rằng:
- Nghe nói phía sau chùa có mộ Tam Tổ phải không ?
Lúc ấy, thượng tọa Tuệ Quang đáp:
- Có đấy.
Lý Thường cùng liêu thuộc vui mừng đến chiêm lễ. Sau đó khai
quật phần mộ đem chân nghi hỏa thiêu, được xá-lợi năm màu 300 viên,
bỏ tiền lương ra xây tháp cúng dường. Lấy 100 viên tặng tại sư Thần

Hội để chứng minh lời Sư nói trước đó, còn 200 viên mang theo mình,
về sau, nơi tư dinh ở Lạc Trung, Lý thiết trai để ăn mừng. Lúc đó, có
Tam Tạng ở Tây Vực là Kiền Na ở trong hội. Thường hỏi Tam Tạng:
- Bên Thiên Trúc, Tổ sư Thiền môn nhiều ít ?
Kiền Na đáp:
- Từ Ca-diếp đến Bát nhã Đa-la có 27 Tổ. Nếu trưng tập bàng xuất
của Tổ Sư Tử là Đạt Ma Đạt bốn đời 22 người thì tổng cộng là 49 Tổ.
Nếu tính từ bảy Phật cho đến đại sư Xán, chẳng tính tổng quát bàng xuất
thì có 37 Tổ.
Thường lại hỏi các lão túc trong hội rằng:
- Từng xem bản đồ các Tổ, thấy hoặc dẫn hơn 50 Tổ, hoặc nơi các
chi phái khác nhau, Tông tộc chẳng ổn định, hoặc giả có người tên bỏ
trống, lấy gì mà kiểm nghiệm...
Lúc đó, có Thiền sư Trí Bổn là môn nhân của Lục Tổ đáp rằng:
- Đó là buổi đầu đời Hậu Ngụy, Phật giáo suy vi. Có Sa-môn Đàm
Diệu trong cảnh phân vân đó bèn lấy lụa trắng ghi chép ra tên tuổi các
Tổ, hoặc các chỗ quên mất thứ tự, giấu vào trong tay áo, ẩn nơi hang
núi, trải 35 năm. Đến khi Văn Thành Đế lên ngôi, pháp môn trung hưng,
Đàm Diệu danh hạnh đều đáng tôn sùng liền được làm Tăng Thống, bèn
tập hợp các Sa-môn, thông nghị lại việc kết tập, đặt tựa là Phó Pháp
Tạng Truyện. Trong đó có chút sai trật là do Đàm Diệu lúc sao chép quá
sợ hãi mà ra. Lại trải qua 13 năm nữa, Đế xuống lệnh cho Quốc Tử Bác
Sĩ Hoàng Nguyên Chân cùng các Tam Tạng Bắc Thiên Trúc là Phật-đaphiến-đà, Cát-phất-yên nghiên cứu lại Phạn văn, làm sáng tỏ Tông chỉ,
kế đó kết tập sư thừa, khiến không còn lầm lẫn lộn xộn nữa.
II- Tổ đời thứ ba:
Vào đời nhà Tùy, Thiền sư Xán ở núi Tư Không Thư Châu, kế thế
Thiền sư Huệ Khả. Không rõ Thiền sư Xán này họ gì ? Chẳng biết được
nơi sinh của ngài. Xét Tục Cao Tăng truyện, người nối pháp của Huệ
Khả là Thiền sư Tăng Xán, ẩn cư ở núi Tư Không. An nhiên ngồi tịnh

nơi thanh vắng, chẳng viết sách vở, bí mật chẳng truyền Pháp. Chỉ có
tăng Đạo Tín phụng thờ ngài suốt 12 năm thành tựu mọi điều kiện pháp
khí truyền đăng.
Tăng Xán ấn chứng chỗ Đạo Tín thấy rõ Phật tánh, bèn nói với
Đạo Tín rằng:
- Kinh Pháp Hoa nói: “Chỉ một việc này, thật không có hai, cũng
không có ba”. Cho nên mới biết Đạo Thánh u thông, chỗ nói giải chẳng
theo kịp. Pháp thân không tịch, chỗ thấy nghe chẳng nắm bắt kịp, tức
văn tự ngữ ngôn, chỉ là toan tính thi thiết, lao nhọc vô ích mà thôi. Đại
sư nói: “Người đời đều quỳ ngồi mà qua đời, khen là kỳ lạ. Nay ta đứng
mà hóa, sống chết tự do”.
Nói xong ngài bèn đưa tay vịn cành cây an nhiên thị tịch ở chùa
Nghệ Công.
Trong chùa còn thấy có ảnh thờ. Sách Tường Huyền rằng: “Chỉ
một sự thật sâu rộng mà than ôi muôn tướng dẫy đầy rối rắm. Chơn, tục
khác mà thể thì đồng. Phàm, Thánh phân chia mà Đạo thì hợp. Tìm bờ
thì mênh mông không ngằn mé, xa thẳm không cùng, bắt nguồn ở vô thỉ,
cùng cực ở vô chung. Tỏ và mê ở đây cùng thông suốt, nhiễm cùng tịnh
đó đều dung nhiếp. Phủ trùm không hữu mà tịch tánh. Bao quát vũ trụ
mà thông đồng. Nếu là vàng ròng thì chẳng kém vòng ngọc. Nước đầy
chẳng sợ sóng lăn tăn. Kinh dạy: “Nếu tỏ lý không có khoảng xen tạp.
Cho nên tuyệt dứt bàn bạc về bờ mé. Tánh chẳng do vật tạo. Cho đến
ngưng bặt nghị luận về thỉ chung. Cho nên sáng, tối dứt hết ở cửa bất
nhị, thiện ác dung hiệp nơi đạo nhất tướng. Điều đó là không động mà
chẳng tịch, không khác mà chẳng đồng. Như nước là sóng, vàng là thể
của món đồ trang sức. Vàng là thể cho nên, không có món trang sức nào
chẳng là chất vàng. Sóng là dụng của nước cho nên cũng không có sóng
nào mà khác nước. Quán vô ngại đối với duyên khởi. Tin tánh vật khó
nghĩ, giống như điện báu rũ châu, tợ như dao đài treo kiếng. Đây kia
khác mà nhập vào nhau. Hồng, tía phân chia mà giao hòa ánh sáng. Vật

