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Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa) lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, một trong 
mười đệ tử lớn của Đức Phật. Con của ông Âm Trạch và bà Hương Chí, 

nước Ma Kiệt Đà. Khi mẹ sinh ra Ngài có làn da toàn màu vàng sáng ánh. 
Khi 22 tuổi, cha mẹ bảo cưới vợ, Ngài không chịu, cha mẹ ép quá nên Ngài 
đặt điều kiện với cha mẹ như sau: 

Nếu cha mẹ tìm được cô gái nào có làn da như con thì con mới bằng lòng 
cưới vợ. 
Cha mẹ Ngài liền cho đúc một pho tượng bằng vàng, đẩy đi khắp nơi tìm 

người con gái nào có làn da như tượng. Khi pho tượng đến thị trấn Hàn 
Thuật Trung, có gia đình ông Phương Thùy Ái và vợ là bà Liểu Ánh Phương 

có nàng con gái mới 20 tuổi, tên là Hàn Phương Nga, có làn da y như pho 

tượng nên Ngài đành phải chấp nhận cưới nàng. 

Khi hai người cưới nhau, Ngài có nói với vợ: Thật tình tôi không muốn cưới 
vợ nên đặt điều kiện khó này, không ngờ tôi gặp được nàng. Vậy, tôi xin 
nàng cùng tôi làm bạn tri kỷ, không theo đời sống vợ chồng bình thường. 
Nàng Hàn Phương Nga đồng ý, hai người sống chung với nhau được 2 năm, 

Ngài xin cha mẹ cho hai vợ chồng xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng, hai 
người vào núi tu hạnh đầu đà, tức tu khổ hạnh. 

Ngài xuất gia được một năm, một tối nọ, Ngài nằm mộng thấy có vị đầu tóc 
bạc bảo: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, hiện ở tịnh xá Trúc Lâm, 
ông nên đến đó xin Đức Phật dạy pháp môn tu giải thoát”. 
Ngày hôm sau, ông đến tịnh xá Trúc Lâm chí thành đảnh lễ Đức Phật, Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni bảo: 

Lành thay, này tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp đến đây, Như Lai nhờ người cạo râu 
tóc cho ông. Khi Ngài được những vị trong Tăng đoàn cạo râu tóc xong, 
Đức Phật cho Ngài thọ giới tỳ kheo và mặc y cà sa, không bao lâu Ngài tu 
chứng được quả vị A La Hán. Vì Ngài tu khổ hạnh nên thân hình tiều tụy, 
ăn mặc rách rưới nên trong Tăng đoàn ai cũng chê cười Ngài. 



Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật đã 78 tuổi, 
còn Ngài 79 tuổi. Thời cơ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Tổ thứ nhất đã đến 
nên một buổi sáng mùa xuân trên mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn, Đức Phật 
tập hợp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, 

Ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa, mọi người ai cũng ngơ ngác, riêng 

Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười, Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp: 

Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười? 
Ngài Ma Ha Ca Diếp trình thưa với Đức Phật: 

Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành hoa sen đưa lên 

nên con đã nhận ra tánh Thấy chân thật rõ ràng của con, con mừng quá nên 
con mỉm cười. 
Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp: 

Ông thấy như thế nào? 
Ngài Ma Ha Ca Diếp không trả lời thấy như thế nào mà trình thưa cùng Đức 
Phật bài kệ 44 câu: 
Sen xuân nở tại Linh Sơn 

Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà 
Ý Phật con đã nhận ra 

Tánh Thấy, y thấy được qua luân hồi  
Bao năm khổ hạnh con thôi 
Sống với tánh Thấy, luân hồi màng chi 

Hoa sen con nhận tức thì 
Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người 

Phật ơi, con đã ngộ rồi 
Thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà 
Phật tánh, con đã nhận ra 



Khi thấy, Ý thấy vượt xa muôn trùng 
Tánh Thấy hết sức lạ lùng 

Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay 
Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày 

Hôm nay thật sự, nhận ngay tánh mình 
Nhận được con chỉ lặng thinh 
Nở ra nụ cười vui lắm Phật ơi 

Trước kia, Phật dạy con ‘Thôi’ 
Mà thôi không được, luân hồi con đi 

Hoa sen con thấy tức thì 
Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời 
Nụ cười thay thế chữ ‘Thôi’ 

Để trình Đức Phật đôi môi thay lời 
Linh Sơn, con đã rõ lời 

Thiền Thanh con biết, luân hồi dứt ngay 
Trước huynh đệ, con trình bày 
Môn thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền 

Mấy ngàn người bỏ tu riêng 
Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm 

Nhờ con lặng lẽ âm thầm 
Bất ngờ nhận được, không lầm chuyển luân 
Hôm nay, thật sự con mừng 

Mừng vì sinh tử đã dừng với con 
Linh Sơn con quyết lòng son 



Giữ môn thiền học thường còn thế gian 
Hễ ai muốn hết gian nan 

Chỉ cần thanh tịnh, mới sang quê nhà 
Lòng con xin nói hết ra 

Cám ơn Đức Phật, con xa luân hồi  
Thiền Thanh kỳ diệu Phật ơi 
Chỉ cần thanh tịnh, luân hồi bỏ con 

Con nay kính nguyện lòng son 
Truyền môn thiền học, được còn mai sau. 

Này các vị tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền Thanh tịnh 
bằng cành hoa sen, trong số 1250 vị, duy nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp 
nhận được chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, đây là pháp môn mầu 
nhiệm Như Lai dạy nơi thế giới này. 

Như Lai dạy rõ pháp môn Thanh tịnh thiền được lưu truyền như sau: 
1. Việc truyền thiền Thanh tịnh, đúng 15 ngày sau Như Lai sẽ truyền thiền 
Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp để thay Như Lai dạy pháp môn thiền 
Thanh tịnh, sau khi Như Lai diệt độ. 

2. Ông Ananda và các đệ tử lớn của Như Lai cũng như đại chúng, thiết lập 
bàn hương và phẩm vật để Như Lai làm lễ truyền thiền Thanh tịnh, trước sự 
chứng minh của Mười Phương Chư Phật, các ông hãy tụ hội về cho đầy đủ. 
Vì sao các ông phải tựu hội? 

Vì đây là buổi lễ truyền thiền Thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng 

chảy của ‘Mạch nguồn thiền Thanh tịnh’ của Như Lai dạy đã khởi đầu tại 
đây. 