chẳng kẹt ở ta, người. Sự chẳng nương nơi tà chánh. Mảy trần hợp đại
thiên pháp giới. Sát-na gồm thời gian của ba đời. Sợ rằng lời nói khó tin,
nhờ lưới ngọc của trời Đế Thích để trừ nghi hoặc. Dù che lấp mắt ngắm
nhìn, có thể nhờ nhận thức mà biết được. Chú rằng: Đây là làm sáng tỏ
cái duyên khởi sâu kín. Lưới trời và pháp giới; một tức là tất cả, tham dự
nhau mà chẳng đồng. Cho nên rõ ràng là vật tướng không có tự nó mà có
thật, khởi tất nương vào lẽ thật mà dung nhiếp, do tướng cũng không có
ngăn ngại. Lớn, nhỏ tuy khác nhau nhưng giống như sự tương nhập của
ảnh và kiếng. Cái khác nhau của đây kia như hình bóng phản chiếu lẫn
nhau trong các hạt châu trong lưới ngọc của Trời Đế Thích, tức một là
tất cả, tất cả là một.
Duyên khởi không ngăn ngại, lý lẽ luôn như vậy. Cho nên mới biết
đại thiên bao la rộng lớn trú nơi mảy trần mà chẳng chật. Ba đời lâu dài,
tóm lại khoảng thời gian ngắn mà có thể dung chứa. Tự mình mà có thể
thấy suốt từ bên ngoài của thành vàng mà rõ ràng không sai chạy. Nhập
thân vào trong vách đá, chưa từng có ngăn cách. Vì thế Thánh nhân
được lý hình thành ra dụng. Nếu lý chẳng rõ ràng, thì Thánh không có
năng lực ấy. Hiểu thì lý thông. Ngăn ngại là do tình sự sáng suốt của con
mắt thấy khắp có thể biết đúng như thật cũng như khỉ vướng xiềng xích
mà dừng việc nhảy nhót, rắn vào ống đồng mà phải đổi hình thế uốn
cong thành ngay. Qua biển rộng phải nhờ thuyền Giới. Soi hang sâu phải
thắp đuốc Tuệ (Chú rằng: khỉ mang xiềng xích là dụ cho giới chế ngự
tâm. Rắn vào ống đồng là dụ cho định ngưng loạn động. Luận Trí Độ
chép: Rắn bò cong queo, vào ống đồng liền thẳng. Thiền định chế tâm,
cũng lại như vậy. Phẩm Tam Thân của Kinh Kim Quang Minh Tối
Thắng chép rằng: “Dầu Phật có ba tên gọi, nhưng mà không có ba thể”).
(Theo Lăng Già Sư Tư Ký)

TỔ THỨ TƯ ĐẠO TÍN

THIỀN SƯ ĐẠI Y
Tổ thứ tư Đại Sư Đạo Tín, họ Tư Mã, Dòng họ lâu đời ở Hà Nội,
sau dời đến huyện Quảng Tế, Kỳ Châu. Lúc sinh đã dị thường. Từ bé đã
ưa chuộng các môn học giải thoát của Phật giáo, như thể đã tích tập từ
đời trước kia vậy.
Sau khi nối môn phong Tổ, nhiếp tâm không hề nằm ngủ, không
ngã lưng xuống chiếu suốt 60 năm.
Thời nhà Tùy, niên hiệu Đại Nghiệp, năm thứ mười ba, Tổ thống
lãnh đồ chúng đi đến Cát Châu, gặp lúc bọn giặc vây thành đến 70 ngày
vẫn chưa giải vây được, muôn dân trong thành sợ hãi. Tổ bèn thương
tình dạy họ niệm Ma-ha Bát-nhã. Bên ngoài, bọn giặc nhìn lên bờ thành
thấy như có thần binh xuất hiện. Chúng bảo nhau:
- Bên trong thành chắc có dị nhân, không thể công phá càn bừa
được.
Đoạn dần dần rút bỏ đi.
Đời Đường niên hiệu Vũ Đức, năm Giáp Thân, Tổ trở lại Kỳ
Xuân, trụ tại Phá Đầu Sơn, người đến thọ học rất đông.
Ngày nọ, ngài đến huyện Hoàng Mai, trên đường gặp một đứa bé,
cốt tướng thanh tú, kỳ lạ, khác hẳn những trẻ bình thường khác.
Tổ hỏi:
- Con tánh (họ) gì ?
- Tánh thì có, nhưng không phải tánh thường.
Tổ hỏi:
- Là tánh gì ?
Đứa bé đáp:
- Là tánh Phật.
Tổ hỏi:
- Con không có tánh (họ) à ?
Đáp:

- Tánh vốn không, nên không có.
Tổ biết ngay đây là pháp khí. Ngài bảo thị giả đến nhà đứa bé, xin
cho nó được phép xuất gia. Người mẹ cho là vốn có túc duyên, mặt
không lộ vẻ từ chối, liền cho con xuất gia theo Tổ làm đệ tử cho đến khi
được phó Pháp, truyền Y. Tổ đọc kệ:
Phiên âm:
Hoa chủng hữu sanh tánh
Nhân địa hoa sanh sanh
Đại duyên dữ tánh hợp
Đương sanh, sanh bất sanh.
Tạm dịch:
Giống hoa có tánh sanh
Do đất hóa nảy sanh
Đại duyên cùng tánh hợp
Đương sanh, sanh chẳng sanh.
Rồi giao học đồ cho để lập môn phái.
Một hôm, Tổ nói cùng đồ chúng:
Thời Vũ Đức, ta du ngoạn đến Lư Sơn, leo lên đến chóp đỉnh, nhìn
qua núi Phá Đầu, thấy mây sắc tía như cái lộng che, bên dưới có khí
trắng, quyện quanh qua sáu luồng. Các ông có biết là gì không ?
Chúng đều im lặng.
Hoằng Nhẫn nói:
- Há có phải sau này Hòa thượng sẽ nảy sinh một chi Phật pháp đó
không ?
Tổ nói:
- Đúng.
Vào thời Trinh Quán, năm Quý Mão, vua Thái Tông mộ đạo vị của
Tổ, muốn chiêm ngưỡng phong thái nên xuống chiếu triệu về kinh. Tổ
dâng biểu từ chối, trước sau 3 lần ngài đều lấy cớ đau ốm thoái từ. Lần
thứ tư, vua lệnh sứ giả, nói:

- Nếu mời không được, hãy mang thủ cấp về đây.
Sứ giả lên núi tuyên chỉ dụ. Tổ liền ngữa cổ chờ chém, thần sắc
vẫn thản nhiên. Sứ lấy làm kinh dị, trở về tâu lại tình trạng, vua nghe
càng thêm khâm mộ, bèn gửi đến Tổ vải quý cúng dường, để Tổ toại chí
lưu lại núi.
Đến đời vua Cao Tông, niên hiệu Vĩnh Huy, năm nhuận Tân Hợi,
ngày 4 tháng 9. Tổ bỗng dặn dò môn nhân rằng:
- Hết thảy các pháp đều là giải thoát. Các ông đều phải tự hộ niệm,
truyền bá đời sau.
Nói xong, ngài ngồi yên thị tịch, thọ 72 tuổi, tháp lập ngay tại núi
Phá Đầu.
Năm sau, ngày 8 tháng 4, cửa tháp bỗng dưng mở ra, nghi dung Tổ
vẫn như lúc sống. Sau đó, môn nhân không dám đóng tháp cửa nữa.
Vua Đại Tông thụy phong ngài hiệu Đại Y Thiền sư, tháp là Từ
Vân. Từ lúc Tổ viên tịch đến năm đầu niên hiệu Cảnh Đức Hoàng Tống
ta là 356 năm.
PHẦN PHỤ LỤC:
I. Đứa bé hỏi rằng:
- Chư Phật, Thánh hồi xưa ấn chứng thế nào ?
Đạo Tín đáp:
- Trống không ! Trống không !
Đứa bé nói:
- Nếu thế thì không có Phật, Thánh gì cả !
Đạo Tín nói:
- Cũng còn cái màu mè đó !
(Theo Tổ Đường Tập quyển 2)
II. TỔ ĐỜI THỨ TƯ
Triều nhà Đường, Thiền sư Đạo Tín ở núi Song Phong (Kỳ Châu),
kế thừa Thiền sư Tăng Xán. Thiền sư Đạo Tín, mở rộng Thiền môn, có
soạn quyển Bồ-tát Giới Pháp, lưu hành trong đời. Lại trước tác Nhập

Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện Pháp Môn vì kẻ hữu duyên căn cơ đã
thuần phục. Ngài nói:
- Pháp này của ta cốt yếu y theo kinh Lăng Già: “Tâm chư Phật là
hơn hết”. Lại theo lời kinh Văn Thù Thuyết Bát-nhã ghi: “Nhất hạnh
Tam-muội nghĩa là ngay nơi tâm niệm Phật chính là Phật, còn vọng
niệm tức là phàm phu”. Kinh Văn Thù Thuyết Bát-nhã chép: “Văn Thù
Sư Lợi nói: “Thưa Thế Tôn ! Tại sao nói nhất hạnh Tam-muội ?”. Phật
nói: “Pháp giới nhất tướng, hệ duyên pháp giới, gọi là nhất hạnh Tammuội. Như các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn vào nhất hạnh Tammuội, thì trước hết phải nghe Bát-nhã. Như pháp giới duyên không thoái
không hoại, không thể tư nghì, vô ngại, vô tướng. Thế thì vào nhất hạnh
Tam-muội liền biết pháp giới của Hằng hà sa chư Phật, không tướng sai
biệt. Ôi, thân tâm nhỏ bé này giơ chân hạ chân, đều tại đạo tràng. Thi
thiết cử động, đều là Bồ-đề. Kinh Phổ Hiền Quán chép: “Tất cả biển
nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sinh ra, nếu muốn sám hối thì phải
ngồi ngay ngắn mà niệm thật tướng, gọi là đệ nhất. Sám hối trừ sạch cả
ba tâm độc là tâm phan duyên, tâm giác quán và tâm niệm Phật. Tâm
tâm nối tiếp, bỗng nhiên tịch lặng, rốt cùng không còn sở duyên niệm.
Kinh Đại Phẩm chép: “Vô sở niệm, gọi là niệm Phật”. Cái gì gọi là vô
sở niệm ? Ngay nơi cái tâm niệm Phật gọi là Vô Sở Niệm. Rời tâm
không có Phật nào khác, rời Phật không có tâm nào khác. Niệm Phật tức
là niệm tâm. Cầu tâm tức là cầu Phật. Tại sao thế ? Thức vô hình, Phật
cũng vô hình, vô tướng mạo. Biết đạo lý đó tức là tâm. Thường nhớ
niệm Phật thì phan duyên không dấy, tức lặng lẽ vô tướng, bình đẳng
không sai biệt. Vào cảnh vị đó, tâm niệm Phật ngưng, rốt lại không cần
(hỏi), liền xem các loại tâm ấy đều là thân pháp tánh chân thật của Như
Lai, cũng gọi là Chánh pháp, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là thật
pháp, thật tánh của mọi pháp thật tế, cũng gọi là Tịnh Độ cũng gọi là
Bồ-đề Tam-muội, Bản giác v.v... cũng gọi là Niết-bàn giới, Bát-nhã...
Tâm tuy vô lượng nhưng đồng một thể, cũng hàm ý vô năng quán sở

quán. Các tâm ấy, muôn khiến thanh tịnh thường hiện tiền trước mắt thì
tất cả mọi duyên đều không được tán loạn. Tại sao thế ? Bởi vì tất cả
mọi sự đều là Pháp thân Như Lai. An trụ trong Tâm này thì các kiết sử,
phiền não tự nhiên trừ diệt. Tại một mảy trần, gồm cả vô lượng thế giới.
Vô lượng thế giới gom lại trên đầu sợi lông. Mọi sự vật vẫn y nguyên
như cũ mà không ngăn ngại nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Có một
quyển kinh thì trong mảy bụi, thấy đủ việc tam thiên đại thiên thế giới”.
Ở đây chỉ lược nêu an tâm, không thể kể đủ. Trong đó cái thiện xảo xuất
phát từ tâm. Lược nêu cũng vì chuyện nghi của kẻ hậu sanh mà tạm đặt
ra câu hỏi: “Pháp thân Như Lai đã như thế thì sao lại còn có thân gồm 32
tướng tốt hiện thân thuyết pháp ?”. Và ngài tự đáp: “Chính vì thân pháp
tánh của Như Lai, thanh tịnh viên mãn nên mọi loài hình tướng đều hiện
ra trong đó, nhưng thân pháp tánh, chẳng có tâm khởi tác, như kiếng pha
lê, treo tại nhà chánh, tất cả hình tượng đều hiện trong đó. Kiếng cũng
không tâm vậy mà có thể chiếu hiện đủ thứ. Kinh chép: “Như Lai ra đời
thuyết pháp là vì vọng tưởng của chúng sanh”. Nay nếu hành giả tu tâm
tịnh cả, thì biết Như Lai thường chẳng thuyết pháp, Người mới chính là
kẻ cụ túc đa văn. Tất cả nghe đều vô tướng. Do đó mà kinh nói: “Chúng
sanh căn vô lượng, cho nên thuyết pháp vô lượng. Do thuyết pháp vô
lượng mà nghĩa cũng gọi là vô lượng nghĩa. Cho nên vô lượng nghĩa do
một pháp mà sanh ra. Một pháp thì vô tướng vậy. Vô tướng mà không
có gì chẳng phải tướng gọi là thật tướng, tức thanh tịnh vậy, nói rõ ra ấy
là chứng vậy.
Hỏi:
- Thế nào là Thiền sư ?
Đạo Tín đáp:
- Không bị tịnh loạn làm phiền não, đó là người dụng tâm Thiền
tốt. Thường trụ ở tâm định thì hôn trầm, trụ lâu ở quán tâm thì tán loạn.
Kinh Pháp Hoa nói: “Phật tự trụ tại đại thừa, pháp sở đắc là sức định huệ
trang nghiêm, dùng đó mà độ chúng sanh”.