Mạch nguồn thiền Thanh tịnh này tiếp theo là 36 đời Tổ nữa, được phân 
chia như sau: 
Nước Ấn Độ có 28 đời Tổ 

Nước lớn ở phương Đông (Trung Quốc) có 5 đời Tổ 
Nước nhỏ ở phương Đông, cũng gọi là đất Rồng (Việt Nam) có 3 đời Tổ 

Đến đây, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh bị quên lãng, mãi đến đời Mạt 
Thượng Pháp ở tại đất Rồng mới có người nhận lại được, người này cho 
pháp môn Thanh tịnh thiền phổ biến đi khắp Năm châu. 
3. Ông Ma Ha Ca Diếp, khi ông sắp tịch, ông hãy truyền pháp môn Thanh 
tịnh thiền lại cho ông Ananda, để làm Tổ sư đời thứ hai. Như Lai dạy các 
ông như sau: Khi ông Ananda nhận Tổ vị thứ hai, phải đổi danh là Thiền 
tông. 

Vì sao phải đổi danh như vậy? 
Vì pháp môn Thanh tịnh thiền bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được 
truyền theo ‘Tông Pháp Thiền’ rõ ràng. Lần đầu tiên Như Lai truyền thiền 
Thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được nhưng khi ông Ma Ha Ca Diếp 
truyền Thiền tông lại cho ông Ananda, chỉ có ông Ananda, ông Xá Lợi Phất 
và các đệ tử lớn của Như Lai dự thôi. 
Vì sao chỉ có ông Xá Lợi Phất, các đệ tử lớn cũng như các cư sĩ hiểu được 
thiền Thanh tịnh mới được dự? 
Vì ông Xá Lợi Phất đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’, đồng 
nghĩa ông đã vượt hơn cả 'Bí mật Thiền tông' nhưng vì ông Xá Lợi Phất 
chưa nhanh bằng ông Ma Ha Ca Diếp, hơn nữa ông Xá Lợi Phất đến ngày 
ông Ananda nhận Tổ vị đời thứ hai, ông Xá Lợi Phất đã trên 90 tuổi rồi, còn 
các đệ tử lớn và những vị cư sĩ này đã hiểu được căn bản của pháp môn 
thiền Thanh tịnh. Nếu nói theo Thanh tịnh thiền, các vị này chỉ giác ngộ 
‘Yếu chỉ Thiền tông’ thôi. 



Vậy, ngày trăng tròn tháng 2 này, Như Lai sẽ chính thức hành lễ truyền 
Thanh tịnh thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp. Vậy, các ông mỗi người lo một 
việc, lo buổi lễ này cho thật chu đáo, ai lo việc gì cố gắng cho tốt. 

Đức Phật vừa nói xong, tất cả giải tán và lo công việc của mình. 
Sáng ngày trăng tròn tháng 2, buổi sáng, ánh sáng mặt trời nắng gắt chói 
chang nhưng khi mặt trời vừa nhô lên lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật 
cùng các đệ tử của Ngài, cùng tất cả Ưu bà tắc, Ưu bà di tập hợp đông đủ. 
Bất ngờ, trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu 
trời sáng rực và mát dịu. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ 
bước lên lễ đài và nói: 
Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật đã thành Phật 
trước tôi. Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn, cõi Ta Bà này. Tôi 

là Bồ Tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con vua 
Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, được Đức vua và Hoàng hậu đặt cho tên là 
thái tử Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới Dục giới này. Trong đó, có 5 

pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý. Một pháp môn tu phi 
vật lý, tức tu để được giác ngộ và giải thoát ra khỏi thế giới Dục giới này. 
Ông Ma Ha Ca Diếp là một trong mười đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền 
ông đã đạt được 'Bí mật Thiền tông'. Vì vậy, hôm nay tại lễ đài trên núi Linh 

Sơn, cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ 
Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca 
Mâu Ni, cũng như Hằng hà sa số Chư Phật Mười Phương, tức những vị đã 

thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước. 

Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã 

dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa tôi sẽ nhập Niết bàn để trở về nguồn cội 
của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế 
giới vật lý này, đều phải truyền thiền Thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được 
'Bí mật Thiền tông' để người đó trở thành Tổ sư thiền đời thứ nhất. 



Hôm nay, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền, ông Ma Ha 
Ca Diếp là người đầu tiên nhận được ‘Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu 
tâm’, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, 
phải truyền theo dòng riêng của nó. Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức 
Phật cổ Nhiên Đăng cũng như Chư Phật quá khứ Mười Phương. Ông Ma 

Ha Ca Diếp là người đã đạt 'Bí mật Thiền tông', có làm bài kệ nói lên được 
chỗ chân thật những thứ trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh nên hôm nay 
tôi làm lễ truyền Thanh tịnh thiền này. Vậy, kính xin Đức Phật Nhiên Đăng 

và Mười Phương Chư Phật chứng minh cho tôi. 
Trước khi hành đại lễ truyền thiền Thanh tịnh, tôi và những vị có mặt đồng 

DÂNG HƯƠNG 
Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
Rốt ráo chúng tôi bổn nguyện lành 

Trên khói hương này Chư vị ngự 
Tôi xin hành lễ truyền thiền này 

KHAI LỄ TRUYỀN THIỀN 
Thiền hoa nở tại Linh Sơn 
Thiền Thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng 

Trải qua khắp chốn gian nan 
Đi qua khắp nước hiện an nơi này 
Ông hãy nghe dạy của thầy 

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ma có duyên 

Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình 
Diếp, ông biết được lặng thinh 
Chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi 



Như Lai, xác nhận phải rồi 
Không theo luân hồi, vật lý phải xa 

Tất cả những vị ngộ ra 
Chính tâm thanh tịnh Ta đây lưu truyền 

Hôm nay ông có đại duyên 
Nhận được nguồn thiền chánh pháp của Ta 
Y theo lời dạy của Ta 

Hể ai nhận được ý Ta dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, tại núi hiển linh 
Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Truyền cho Nan Đà làm Tổ tiếp theo 

Vượt qua bể khổ hiểm nghèo 
Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi 
Ông phải cố gắng truyền đi 

Nan Đà truyền lấy nhận thì dài lâu 
Thiền Thanh không cần nguyện cầu 

Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng 
Tâm mình thanh tịnh bình an 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa 

Thiền Thanh không cần sớm trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 



Được vậy, là được bình an 
Ta nay chỉ rõ có đàng này thôi 

Ông nay đã hiểu được rồi 
Ta cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh 

Các ông không phải đua tranh 
Pháp thiền Thanh tịnh, dành người ngộ ra 
Hôm nay, Ta Phật Thích Ca 

Chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền 
Ông phải cố gắng giữ riêng 

Tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người 
Buổi lễ hôm nay tươi vui 
Mười Phương Chư Phật tươi cười chúc vang 

Thế giới vật lý bình an 
Vì được an nhàn, nhờ pháp thiền Thanh 

Mười Phương Chư Phật bao quanh 
Chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền 
Thiền Thanh Ta chỉ truyền riêng 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. 
 