Hỏi:
- Làm sao có thể ngộ hiểu pháp tướng, tâm được minh tịnh ?
Đạo Tín đáp:
- Cũng chẳng niệm Phật, cũng chẳng nắm bắt tâm, cũng chẳng
khán tâm, cũng chẳng tính toán, cũng chẳng suy nghĩ, cũng chẳng quán
hạnh, cũng chẳng tán loạn, cứ thế vận hành tự nhiên cũng chẳng khiến
đi, cũng chẳng khiến dừng, chỉ độc nhất thanh tịnh, rốt cùng là khiến
tâm tự minh tịnh. Nếu xem cho rõ, tâm tức được minh tịnh. Tâm như
gương sáng, hoặc sau một năm tâm vẫn minh tịnh, hoặc sau năm ba
năm, tâm vẫn minh tịnh. Hoặc giả nhân nghe người nói giảng mà được
ngộ giải, hoặc giả mãi mãi không cần nói giảng mà vẫn ngộ giải. Kinh
nói: “Tâm tánh của chúng sanh, ví như ngọc quý chìm trong nước. Nước
đục thì ngọc ẩn, nước trong thì ngọc lộ rõ”. Kẻ hủy báng tam Bảo, phá
hòa hiệp Tăng, bị chư kiến phiền não làm ô uế, bị tham sân si điên đảo
vì người làm nhiễm bẩn. Chúng sanh không giác ngộ tâm tánh xưa nay
vốn thường thanh tịnh, cho nên học chấp ngộ không đồng nhau mới có
sai biệt như thế. Nay xin nêu ra sơ lược căn duyên bất đồng. Làm thầy
người ta thì phải giỏi phân biệt. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Thân tướng của
Phổ Hiền giống như hư không, nương vào như như, không nương vào
Phật giới. Khi giải ngộ thì Phật quốc đều Như, tức là quốc độ Như đều
không nương”. Kinh Niết-bàn nói: “Có vô biên thân Bồ-tát. Thân lượng
như hư không”. Lại nói: “Có ánh sáng rạng rỡ giống như trời hạ”. Lại
nói: “Thân vô biên gọi là Đại Niết-bàn”. Lại nói: “Đại Bát Niết-bàn,
tánh ấy rộng rãi”. Biết người học có bốn loại người: Hạng thượng
thượng nhân có hạnh, có giải, có chứng. Hạng trung thượng nhân vô
hạnh, có giải, có chứng. Hạng trung hạ nhân, có hạnh, có giải vô chứng.
Hạng hạ hạ nhân, có hạnh, vô giải, vô chứng.
Hỏi:
- Bây giờ lấy gì làm quán hạnh ?
Đạo Tín đáp:

- Cứ để tự nhiên.
Lại hỏi:
- Có cần hướng về Tây phương không ?
Đạo Tín đáp:
- Nếu biết tâm xưa nay vốn không sanh, không diệt, rốt ráo thanh
tịnh, thì đó là quốc độ của tịnh Phật. Rốt lại không cần nhắm Tây
phương. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Vô lượng kiếp một niệm, một niệm vô
lượng kiếp”. Nếu biết một phương là vô lượng phương. Vô lượng
phương là một phương. Phật, vì chúng sanh độn căn mà khiến hướng về
Tây Phương, chớ không vì kẻ lợi căn mà nói. Hành sâu hạnh Bồ-tát, vào
sanh tử hóa độ chúng sanh mà không ái kiến. Nếu thấy chúng sanh có
sanh tử, ta là năng độ chúng sanh là sở độ, không gọi là Bồ-tát. Độ
chúng sanh như độ không. Độ không chưa từng có tới lui bao giờ. Kinh
Kim Cang nói: “Diệt độ vô lượng chúng sanh mà thật ra chưa có chúng
sanh nào được diệt độ”. Đó là sơ địa Bồ-tát, sơ chứng tất cả không, sau
chứng đắc nhất thiết bất không, tức là trí vô phân biệt, cũng là sắc tức là
không, chẳng phải sắc diệt mới không mà đó là tánh sắc tức không, đó là
Bồ-tát tu học lấy không làm chứng. Người học đời nay, thấy thẳng
không. Đó là thấy không, chớ không phải là chân không. Kẻ tu đạo đắc
chân không, không thấy không cùng chẳng không, chẳng có các kiến
chấp, cần phải khéo hiểu nghĩa sắc không, người học cách dụng tâm, cần
để tâm minh tịnh, ngộ giải pháp tướng, phân minh rõ ràng, sau đó mới đi
làm thầy người ta. Lại phải trong ngoài tương xứng, lý hạnh không trái
nhau, nhất quyết phải đoạn tuyệt chữ nghĩa, lời lẽ, vì Thánh đạo, chỉ có
một chỗ tịnh là tự chứng đạo quả vậy. Lại cũng có người không hiểu cứu
cánh pháp, vì danh mời, lợi rủ giáo dẫn chúng sanh, không biết căn
duyên sáng tối khác nhau, đều ấn khả, điều đó thật khổ thay. Khổ thay
họa lớn. Hoặc thấy tâm dường đã minh tịnh, liền ấn khả ngay, kẻ đó đại
phá hoại Phật pháp, dối mình rồi dối người. Kẻ dụng tâm có giống và
khác nhau như thế, đều là tướng mạo vậy. Chưa đắc tâm, hay thật sự đắc

tâm nếu tự biết phân biệt, về lâu sau pháp nhãn tự khai, phân biệt rõ ràng
hư cùng giả. Hoặc có người chấp thân là chẳng có gì cả, tâm tánh diệt
hết. Đó là kẻ đoạn kiến, cùng với ngoại đạo giống nhau, chẳng phải đệ
tử Phật. Lại có kẻ chấp tâm là có, không diệt, đó là hạng thường kiến,
lại cũng giống như ngoại đạo. Đệ tử Phật sáng suốt nay thì không chấp
tâm tánh trụ hay diệt, thường độ chúng sanh. Chẳng dấy ái kiến, thường
học trí tuệ, ngu trí coi ngang nhau, thường tại thiền định coi tịnh loạn
như nhau. Thấy chúng sanh chưa từng có, cứu cánh không sanh, không
diệt, nơi nơi hiện hình, chẳng có kiến văn, hiểu rõ mọi pháp chưa từng
nắm bỏ, chưa từng phân thân mà thân thông khắp pháp giới. Lại khi xưa
thiền sư trí Mãn thường dạy: Pháp học đạo thì hiểu biết và hạnh phải phù
hợp nhau. Trước phải biết căn nguyên của tâm và các thể dụng, thấy lý
rõ ràng không nhằm lẫn thì sau đó công việc mới thanh. “Hiểu một thì
mọi cái hiểu theo, mê một thì muôn cái lầm lẫn” không phải là lời nói
ngoa.
Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Pháp thân chư Phật, nhập vào mọi tâm
tưởng của chúng sanh”. Tâm này là Phật. Tâm này làm Phật. Nên biết
Phật tức là tâm. Ngoài tâm không có Phật nào cả. Đại lược mà nói có
năm loại. Thứ nhất: Biết thể của tâm, thể tánh thanh tịnh, thể cùng Phật
đồng nhau. Thứ hai: Biết dụng của tâm, dụng sanh pháp bảo, làm mọi
việc mà vẫn hằng tịnh, muôn hoặc đều như như. Thứ ba: Thường giác
không ngừng. Giác tâm trước mặt, giác pháp vô tướng. Bốn là: Thường
quán thân không tịch, nội ngoại thông đồng. Nhập thân vào trong pháp
giới, chưa từng ngăn ngại. Thứ năm: Nắm cái duy nhất không dời đổi,
động tịnh thường trụ, hay khiến kẻ học, thấy rõ Phật tánh, sớm vào cửa
định.
Cái thấy nghe ban ngày, đều là việc ngoài thân còn trong thân
thường không tịch. Giữ chuyên nhất không dời là lấy tịnh nhãn không
tịch này chú ý tham cứu, chẳng là lúc đêm ngày, chuyên chú bất động,
tâm nọ muốn lăng xăng phải mau mau nắm lại. Lấy dây cột chân chim