 
 
 

 
 



Đức Phật vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp. 
Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên, cùng lúc tiếng pháp của Mười 
Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp: 

Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp. 
Các Ngài đồng vang nói: 
Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được 
chánh pháp thiền Thanh tịnh  

Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam 

Diêm Phù Đề này. 
Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn 
Thanh tịnh thiền nơi thế giới Ta bà này. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 



Ngài Ananda nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi. Con vua Hộc Phạn và Hoàng hậu 
Phước Thệ Thiện, dòng Sát Đế Lợi ở thành Ca Tỳ La Vệ, vua Hộc Phạn là 
em ruột của Đề Bà Đạt Đa, tức em nhà chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Thủa nhỏ, Ngài có nhiều tướng tốt, thông minh tuyệt vời, đến 25 tuổi xin 
theo Phật xuất gia. 
Phật cần người thị giả, rất nhiều vị đứng ra tình nguyện. Vì quá nhiều người 
nên Đức Phật phải lập ra hội thi, để tìm ra vị nào đạt yêu cầu cao nhất thì 
được làm thị giả. 

Sau khi thi tài đối đáp và nhớ dai, Ngài vượt trội. Tuy vượt trội nhưng Ngài 

cũng không chịu nhận, Ngài viện lý do là em của Đức Phật, nếu làm thị giả 
sợ nhiều người dị nghị. Sau cùng Đức Mục Kiều Liên và Ngài Xá Lợi Phất 
đứng ra năn nỉ nhiều lần, buộc lòng Ngài nhận nhưng Ngài xin Đức Phật 4 
điều: 
1. Không thọ trai riêng 

2. Không mặc y thừa của Phật 
3. Không hầu hạ Phật khi Phật ở một mình 
4. Không sử dụng bất cứ thứ gì của Phật cho 

Đức Phật chấp thuận 4 điều kiện của Ngài và có lời khen như sau: 
Quả thật, ông có sự hiểu biết cao rộng như vậy, vì ông sợ mọi người dị nghị 
ông là em chú bác với Như Lai. Thế là Ngài làm thị giả cho Đức Phật suốt 
25 năm. 

Một hôm, Ngài đi khuất thực về ngang tịnh xá của Đức Phật, thấy bà di mẫu 
Ma Xà Ba Đề đang đứng trước cửa khóc. Di mẫu áo quần bụi bặm, chân 
dính bùn đất, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ, biết bà từ hoàng 
cung đến xin Đức Phật xuất gia. Bà xin đến 3 lần mà Đức Phật vẫn không 
cho. Ngài Ananda cảm động quá nên vào tịnh xá của Đức Phật, đảnh lễ Như 

Lai cho bà xuất gia. Ngài kể công ơn của bà, do một tay bà nuôi Đức Phật 
khi hoàng hậu không còn. 



Thấy Ngài Ananda năn nỉ quá nên Đức Phật cho bà xuất gia với 3 điều kiện: 
1. Bà phải ở gần Chư Tăng để có gì Chư Tăng bảo vệ 

2. Bà phải tìm thêm vài người nữa để cư ngụ chung 
3. Phải tự lo chỗ ở kín đáo 

Nhờ Ngài Ananda xin Đức Phật chấp thuận nên trong giáo đoàn của Đức 
Phật mới có người nữ. 
Ngài Ananda xuất gia sau Đức Phật thành đạo đến 24 năm. Do đó, những 
pháp môn tu Tiểu thừa vả Trung thừa Ngài không biết được. Vì vậy, Ngài 
có trình xin Đức Phật, khi rảnh rỗi hãy nói lại cho Ngài nghe để biên chép 
lại cho đầy đủ 6 pháp môn tu mà Như Lai dạy nơi thế giới này. 

Khi Ngài nhận làm thị giả, mỗi lần Đức Phật thuyết kinh, Ngài nhớ, về thất 
biên soạn lại và trình cho Đức Phật kiểm lại, nếu có chỗ sai Đức Phật kiểm 
lại. 
Ngài có nhược điểm như sau: 

Tuy Ngài văn hay, chữ đẹp, nhớ dai nhưng nhận biết ý sâu mầu trong các 
lời kinh, Ngài không hiểu được. Vì vậy, khi Ngài bị ông Duy Ma Cật hỏi 
vài chỗ ‘Yếu chỉ Phật ngôn’ Ngài không trả lời được. 
Ngài Ananda đạt 'Bí mật Thiền tông' 

Theo lời dạy của Đức Phật khi ông Ma Ha Ca Diếp sắp tịch, phải truyền 
Thiền tông lại cho ông Ananda để làm Tổ đời thứ hai.  
Một buổi sáng mùa xuân, Tổ Ma Ha Ca Diếp đang đứng trước sân chùa, 
Ngài Ananda đến chắp tay thưa hỏi Tổ: 

Kính bạch sư huynh, Như Lai truyền cho sư huynh Y choàng, Bát ăn cơm 

và gói kệ Huyền Ký, ngoài 3 món nói trên Như Lai có truyền thêm vật gì 
nữa không? 



Tổ Ma Ha Ca Diếp biết gã này không chịu nhận chân tánh nơi mình mà cứ 
tìm kiềm chuyện vớ vẫn bên ngoài nên Tổ nhìn thẳng vào mặt ông Ananda 
nói thật lớn: 

Này ông Ananda, ông coi chừng cây phướn trước chùa ngã đè ông. 
Vì tiếng nói trực diện và quá to của Tổ Ma Ha Ca Diếp nên ông Ananda bị 
chát lỗ tai, không kịp suy nghĩ mà ông tự nhiên nghe. Chính cái chỗ tự nhiên 
nghe này, ông Ananda nhận rất rõ tánh Nghe thanh tịnh của chính mình, 
ông ở trong trạng thái này rất lâu, như chết đứng. 

Tổ Ma Ha Ca Diếp biết ông Ananda được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật 
tánh’ và nhận được tánh Nghe của mình nên Tổ cứ để tự nhiên như vậy. Sau 
nữa canh giờ, ông Ananda mới trở lại bình thường nên Tổ Ma Ha Ca Diếp 
hỏi ông: 
Sao ông chết đứng như vậy? 

Ông Ananda thưa: 
Nhờ diệu thuật của sư huynh, đệ đã nhận được tánh Nghe thanh tịnh của 
chính đệ. 
Tổ Ma Ha Ca Diếp hỏi: 

Ông nhận biết như thế nào, hãy nói lại cho sư huynh nghe, có thật đúng như 

vậy không? 
Ông Ananda liền ứng khẩu làm bài kệ 64 câu: 

Đệ nghe tiếng gọi sư huynh 
Nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài 

Tiếng nghe đi khắp trần ai 
Tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông 
Lòng đệ trống rỗng như không 

Tất cả vật lý đệ không thấy gì 



Thiền tông sao quá diệu kỳ 
Tánh Nghe thanh tịnh, không chi dính mình 

Vì vậy, đệ cứ lặng thinh 
Để cho mặc tình vật lý trôi lăn 

Bao năm đệ cứ lăng xăng 
Đi tìm chân tánh, lăn theo luân hồi  
Huynh ơi, đệ đã ngộ rồi 

Ngộ Nghe thanh tịnh, luân hồi không theo 
Thiền tông bí mật nghe theo 

Nghe mà thanh tịnh, không theo luân hồi  
Tánh Nghe thanh tịnh vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình 

Đệ xin cám ơn sư huynh 
Huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi 

Xưa kia đệ nghĩ xa xôi 
Dụng công tìm kiếm, luân hồi cứ theo 
Huynh đưa đến hiểm nghèo 

Ép vào thanh tịnh, đệ rơi về nguồn 
Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn 

Nhận ra những thứ không buồn không vui 
Đệ nay đã hết ngậm ngùi 
Chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng 

Không cần cầu khẩn thần thông 
Mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình 



Chân thật cám ơn sư huynh 
Phước đệ quá lớn nhận thời Thiền tông  

Phước lớn dù đầy núi sông 
Cũng không sánh được Thiền tông Phật truyền 

Nhìn lại, đệ có đại duyên 
Vì vậy, Phật dạy truyền thiền cho em 
Hoa sen sáng rực hơn đèn 

Trước kia không biết, tìm sen tu thiền 
Đệ nay hết đảo hết điên 

Sư huynh truyền thiền làm Tổ thứ hai 
Hôm nay đệ nhận căn tai 
Nhận được cười hoài như Di Lặc vui 

Huynh ơi, đệ rất vui tươi 
Nhận được Tổ vị rất vui rất mừng 

Đệ xin truyền tiếp không ngừng 
Để môn thiền học còn cùng thế gian 
Như vậy đệ mới được an 

Nghe lời Phật dạy, gian nan cũng đành 
Pháp môn thiền học không tranh 

Không tìm, không kiếm, không tranh được nào 
Thiền tông vị trước truyền sau 
Để môn thiền học không sao phai mờ 

Lòng đệ hiện tại bây giờ 
Mong tìm được người để chờ truyền sang 



Vị nào nhận được bình an 
Ngộ được thiền học rõ ràng là thiêng 

Giúp người sau tiếp truyền thiền 
Đáp đền Đức Phật đệ yên trong lòng 

Lòng đệ mới được thong dong 
Cũng nhờ huynh trưởng, diệu xong thuật truyền 
Đệ nay nhớ lại lời thiêng 

Phật bảo truyền thiền, đệ Tổ thứ hai 
Hôm nay đệ ngộ căn tai 

Pháp thiền Thanh tịnh còn hoài thế gian 

Như vậy, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay đệ đã đạt 'Bí mật Thiền 
tông' mà Như Lai đã nói trước đây. Vậy, hai tuần nữa sư huynh sẽ truyền 
'Bí mật Thiền tông' cho đệ làm Tổ thứ hai. Đệ lo sắp xếp cho buổi lễ truyền 
'Bí mật Thiền tông' này cho trang nghiêm, đúng lời Đức Thế Tôn đã dạy. 
Việc tổ chức người tham dự, chỉ có những người muốn tu pháp môn này 
tham dự thôi, còn những người tu pháp môn khác còn nằm trong vật lý, 
không được tham dự. 
Sư huynh cũng nói cho đệ biết: 

Đến đời đệ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho vị Tổ thứ ba. Buổi lễ ấy không 
được phép làm như buổi lễ ngày hôm nay. 
Vì sao? 

Đức Thế Tôn có dạy sư huynh, vì pháp môn Thiền tông học cách xa Như 

Lai khoảng 50 năm thì không còn ai thích pháp môn tu này nữa. 
Đức Thế Tôn dạy rõ phần này: 



Vì chúng sanh cách xa Như Lai khoảng 50 năm thôi, thì ‘Siêu đại Thần lực 
Thanh tịnh thiền’ của Như Lai bủa ra đã lần lần giảm bớt. Do vậy, chúng 
sanh cũng bị vật lý Âm Dương nơi thế giới này bao trùm lại, họ thích tu có 
chứng đắc theo nhân quả của vật lý, pháp môn tu này họ không màng đến. 
Vì không màng đến thì đệ không được phép mời họ tham dự. 

Như Lai có dạy rõ sư huynh như sau: 
Từ đời đệ làm Tổ Thiền tông đời thứ hai trở đi. Khi đệ truyền thiền cho Tổ 
thứ ba, đệ cũng nói Đức Thế Tôn dạy điều này. 

Đức Thế Tôn lại dạy rõ cho sư huynh: 
Khi đến Tổ sư Thiền tông đời thứ 33, vị này mới được phép phá bỏ quy 
định Như Lai đã dạy. 
Vì sao được phép phá bỏ? 

Vì đến đời Tổ thứ 33, có rất nhiều người giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền tông’ mà 

người đạt 'Bí mật Thiền tông' cũng không có là bao. Còn người được ‘Rơi 

vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ cũng còn ít. Phải đợi đến đời Mạt Thượng 
Pháp, ở tại đất Rồng có một vị cư sĩ may mắn đạt 'Bí mật Thiền tông', thêm 
2 đời thầy nữa, mới có người công bố pháp môn Thiền tông học này ra. 

Đến thời kỳ này: 
1. Người giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền tông’ không tính hết được 
2. Người đạt 'Bí mật Thiền tông' rất nhiều 

3. Người được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nhiều nhất từ khi 
Như Lai dạy pháp môn Thiền tông 
Tổ Ma Ha Ca Diếp nói vài ý Đức Phật dạy xong, ông Ananda hết sức vui 
mừng và cám ơn Tổ Ma Ha Ca Diếp. 

Hai tuần sau, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của nhất Tổ Ma Ha Ca Diếp 
truyền cho Ngài Ananda làm nhị Tổ thiền Thanh tịnh được tiến hành. 