nó, muốn bay thì ghì lại, suốt ngày nhìn chừng không thôi, đương nhiên
tâm tự định. Như người học bắn, trước nhắm bắn đại chuẩn, kế đó là
nhắm tiểu chuẩn, kế đó nhắm đại đích, kế đó là nhắm tiểu đích, kế đó
nhắm một sợi lông, kế đó phá sợi lông làm trăm phần, kế đó nhắm bắn
1/100 của sợi lông, kế đó mũi tên sau ghim mũi tên trước, thẳng băng
nằm vững một hàng không để mũi tên nào rơi xuống. Các điều trên để ví
dụ người tập luyện đạo, niệm niệm trụ tâm, tâm tâm kế tiếp thau, không
tạm gián niệm, chánh niệm bất đoạn, chánh niệm hiện tiền. Lại Kinh
chép: “Lấy mũi tên trí huệ bắn ba cửa giải thoát”. Mũi, mũi, mũi giữ
nhau, không cho rơi xuống đất. Lại cũng như dùi cây để lấy lửa, nếu lửa
chưa phừng lên mà đã ngừng tay, thì tuy mong có lửa, lửa nào có được.
Lại như trong nhà có ngọc như ý, muốn cầu gì cũng được nấy, bỗng
nhiên làm rơi mất, tiếc nhớ không lúc nào nguôi. Lại như tên độc ghim
vào thịt, thân tên tuy rút ra mà mũi tên còn nằm trong đó. Như vậy thì
phải chịu đau nhức không lúc nào nguôi được. Niệm niệm tại tâm, tình
trạng cũng như thế. Phép bí yếu này không được truyền cho kẻ không ra
gì, chẳng phải tiếc sẻn pháp không truyền nhưng chỉ sợ người trước
không tin mà rơi vào tội hủy báng pháp, tức phải chọn lựa người, không
được cẩu thả đụng ai cũng truyền. Phải cẩn thận, cẩn thận lắm vậy !
Biển pháp tuy vô lượng, tu hành chỉ tại một lời nói, được ý phải quên
lời. Một lời thôi cũng không bám mà dùng, từ xưa tới nay vốn không
tịch, không sanh không diệt, bình đẳng không hai. Từ xưa tới nay vốn
không có, rốt cùng tịch diệt. Từ xưa tới nay, thanh tịnh giải thoát. Chẳng
kể đêm ngày, đi đứng nằm ngồi luôn chiếu cố, tức biết được tự thân như
bóng trăng trong nước, như ảnh trong gương, như nóng trong ngọn lửa
như tiếng vang nơi hang trống. Nếu nói là có, mà sao tìm nơi nào cũng
không thấy. Nếu nói là không, thì sờ sờ tại trước mắt đó. Pháp thân chư
Phật, đều là như thế. Tức biết rằng tự thân từ vô lượng kiếp đến giờ, rốt
ráo chưa từng sanh. Từ nay trở đi, rốt ráo cũng không sanh tử. Nếu mà
hay hành được như thế thì đó là chân thật sám hối. Dù ác nghiệp chất

chồng từ ngàn kiếp, muôn kiếp, cũng tự tiêu diệt. Duy trừ nghi hoặc rồi
mà cũng không thể sanh lòng tin, người mà như thế thì không thể ngộ
nhập. Nếu hành giả sanh lòng tin y theo đây tu hành thì không ai không
được nhập vào chánh lý vô sanh. Lại nữa, nếu tâm duyên dị cảnh, lúc
tâm duyên sanh chẳng từ mười phương đến, mà đi cũng chẳng có chỗ đi.
Thường quán theo duyên, giác quán vọng thức tư tưởng tạp niệm loạn
tâm không dấy, tức là đắc vô trụ. Nếu đã trụ tâm thì không còn duyên lự,
tùy phần tịch định, tức được tùy phần ngừng các phiền não, do đó mà
không tạo danh mới, được giải thoát. Nếu tâm kết phiền nhiệt, muôn
loạn hôn trầm, cũng theo đó mà tan hết thì được thư thích, từ từ an ổn,
khiến được tiện nghi, tâm tự an tịnh, chỉ cần tinh tấn mại mẽ như cứu lửa
cháy đầu vậy, không được biếng trễ mà phải gắng sức, gắng sức. Mỗi
khi tâm tánh tịch diệt thì tâm Thánh lộ rõ. Tánh tuy vô hình nhưng chí
tiết luôn có mặt. U minh không cạn kiệt, thường tồn tại sự trong sáng, đó
gọi là Phật tánh. Kẻ thấy Phật tánh, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, gọi là người
xuất thế. Do đó Kinh Duy Ma nói: “Bỗng nhiên quay trở về gốc tâm”,
lời ấy đáng tin thay. Kẻ ngộ Phật tánh, gọi là Bồ-tát nhân, cũng gọi là
người ngộ đạo, cũng gọi là người thức lý, cũng gọi là người đắc tánh. Do
đó mà Kinh nói: “Một câu liễm thần, bao kiếp không hoại”. Đây là
phương tiện đầu tiên của người mới học cho nên biết rằng tu đạo có
phương tiện. Đó là chỗ hiểu của Thánh tâm. Phàm phép xả thân, trước
định cái tâm không không, khiến tâm cảnh tịch tịnh, ý tưởng vắng lặng
sâu xa, khiến tâm không dời đổi. Tâm tánh tịch tịnh, tức chặt đứt phan
duyên, xa xăm mịt mờ, ngưng tịnh tâm lự, lặng bặt vui vẻ biết bao, hốt
nhiên khí dứt, trụ trong Pháp thân thanh tịnh, không thọ thân đời sau
nữa. Nếu khởi tâm đánh mất chánh niệm, chẳng khỏi thọ sanh. Đó tức là
trước định tâm cảnh, là phép phải như thế. Ấy là tác pháp. Pháp bổn
không pháp, pháp không pháp, mới gọi là pháp. Pháp thì vô tác, pháp vô
tác ấy là pháp chân thật. Do đó Kinh nói: “Không, vô tác, vô nguyện, vô
tướng là giải thoát chân thật”. Do nghĩa đó nên pháp chân thật thì vô tác.