Chúng tôi xin viết nguyên văn buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Ma 
Ha Ca Diếp cho Ngài Ananda mà trong sách Huyền Ký của Đức Phật đăng 

trong Hải Triều Âm như sau: 

Tuyên đọc lời hành lễ của Tổ Ma Ha Ca Diếp: 
Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức 
Thế Tôn: 
Hôm nay tại chánh điện Thiền tông của chùa Thiền tông Lôi Âm. Theo lời 
dạy của Đức Thế Tôn, chúng con xin hành đại lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' 
cho thị giả của Như Lai là ông Ananda, nối tiếp con nhận Tổ vị Thiền tông 
đời thứ hai. Trước khi tuyên đọc bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông', chúng 
con có hương đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng, kính xin 
Đức Thế Tôn và Mười Phương Chư Phật chứng minh. 
Trước hết chúng con xin 

DÂNG HƯƠNG 
Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành 

Trên khói hương này xin Phật ngự 
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành 

LỄ PHẬT 
Kính lạy Phật từ bi cứu thế 
Đem đạo thiền phổ tế chúng sanh 

Trần gian biết nẻo tu thiền 
Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường 

LỄ PHÁP 
Kính lạy Pháp là phương giải thoát  
Gốc tu thiền, chánh pháp ngày xưa 



Nhiều người giác ngộ còn thừa 
Vì đã biết được quê xưa của mình 

LỄ TĂNG 
Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật 

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần 
Tự mình giác ngộ lý chân 
Giúp người giác ngộ trọn phần Thiền tông  

TÔN KÍNH PHẬT BẢO 
Phật là đấng tối cao giác ngộ 

Lập đạo thiền tế độ chúng sanh 
Luật nghiêm giới cấp ban hành 
Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu 

Cõi trần thế mịt mù tăm tối 
Biết đâu là đường lối thoát thân 

Đầu tiên một bậc siêu nhân 
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời 
Đây đệ tử là người mong mỏi 

Dứt trần duyên theo dõi học hành 
Kính dâng một tấm lòng thành 

Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao sâu 

TÔN KÍNH PHÁP BẢO 
Pháp của Phật giáo điều chánh lý 

Theo Thiền tông học pháp tu thiền 
Ba Y, một Thất tùy duyên 



Pháp môn thanh tịnh hữu duyên rõ lời 
Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự 

Được rơi vào Bể tánh an nhàn 
Sống trong thanh tịnh dễ dàng 

Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn 
Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh 
Giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm 

Quý thay diệu pháp thậm thâm 
Chúng con hết dạ thành tâm tu thiền 

TÔN KÍNH TĂNG BẢO 
Tăng là các vị sư thanh tịnh  
Thể không không chẳng dính bụi trần 

Ly gia cắt ái khinh thân 
Dứt trừ bổn Ngã lãnh phần độ sanh 

Tăng là người thừa hành Phật pháp 
Đem đạo thiền dạy khắp thế gian 
Hồng trần đám lửa cháy lan 

Nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay 
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn 

Giúp chúng sanh bao quản nhọc nhằn 
Đội ơn cảm đức không ngằn 
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai 

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO 
Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo 



Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường 
Của này vốn của thiện lương 

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành 
Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng 

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh 
Nguyện cầu tất cả chúng con  
Tu theo thiền học không còn trầm luân 

Thiền tông Phật dạy con mừng 
Mừng vì sanh tử đã dừng với con 

Chúng con nhất quyết lòng son 
Quyết tu thanh tịnh không còn chuyển luân 
Hiện tại chúng con biết dừng 

Đừng theo vật lý là dừng lại ngay 
Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 
Thiền tông Lôi Âm tại đây thề nguyền 

Chúng con nay dứt các duyên  
Tu theo thiền học không còn trầm luân 

Hôm nay thật sự con dừng 
Không theo vật lý luân hồi dừng ngay 
Chánh điện Thiền tông của Ngài 

Chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh 
Chúng con cố gắng giữ gìn 



Pháp môn thiền học, ở cùng chúng con  
Chúng con nhất quyết lòng son 

Cố gắng gìn giữ để còn mai sau 
Chúng con thệ nguyện với nhau 

Pháp môn thiền học, không sao phai mờ 
Thiền tông chánh điện chùa thờ 
Kính xin Đức Phật, chứng lời chúng con  

BÀI KỆ TRUYỀN THIỀN TÔNG CHO ÔNG ANANDA 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Sư huynh nhận được bình an 
Nay truyền cho đệ rõ ràng Thiền tông  

Sư huynh nghe dạy của thầy 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ A có duyên 
Huynh nay truyền thiền cấp giấy cho Nan 
Đà kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh của mình mà thôi 
Huynh đây kiểm thiền phải rồi 

Đệ sống Phật tánh hết rồi tử sanh 
Tất cả những vị ngộ rành 
Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 

Hôm nay A Nan đại duyên 
Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 



Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Tại đây, trước đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Nhận được thanh tịnh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận ông nay ngộ thiền 
Thêm người hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông 

CHÚNG CON XIN HỒI HƯỚNG 
Lễ truyền thiền đã xong rồi 

Nguyện đem công đức vào đời chúng con  
Chúng con nhất quyết lòng son 



Quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân 
Phật dạy chúng con chỉ dừng 

Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay 
Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng 

Đời con đã hết gian nan 
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông  

Tâm con hiện tại đã không 
Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền tông  
Dù cho thế giới hoại không 

Hư không có hoại lòng con vẫn bền 
Nhờ Phật con đã đứng lên 

Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi 
Đời con đại phúc Phật ơi 
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con. 

Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 lạy, 3 tiếng 
chuông) 
 

 
 

 
 



 



Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa) sanh sau Đức Phật Niết bàn 60 năm, 

cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da, ở nước Ma Đột La, dòng Tỳ Xa Đa. 

Hai mươi tuổi xuất gia tu theo đạo Tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo Tiên, 
Ngài tu luyện nên có thần thông. Khi gặp Tổ Ananda, Tổ hỏi: 

Ông tu có thần thông để làm gì? 
Ngài kiêu hãnh nói: 
Tôi tu có thần thông để thiên hạ kính nể 

Tổ Ananda hỏi tiếp: 
Thiên hạ kính nể để được cái gì? 

Nghe Tổ Ananda hỏi câu thứ hai, Ngài thấy mình lạc vào chỗ khoe khoang 
nên xuống giọng với Tổ. 
Vậy, Ngài tu theo đạo Phật để được cái gì? 

Tổ Ananda nói với Ngài: 
Ta tu theo đạo Phật không được gì cả, để được trở về quê hương chân thật 
của mình thôi. 
Nghe Tổ Ananda nói không được gì nên Ngài xin Tổ nói chỗ được và không 
được để Ngài rõ thông. 

Tổ Ananda nói bài kệ: 
Nơi vật lý thế giới này 

Tu hành mà được việc này việc kia 
Tu theo vật lý phân chia 
Chiều Dương vui sướng, kia là chiều Âm 

Thần thông là của chiều Âm 
Ông mà tu được, thần thông của mình 

Tức còn luân chuyển tử sanh 



Luân hồi sinh tử đua tranh làm gì 
Tâm mình thanh tịnh hằng tri 

Luân hồi sinh tử làm chi được mình 
Thiền Thanh Phật dạy rất linh 

Không cần khổ sở mà mình về quê 
Quê xưa chỉ một đường về 
Niết bàn thanh tịnh không hề dụng công 

Thiền tông phổ khắp núi sông 
Nhiều người giác ngộ thong dong rất nhiều 

Thiền tông Phật dạy không nhiều 
Ai mà nhận được những điều Thiền tông  
Vị đó là người có công 

Dẫn mạch nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Nếu ông mà đã nhận ra 

Niết bàn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 
Tức ông là người đủ duyên 
Sẽ được truyền thiền làm Tổ tiếp theo. 

Ông vừa nghe Tổ Ananda nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền 
tông’ nên có trình với nhị Tổ Ananda bài kệ: 
Cực khổ dụng công thiền 

Để tìm việc linh thiêng 
Linh thiêng là hư ảo 

Hư ảo là luân hồi  
Luân hồi là đường khổ 



Đường khổ phải trầm luân 
Thầy dạy con chỉ dừng 

Lìa ngay đường đau khổ 
Tự nhiên hết trầm luân 

Vừa nghe qua con mừng  
Mừng vì biết đường khổ 
Xin lạy thầy cám ơn  

Không biết chi đáp đền 
Kính xin thầy chấp nhận 

Đệ tử nghe theo thầy 
Nối tiếp pháp Thiền tông  
Phổ đi khắp núi sông 

Của Thích Ca đã dạy 
Hiện tại cám ơn thầy 

Ngày xưa Đức Phật dạy 
Xin lạy về núi Linh Sơn 
Kính nguyện ơn trên Phật  

Con xin chuyển pháp Ngài 
Thường còn nơi thế gian 

Muôn người được bình an 
Và biết đường giải thoát  
Kính xin thầy chứng lòng 

Na Hòa Tu kính lạy. 



Vừa nghe ông Thương Na Hòa Tu trình 28 câu kệ, Tổ Ananda biết Ngài đã 

đạt 'Bí mật Thiền tông' nên dạy như sau: 
Tuy ông tiếp xúc với ta thời gian rất ngắn nhưng ông đã giác ngộ ‘Yếu chỉ 
Thiền tông’ và đạt luôn 'Bí mật Thiền tông', theo nguyên tắc ta sẽ truyền 
Thiền tông cho ông làm Tổ sư đời thứ ba. Theo lời ghi trong Huyền Ký của 
Như Lai, khi Như Lai diệt độ 100 năm, ở vùng này có người tên là Thương 

Na Hòa Tu, nối tiếp ta làm Tổ sư Thiền tông đời thứ ba. Do đó, ông phải 
đợi thêm 20 năm nữa mới đúng ngày Như Lai diệt độ 100 năm. 
Hai mươi năm sau, đúng ngày truyền Thiền tông như đã ghi trong Huyền 
Ký, Tổ Ananda làm lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông Thương Na Hòa 

Tu dưới gốc cây cổ thụ bằng một buổi lễ đơn sơ nhưng đúng theo quy định 
Như Lai đã dạy. 

(Chúng tôi xin bỏ phần nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' 
mà nhị Tổ Ananda đọc truyền cho Ngài Thương Na Hòa Tu) 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Thương có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Tu kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 



Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Thiền tông  

Thiền tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Đúng một trăm năm truyền ra Tổ này 

Hôm nay, tại dưới gốc cây 
Tổ vị thứ ba tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 



Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết, không theo lời Ngài 
Vì vậy đi khắp trần ai 

Rơi vào Bể tánh, ông nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng  
Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấp cho ông. 



 



Ngài Ưu Ba Cúc Đa sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98 năm, cha tên Thiện 
Ý, mẹ tên Ưu Chí Liên, dòng Thủ Đà La, nước Sất Lợi, năm 12 tuổi, Tổ 
Thương Na Hòa Tu có đến nhà cha mẹ Ngài, dạy người trong nhà và Ngài 
phương pháp tu thiện ác. Nếu nghĩ ác bỏ hạt đậu đen vào hủ sơn đen, nghĩ 

thiện bỏ hạt đậu trắng vào hủ sơn trắng, mỗi tháng mang ra đếm xem thiện 
nhiều hay ác nhiều. Ngài tu như vậy được 5 năm, một hôm Ngài đến chùa 
hỏi Tổ. 

Kính thưa thầy, thầy dạy con tu như thế để làm gì? 
Tổ Thương Na Hòa Tu bảo để giác ngộ 

Ngài thưa: 
Con thấy càng tu càng ngu chứ giác ngộ cái gì. 
Tổ Thương Na Hòa Tu liền nói với Ngài: 

Như ban đêm ông đốt đèn trong nhà để làm gì? 
Ngài thưa: 

Để cho sáng nhà 
Tổ hỏi thêm: 
Ta dạy ông để sáng đạo 

Ngài lại thưa: 
Con thấy tu như vậy, càng tu lâu càng tối chứ đâu có sáng. 

Tổ Thương Na Hòa Tu thấy đứa trẻ này có kiến thức hơn người nên hỏi 
Ngài: 
Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi? 

Ngài thưa: 
Con được 17 tuổi 
Tổ Thương Na Hòa Tu nói: 



Như vậy, thân cậu 17 tuổi hay Tánh cậu 17 tuổi? 
Ngài không trả lời mà hỏi ngược lại Tổ 

Vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? 
Tổ trả lời: 

Tóc ta bạc chớ không phải Tâm ta bạc 
Ngài liền trả lời câu hỏi về tuổi của Ngài: 
Con cũng thế, Thân con 17 tuổi, chứ không phải Tánh con 17 tuổi. 

Tổ Thương Na Hòa Tu liền hỏi Ngài: 
Vậy, ngươi có muốn xuất gia không? 

Ngài thưa: 
Nếu thầy nhận, con xin theo thầy làm đệ tử 
Tổ Thương Na Hòa Tu hoan hỷ cho Ngài xuất gia. Năm 20 tuổi Ngài thọ 
giới Cụ túc (tỳ kheo) và được chứng nhận giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền tông’.  
Một hôm, Tổ gọi Ngài vào trong thiền thất nói: 
Đức Thế Tôn truyền pháp môn Thiền tông cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, có 
bổn phận dẫn Mạch nguồn Thiền tông và làm Sơ Tổ, kế đến là nhị Tổ 
Ananda, còn ta là Tổ sư Thiền tông đời thứ ba. Ta thấy Ngươi đã giác ngộ 
‘Yếu chỉ Thiền tông’, ta cũng muốn truyền Thiền tông lại cho ngươi làm Tổ 
tiếp theo. 
Quy định trong Huyền Ký mà Như Lai dạy về Mạch nguồn Thiền tông, 
người nào nhận được Tổ vị phải trình cho Tổ trước về sự nhận được ý sâu 
mầu của pháp môn tu Thiền tông học. Nếu Ngươi có khả năng thì làm kệ 
trình ta xem, nếu đạt yêu cầu như trong Huyền Ký, ta sẽ truyền 'Bí mật 
Thiền tông' cho Ngươi làm Tổ sư Thiền tông đời thứ tư. 