Pháp xả thân tức giả tưởng thân hoành khán, tâm cảnh minh địa, tức
dùng tinh thần sáng suốt thôi thúc, đòi hỏi.
Đại sư Tín nói:
- Trang Tử nói: “Trời đất là một ngón tay, vạn vật là một con bọ
ngựa”. Kinh Pháp Cú chép: “Một cũng chẳng là một, chỉ là muốn phá ý
niệm về số mà thôi”, kẻ trí cạn nghe nói cho một là một, do đó mà Trang
Tử hãy còn vướng về một vậy.
Lão Tử nói: “Xa xăm thay, mịt mờ thay, bên trong có tinh túy. Bên
ngoài tuy mất tướng mà bên trong còn tồn tâm”.
Hoa Nghiêm nói: “Không vướng nhị pháp, vì không có một, hai”.
Kinh Duy Ma nói: “Tâm không ở trong mà cũng không ở ngoài không ở
trung gian, tức là chứng”. Cho nên biết Lão Tử vướng ở hiểu biết về tinh
túy vậy. Kinh Niết-bàn chép: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Nói
như thế thì tường vách, ngói, đá, nếu không phải Phật tánh, làm sao có
thể thuyết pháp. Lại Thiên Thân Luận chép: “Ứng hóa không phải chân
Phật, cũng không phải người thuyết pháp”.
(Theo Lăng Già Sư Tư Ký)

TỔ THỨ NĂM
ĐẠI SƯ HOẰNG NHẪN
Tổ người Hoàng Long Mai (Kỳ Châu), họ Chu, sanh ra đã có dị
tướng. Lúc trẻ, Tổ đi chơi gặp một trí giả than rằng: “Đứa trẻ này chỉ
kém Như Lai có bảy tướng”. Sau ngài gặp đại sư Tín mà đắc pháp, nối
tự giáo hóa ở núi Phá Đầu.
Trong thời Hàm Hanh, có một cư sĩ họ Lư, tên Huệ Năng, từ Tân
Châu đến ra mắt sư.
Tổ hỏi:
- Ông từ đâu tới ?

Lư đáp:
- Lĩnh Nam.
Tổ hỏi:
- Đến muốn cầu việc gì ?
Lư đáp:
- Chỉ cầu làm Phật.
Tổ hỏi:
- Người Lĩnh Nam không có Phật tánh, làm sao làm Phật được ?
Lư nói:
- Người thì có phân Nam Bắc, Phật tánh há cũng vậy sao ?
Tổ biết là một dị nhân, liền nạt rằng:
- Thâu nhận xuống nhà sau đi.
Lư đảnh lễ chân Tổ lui ra, rồi vào nhà giã gạo, nhận việc đạp cối
lao nhọc, ngày đêm không nghỉ. Qua 8 tháng, Tổ biết lúc truyền phó
Chánh pháp đã đến nên báo cùng môn đồ.
- Chánh pháp khó hiểu, không thể cứ theo lời ta mà lấy làm của
mình. Các ông mỗi người hãy tùy ý làm một bài kệ, nếu ý, lời phù hợp,
ta sẽ truyền cho cả y và pháp.
Lúc ấy, trong hội có hơn 700 ông tăng. Có thượng tọa Thần Tú là
người uyên bác, học thông nội ngoại giáo điển, mọi người rất ngưỡng
phục. Họ đều bàn nhau: “Nếu không suy tôn thượng tọa Tú thì trong bọn
ta ai dám đảm đương”.
Thần Tú thầm nghe lời khen thì không cần suy nghĩ chi lâu, liền
viết lên vách hành lang lời kệ:
Phiên âm:
Thân thị Bồ-đề thọ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Mạc khiển hữu trần ai.
Tạm dịch:

Thân là cây Bồ-đề
Tâm như gương trong đài
Luôn cần phải lau quét
Chẳng để lấm trần ai.
Tổ đi ngang qua nhìn thấy bài kệ, biết là của Thần Tú làm bèn
khen ngợi rằng:
- Đời sau cứ theo đây mà tu hành, cũng được quả lớn.
Bức tường vốn muốn để xử sĩ Lư Trân diễn họa tích Lăng Già Biến
Tướng, đến khi Tổ thấy bài kệ rồi thì bỏ qua không bảo họa nữa, mà bảo
mọi người cùng nhau niệm tụng.
Lư tại nhà giã gạo chợt nghe có người đọc kệ liền hỏi một người
đồng học:
- Bài văn gì vậy ?
Đồng học đáp:
- Ông không hay là Hòa thượng muốn kiếm người nối pháp nên
bảo mọi người làm tâm kệ đó sao ? Đây là bài kệ của thượng tọa Thần
Tú. Hòa thượng rất khen ngợi, ắt sẽ truyền thọ y - pháp cho thượng tọa.
Lư nói:
- Bài kệ thế nào ?
Đồng học đọc kệ cho nghe, Lư yên lặng một lúc nói:
- Hay thì có hay đấy, nhưng chưa được thấu suốt.
Đồng học nạt:
- Hàng tôi tớ ngu dốt mà biết gì, chớ có nói sàm !
Lư nói:
- Ông không tin sao ? Tôi xin làm bài kệ họa lại.
Đồng học không nói, chỉ nhìn Lư mà cười. Đến đêm, Lư ngầm bảo
một chú tiểu dẫn tới chỗ bức tường hành lang, Lư cầm đuốc, nhờ chú
tiểu viết giùm một bài kệ cạnh bên bên kệ của Thần Tú như sau:
Phiên âm:
Bồ-đề bổn phi thọ

Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà giả phất trần ai.
Tạm dịch:
Bồ-đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Cần gì phủi trần ai.
Sau đó, Tổ đọc thấy kệ, nói:
- Kệ này ai làm đây, mà cũng chưa thấy được tánh.
Đồ chúng nghe Thầy nói nên cũng không màng tới bài kệ nữa.
Đến đêm, Tổ âm thầm sai người đến nhà giã gạo triệu hành giả vào
thất bảo:
- Chư Phật xuất thế là một việc trọng đại, nên tùy theo căn cơ cao
thấp khác nhau mà hướng dẫn, cho nên mới có các chỉ ý mười địa, ba
thừa, nhanh chậm làm Giáo môn. Nhưng Thế Tôn đã đem pháp môn vô
thượng thâm diệu, trong sáng sâu xa là Chánh pháp nhãn tạng chân thực
truyền đạt cho đệ tử thứ nhất là Đại Ca-diếp Tôn giả, lần lượt truyền qua
28 đời. Đến Tổ Đạt Ma thì sang tới Đông Độ này, được Khả đại sư nối
tiếp đến hôm nay. Nay ta đem Pháp bảo cùng với Cà-sa trao lại cho ông.
Hãy khéo giữ gìn, đừng để pháp đứt đoạn. Nghe ta đọc kệ:
Phiên âm:
Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sinh
Vô tình ký vô chủng
Vô tánh diệc vô sanh.
Tạm dịch:
Hữu tình đến gieo mầm
Nhờ đất trái nẩy sinh
Vô tình đã không giống