Không nói một lời nào, Ngài liền ứng khẩu làm bài kệ 56 câu nói về pháp 
môn Thiền tông: 



Thiền tông Phật dạy khi xưa 
Là thiền Thanh tịnh không ưa Niết bàn  

Những thứ vật lý thế gian 
Dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi 

Chỉ cần sống với Tánh thì 
Mà phải chân tánh, không chi luân hồi  
Thiền tông Phật dạy chỉ thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Tu thiền không phải lặng thinh 

Mà thấy cứ thấy mà mình không theo 
Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo 
Thân là duyên hợp bám theo làm gì 

Nhờ thầy chỉ dạy con ghi 
Luân hồi nhiều kiếp, con ghi không màng 

Những chuyện phiền não thế gian 
Là của vật lý, không màng đến chi 
Thiền tông con nhận một khi 

Luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền 
Nay con đã hết đảo điên 

Tử sanh, sanh tử là riêng Dương trần 
Là của vật lý, không cần xen vô 
Nhờ thầy chỉ dạy chữ vô 

Vô này là bỏ không vô não phiền 
Thiền tông đạt được rất thiêng 



Những thứ vật lý không xiềng được ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca  

Chỉ dạy thôi, dứt là xa luân hồi  
Phật ơi, nay con biết rồi 

Luân hồi sanh tư, con thôi không tìm 
Lòng con quyết chí sống riêng 
Ở trong thanh tịnh, chỉ riêng một mình 

Dù cho ai nói huyền linh 
Những thứ vật lý là linh luân hồi  

Thầy dạy con một chữ thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với con 
Thầy dạy con có lòng son 

Dù ai dụ dỗ, lòng con không màng 
Những chuyện vật lý thế gian 

Không màng, không ngó, buộc ràng được chi 
Thiền tông dứt bỏ tức thì 
Những thứ danh lợi, màng chi mà tìm 

Giác ngộ, giải thoát là yên 
Luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ 

Thân con thanh tịnh hiện giờ 
Không dính, không mắc là nhờ Thiền tông  
Hoa sen con nhận trong lòng 

Ở nơi Linh Thứu, chảy vòng về đây 
Trước mặt con là vị thầy 



Là Tổ thứ bốn truyền đây pháp thiền 
Nhờ vậy, con hết đảo điên 

Xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Con nhìn Đức Tổ như Cha 

Nhờ thầy chỉ dạy, con xa luân hồi  
Thầy ơi, con đã ngộ rồi 
Pháp thiền Thanh tịnh cứu đời của con. 

Tổ Thương Na Hòa Tu vừa nghe Ngài Ưu Ba Cúc Đa trình bài kệ 56 câu, 
Tổ biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên có lời dạy như sau: 
Theo Huyền Ký của Như Lai, người đạt 'Bí mật Thiền tông' phải được 
truyền Thiền tông trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nay 
đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. Vậy, một tuần sau ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền 
tông' cho ông làm Tổ sư đời thứ tư. 
Đúng một tuần sau, Tổ Thương Na Hòa Tu truyền 'Bí mật Thiền tông' cho 
Ngài Ưu Ba Cúc Đa trong hang núi Thạch Lam. Nghi lễ truyền thiền thanh 
tịnh giống như các vị trước truyền, chúng tôi không ghi vào. Vì truyền Thiền 
tông mỗi vị có hoàn cảnh khác nhau nên chúng tôi xin nêu nguyên văn bài 

kệ truyền Thiền tông của Tổ thứ ba cho Tổ sư đời thứ tư: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Khi ta nhận được bình an 

Nay truyền Tổ vị rõ ràng cho ông 
Khi xưa thầy cũng cầu mong 

Dụng công quán tưởng ở trong luân hồi  
Bao năm tìm mãi không thôi 
Luân hồi nhiều kiếp không thôi với thầy 



May sao nhị Tổ truyền thầy 
Pháp thiền Thanh tịnh, dạy riêng cho thầy 

Cũng nhờ ơn đức của thầy 
Dạy thiền Thanh tịnh, thầy đây ngộ thiền 

Hôm nay con đã đủ duyên 
Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho con 
Con nên giữ lấy trong lòng 

Giúp người duyên lớn dạy xong pháp này 
Con nên nghe dạy của thầy 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ưu có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh của mình mà thôi 

Ta nay kiểm nhận được rồi 
Ông sống Phật tánh hết rồi tử sanh 
Ở trong rừng tốt núi xanh 

Không cần xen lộn đua tranh với đời 
Tất cả những vị ngộ rồi 

Chính tâm thanh tịnh thầy tôi lưu truyền 
Hôm nay ông có đại duyên 
Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 



Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa 
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết, không theo lời Ngài 

Vì vậy đi khắp trần ai 
Rơi vào Bể tánh, ông nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng  
Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền 
Thêm người hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Không được dạy thiền ở chỗ đám đông 
Người nào hiểu được Tánh không 
Là thiền Thanh tịnh đừng mong thứ gì 

Ở trong Huyền Ký có ghi 
Cấp giấy chứng nhận, không chi của người 



Được vậy Như Lai rất mừng 
Pháp thiền Thanh tịnh được xuôi theo dòng 

Là ông làm đúng Thiền tông của thầy. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật nhập 
Niết bàn 135 năm, cha tên Hương Chúng, mẹ tên Phi Hoằng, ở nước Ma 
Già Đa. Khi gặp Tỗ Ưu Ba Cúc Đa, Ngài có hỏi. 

Kính thưa thầy, con nghe nói thầy là Tổ sư Thiền tông, vậy Thiền tông là tu 
làm sao mà được làm Tổ? 
Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 
Người tu theo Thiền tông, nếu nói mình dụng công tu là bị mang họa 

Ngài hỏi tiếp: 
Hiện nay, có quá nhiều người tu dụng công, vậy họ bị họa hết sao? 

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 
Họ không bị họa 
Vì sao vậy, Ngài hỏi: 

Vì những vị tu dụng công này, họ chấp nhận: 
1. Đi theo đường luân hồi  

2. Thích lam nô lệ cho người khác 
3. Thích xin của người khác 
4. Thích chuyện linh thiêng 

… 
Ngài Đề Ca Đa lại hỏi: 

Như vậy, con không thích làm những việc mà các người nói trên làm, con 
muốn tu theo thầy là không làm gì được không? 
Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 

Nếu Ngươi tu theo pháp môn của ta mà không làm gì, càng mang họa nhiều 
hơn. Hai vị đối đáp rất nhiều và Ngài đã lãnh hội được lời của Tổ. 



Một hôm, Ngài đang chặt cành tre, chiếc rựa súc cán văng ra, trúng mạnh 
vào cây tre lớn khác, vang ra tiếng kêu, vừa nghe tiếng kêu của rựa va chạm 
vào cây tre, bỗng thân tâm Ngài như mất hẳn mà cái âm vang nghe của Ngài 
đi xa không thể nào biết được, cũng từ chỗ mất thân tâm đó, cái hiểu biết về 
pháp môn Thiền tông học tuôn chảy ra, Ngài liền phát ra lời kệ 60 câu như 

sau: 

Tiếng nghe sao lại lạ kỳ 
Bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi 

Hôm nay làm việc không thôi 
Rựa vừa súc cán, ôi thôi nghe hoài 
Tiếng nghe đi khắp trần ai 

Mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi 
Tánh nghe đến tận xa xôi 

Tiếng nghe vật lý mất rồi nơi ta 
À ra, lời dạy Thích Ca 
Chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vầy 

Thầy ơi con ngộ tại đây 
Nhờ thầy chỉ dạy, con đây tỏ tường 

Thì ra thầy đã mến thương 
Tìm nhiều phương cách, dạy tường Thiền tông  
Tánh nghe con nhận trong lòng 

Không cần tìm kiếm mà xong luân hồi  
Thiền tông kỳ đặc thầy ơi 

Không quán, không tưởng hết rồi trầm luân 
Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 



Hôm nay, nhận được con mừng lắm thay 
Chuyện của sinh tử trần ai 

Cứ để sinh tử, con nay không màng 
Tuy con đang sống thế gian 

Sống với vọng tánh, không màng trầm luân 
Con nay đã biết pháp dừng 
Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 

Thân tâm con hiện vẫn còn 
Không dính vật lý mà còn tánh chân 

Ơn thầy đã phát lòng nhân 
Giúp cho con được vượt hơn luân hồi  
Sao con đại phúc Phật ơi 

Luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con 
Con nay nhất quyết lòng son 

Giữ tâm thanh tịnh không còn luận tranh 
Nhìn lên thấy tận trời xanh 
Xuyên suốt thấy biết, không ranh mé ngằn 

Con nay đã nhận thường hằng 
Tánh Nghe tánh Thấy là hằng của con 

Nhờ vậy, con mới biết còn 
Phật tánh hiển lộ không còn tu chi 
Thiền tông con nhận tức thì 

Trực nhận chân tánh, y đây Niết bàn 
Nay con đã hết gian nan 



Sống với chân tánh không màng chuyển luân 
Sự thật, hôm nay con mừng 

Mừng vì sinh tử đã dừng với con 
Con nay đã biết Phật con 

Là tánh Thấy, Biết, hằng còn và Nghe 
Những thứ vọng tánh con nghe 
Nghe trong vật lý, cứ nghe riêng mình 

Hai thứ mình đừng dính chung 
Thứ nào riêng nấy rõ từng hai nơi 

Biết vọng là Tánh thảnh thơi 
Thấy Nghe thanh tịnh là nơi Niết bàn 
Phật ơi, con nhận rõ ràng 

Chứng cho đệ tử vượt đàng trầm luân 
Con nay thật sự con dừng 

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 
Con nay ghi tạc lòng son 
Kính xin Đức Phật, nhận con lòng thành. 

Ngài liền vào nhà ghi lại 60 câu kệ, mấy ngày sau đem trình cho Tổ Ưu Ba 

Cúc Đa. Tổ đọc xong bài kệ và nói: 
Như vậy, ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. Như Lai dạy, đầu tiên vị nào đạt 
'Bí mật Thiền tông' mà dòng Thiền tông đi qua, vị đó là người được tiếp nối 
Tổ vị Thiền tông. Vậy, 30 ngày sau ta truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông 
làm Tổ sư Thiền tông đời thứ năm. 
Sau 30 ngày tại thất đá nơi núi Sơn Mây, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' 
được tổ chức chỉ có thầy và trò dự thôi nhưng vẫn được tổ chức theo đúng 



quy định truyền Thiền tông. Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền Thiền tông 
của Tổ Ưu Ba Cúc Đa cho Tổ Đề Đa Ca như sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông  
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Đề có duyên 
Ta nay truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ca kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Thiền tông  
Thiền tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 



Vì đây lời dạy Thích ca 
Ông nay nhận được truyền ra Tổ này 

Hôm nay, thất núi Sơn Mây 
Tổ vị thứ năm tại đây được truyền 

Ông là người có đại duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 



Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Di Dá Ca (Miccaka) sanh sau Đức Phật Niết bàn 180 năm, cha tên Di 
Phả Liệt, mẹ Phất Thệ Phùng, dòng Ba La Môn ở Trung Ấn. Thủa nhỏ rất 
thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn, mỗi khi đi lễ với cha mẹ, Ngài 
thường hỏi quý thầy Ba La Môn về nhân sinh và vạn vật, quý thầy không 
trả lời thuận lý mà nói rất mơ hồ. Một hôm, gặp Tổ Đề Đa Ca Ngài hỏi Tổ 
như sau: 

Nghe nói Thầy là Tổ sư Thiền tông, vậy pháp tu của thầy có giống những 
lời dạy của quý thầy đạo Bà La Môn dạy không? 
Tổ Đề Đa Ca trả lời: 

Giống mà cũng không giống 
Ngài nói: Sao thầy trả lời ba phải như vậy? 
Tổ Đề Đa Ca nói: Giống là giống một con người, còn không giống là không 
làm theo thường tình của một con người. 
Nghe Tổ Đề Đa Ca nói khác thầy Bà La Môn nên Ngài xin cha mẹ cho theo 
Tổ tu pháp môn ‘Giống mà không giống’. 
Theo Tổ tu được 18 tháng mà không thấy Tổ dạy gì nên Ngài hỏi: 

Kính thưa thầy, thường những vị tu theo đạo Phật, họ ngồi thiền, còn những 
đạo khác cầu khẩn lạy lục, sao con không thấy thầy làm gì hết vậy? 
Tổ Đề Đa Ca trả lời: 

Sao Ngươi biết ta không làm gì, ta đi là biết ta đi, ta mệt thì ta nghỉ, buồn 
ngủ thì ta ngủ, ta đói thì ta ăn, người khác nói gì ta đều biết. 
Ngài hỏi thêm: Như vậy, có dính dánh gì đến tu hành đâu? 

Tổ Đề Đa