Không tánh cũng không sanh.
Lư hành giả quỳ xuống nhận lãnh y và pháp, bẩm:
- Pháp, con đã nhận, còn y sẽ trao cho ai ?
Tổ nói:
- Xưa, lúc đầu Tổ Đạt Ma đến đây, vì chưa ai tin nên phải truyền y
làm biểu minh đắc pháp. Nay tín tâm mọi người đã muồi, chiếc y sẽ là
đầu mối tranh giành. Vậy nên đến ông thì dừng lạy không truyền nữa.
Ông nên đi xa ẩn lánh, đợi thời cơ mà hành đạo, bởi lẽ người nhận y,
mạng như tơ mành.
Lư hỏi:
- Nên ẩn nơi đâu ?
- Gặp Hoài thì dừng, gặp Hội thì ẩn.
Lư đảnh lễ chân Tổ xong, mang y đi khỏi.
Ngay đêm ấy, ngài đi xa về phương Nam, mọi người không ai hay
biết.
Từ đó về sau ba ngày liên tục Ngũ Tổ không lên giảng pháp nữa.
Mọi người kinh ngạc nghi ngờ đến hỏi. Tổ bảo:
- Đạo ta đi rồi ! Còn hỏi gì nữa ?
Lại hỏi:
- Ai được y, pháp ?
Tổ đáp:
- Năng hành giả đã được.
Đồ chúng bàn luận, Lư hành giả kia tên là Năng, bèn đổ nhau tìm
nhưng không thấy đâu, do đó mới biết đích thực là người ấy đã được
pháp, y bèn cùng nhau đuổi theo.
Trải bốn năm sau, đến niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, ngài
bỗng cáo cùng đồ chúng:
- Việc ta nay đã xong, đến lúc phải đi thôi.
Bèn vào thất, ngồi an nhiên tịch diệt, thọ 74 tuổi. Tháp dựng tại
Đông Sơn, Hoàng Mai.

Vua Đại Tông thuỵ phong ngài là Đại Mãn Thiền sư, pháp hiệu
Pháp Vũ.
PHẦN PHỤ LỤC
I. Có người lại hỏi:
- Người học tập Phật pháp sao không ở chốn thành thị, tại nơi mọi
người tụ tập, mà phải cư trú chốn núi non ?
Sư (Hoằng Nhẫn) đáp:
- Cây gỗ dùng để cất nhà lớn, bổn lai phải xuất xứ từ sơn cốc âm u,
không thể ở tại nơi người tụ hội mà trưởng thành. Bởi vì xa nhân quần
thì không bị dao búa chặt róc tổn thương, có thể từ từ lớn lên thành đại
thọ, ngày sau mới có thể dùng làm rường cột. Do đó mà người học tập
Phật pháp nên ở tại hang hốc mà di dưỡng tinh thần, xa lánh trần thế
phiền não huyên náo, nên tại chôn núi sâu tu dưỡng tính tình, lâu dài từ
biệt tạp nhiễm của thế tục. Trước mắt không có tục vật, trong tâm tự
nhiên an ninh. Việc học Thiền giống như trồng cây, khiến cho ra hoa kết
quả.
Hoằng Nhẫn đại sư lúc ấy thường an nhiên ngồi nghiêm không
dùng chữ nghĩa soạn thành sách, chỉ dùng miệng nói thiền lý, điềm
nhiên dạy dỗ người khác.
(Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 1)
II. Tổ thứ năm Hoằng Nhẫn Đại Sư, người Kỳ Châu Hoàng Mai,
lúc đầu Tổ là đạo nhân trồng tùng tại núi Phá Đầu.
Ngài có lần bẩm với Tứ Tổ:
- Con có thể nghe được đạo pháp không ?
Tổ nói:
- Ông đã già lão, nếu có nghe há có thể truyền bá rộng rãi ư ? Nếu
như tái sinh được thì ta sẽ chờ ông.
Ngài nghe xong bèn ra đi, đến bờ sông thấy một cô gái đang giặt
đồ. Hỏi:
- Tôi xin nghỉ nhờ ở cô được không ?

Cô gái nói:
- Tôi còn có cha mẹ, ông đến hỏi xem.
- Được, tôi xin đi ngay.
Thấy cô gái gật đầu bằng lòng, ngài liền chống gậy trở đi.
Cô gái là con gái út nhà họ Châu. Sau khi trở về không lâu thì
mang thai. Cha mẹ tức giận phải đuổi đi. Cô gái không nơi nương tựa,
ban ngày đi phụ đánh sợi mướn, tối đến ngủ nhờ dưới thềm xưởng. Sau
đó sinh ra đứa con trai, cho là điềm không may nên quăng xuống sông.
Hôm sau ra xem thấy đứa bé nổi trôi ngược dòng nước, trông rất tươi tắn
khỏe mạnh, cô hết sức kinh ngạc nên lại bế lấy.
Lớn lên thành trẻ con, đứa bé theo mẹ xin ăn, mọi người trong xóm
gọi là thằng nhỏ không họ. Gặp một trí giả, ông ta than rằng:
- Đứa bé này chỉ kém Như Lai có bảy tướng thôi.
Sau đó gặp Đạo Tín Đại Sư và đắc Pháp. Ngài nối giòng truyền bá
đạo pháp tại núi Phá Đầu.
III. Tổ đời thứ năm:
Triều Đường, Thiền sư ở chùa U Cư núi Song Phong Kỳ Châu tên
húy Hoằng Nhẫn, là người kế thừa thiền sư Đạo Tín. Nhẫn đại sư truyền
pháp nhiệm mầu, được người đời tôn kính gọi là pháp môn Đông Sơn.
Lại vì đạo tục ở Kinh, Lạc đều ngợi khen Đông Sơn Kỳ Châu có nhiều
người đắc quả, nên mới thành tên pháp môn Đông Sơn.
Lại có người hỏi:
- Kẻ học đạo tại sao không nên ở xóm làng thành thị mà phải trên
núi ?
Ngài đáp:
- Cây gỗ để dựng nhà lớn, vốn từ rừng sâu mà ra chớ không có nơi
nhân gian. Do ở xa con người nên không bị đao búa chặt đẽo thương tổn.
Sau khi thảy thảy đã thành cây to mới kham nổi dùng làm rường cột, do
đó mới biết rằng gởi thân ở hang sâu là xa lánh bụi bặm. Còn dưỡng

tánh nơi núi cao thì tránh xa thói tục. Trước mắt không có vật gì thì tâm
tự an ninh. Từ đó cây đạo trổ bông, rừng Thiền ra trái vậy.
Đại sư Hoằng Nhẫn, nghiêm trang tĩnh tọa, không viết sách vở.
Miệng nói huyền lý, mặc nhiên truyền trao cho người.
- Chốn nhân gian còn truyền lại một quyển, người đời cho là do
Nhẫn đại sư tuyên thuyết, đấy là lời nói ngoa vậy. Theo Hòa thượng ở
Thọ Sơn An châu tên húy là Trách soạn sách “Lăng Già Nhân Pháp Chí”
chép thì Nhẫn đại sư họ Chu, ông cha là người Tầm Dương đến ngụ ở
huyện Hoàng Mai. Cha mất sớm, sư thờ mẹ chí hiếu. Bảy tuổi thờ Đại
sư Đạo Tín. Từ khi xuất gia, sư trụ ở chùa U Cư, siêng năng học hỏi,
hoài bảo trinh thuần, ngậm kín miệng không nói chuyện thị phi của
người, dụng tâm chốn sắc không, lao lực để cúng dường, bạn đạo đều
nhờ chỗ đầy đủ của sư. Điều phục tâm để nhằm đầy đủ oai nghi, sư riêng
rành quán chiếu, đi đứng nằm ngồi đều là đạo trường. Tam nghiệp đều là
Phật ứng tiếp hàng ngàn người, chẳng chiếu theo văn mà nghĩa phù hợp
huyền chỉ. Lúc bấy giờ có Thiền sư Thần Tú ở Kinh Châu, vâng làm cao
đồ, tự nhận phó chúc.
Năm đầu niên hiệu Hàm Đình, Huyền Trách đến núi Song Phong,
tuân thừa dạy dỗ. Vâng theo sai bảo, trước sau hết năm năm, ba lần tới
lui hầu hạ, đạo tục đều tề tựu, chung sức cúng dường, mong chờ khai thị
nghĩa kinh Lăng Già rằng: “Kinh này chỉ có tâm chứng mới biết, chẳng
phải chữ nghĩa chú giải được”. Tháng hai niên hiệu Hàm Hanh thứ năm,
Sư bảo nhóm Huyền Trách xây tháp, cùng các môn nhơn vận chuyển đá
vuông ở thiên nhiên, chồng chất lên đẹp đẽ to lớn. Ngày mùng 4 tháng
10 sư hỏi tháp xong chưa. Môn nhân đáp xong rồi, sư liền nói:
- Không thể tịch cùng ngày với Phật nhập Niết-bàn.
Bèn lấy tháp làm chùa. Lại nói:
- Như ta đây một đời dạy biết bao nhiêu người, kẻ giỏi giờ đã mất
hết. Sau này truyền đạo ta, chỉ có mười người thôi. Ta cùng Thần Tú,
luận kinh Lăng Già, huyền lý đều thông suốt, tất lợi ích rất nhiều.

Trí Sân ở Tự châu, Lưu chủ bạ ở núi Bạch Tòng đều gồm đủ văn
tính. Tuệ Tạng ở Tân Châu. Huyền Ước ở Tùy Châu, tiếc không thấy
đâu. Lão An ở Tung Sơn, có đạo hạnh thâm sâu. Pháp Như ở Lộ Châu.
Huệ Năng ở Thiều Châu, tăng nước Cao Ly Trí Đức ở Dương Châu, đều
có thể làm thầy người nhưng mà mỗi nhân vật ở một phương. Nghĩa
Phương ở Việt Châu, có khả năng giảng nói. Lại nói với Huyền Trách
rằng:
- Ông gồm đủ hạnh, nên tự khéo bảo trọng. Sau khi ta tịch, ông
cùng Thần Tú, nên làm cho Phật nhựt rạng ngời trở lại. Tâm chứng trùng
chiếu.
Ngày 16 tháng đó hỏi:
- Ông nay đã hiểu tâm ta chưa ?
Huyền Trách kính cẩn bạch:
- Không biết.
Đại sư liền dùng tay chỉ mười phương, nhất nhất thuật cách chứng
tâm xong, trong ngày 16, ngồi xây mặt về hướng Nam, nhắm mắt qua
đời, hưởng thọ 74 tuổi. Di thể chôn trong tháp ở núi Phùng Mậu, đến
nay hãy còn như xưa. Lư Tử Sản ở Phạm Dương, họa hình sư trên vách
chùa An Châu. Binh bộ thượng thư Lý Huỳnh Tú ở Lũng Tây làm bài
tán rằng: “Ôi thôi thượng nhân. Khế ngộ chân đạo, Nhiếp tâm tuyệt trí,
cao ngộ thông thần, chứng quả vô sanh, Hiện diệt đồng trần. Nay đã đổi
thay. Bao giờ gần gũi”.
Đại sư nói:
- Có một căn nhà, bên trong toàn cứt đái cỏ rác dơ bẩn, thì đó là
vật gì ?
Lại nói:
- Quét dọn mọi thứ cứt đái, cỏ rác dơ bẩn, không thứ gì còn, thì đó
là vật gì ?
Lại nói:
- Chính lúc ông chứng đại Pháp thân, thì ai kiến chứng ?

Lại nói:
- Có 32 tướng tốt của Phật. Bình nước có 32 tướng tốt đó không ?
Cây lộ trụ cũng có 32 tướng tốt đó không ? Cho đến đất, cây, ngói, đá
cũng có 32 tướng tốt đó không ? Nếu đem lửa đốt, dài ngắn gì đốt quách
thì thử hỏi cái gì là dài, cái gì là ngắn chớ ? Lại thấy người đốt đèn, tạo
tác mọi vật đều hỏi: “Kẻ đó tạo mộng hay tạo thật ?”. Hoặc có khi nói
không tạo, không tác thì mọi vật đều Đại Bát Niết-bàn.
Lại nói:
- Hiểu rõ sanh tức là pháp vô sanh, chẳng phải ly sanh mới có pháp
vô sanh. Ngài Long Thọ nói: “Chư pháp không tự sanh mà cũng chẳng
từ cái khác sanh ra, chẳng cộng sanh mà cũng chẳng không có nhân, cho
nên biết vô sanh”. Nếu các pháp theo duyên sanh thì là không có tự tánh.
Mà nếu không có tự tánh thì làm sau có pháp ?
Lại nói:
- Hư không chẳng ở giữa và hai bên. Thân chư Phật cũng thế. Ta
ấn khả ông thấy rỗ chỗ Phật tánh là thế.
Lại nói:
- Trong lúc ông đang tọa Thiền trong chùa, thì ở dưới tàng cây
trong rừng núi cũng có thân ông tọa thiền không ? Tất cả đất, cây, ngói,
đá cũng có thể tọa thiền không ? Đất cây ngói đá cũng có thể thấy sắc
nghe tiếng, mặc y, ôm bát không ? Kinh Lăng Già nói: “Cảnh giới Pháp
thân là đây vậy”.
(Theo Lăng Già Sư Tư Ký)

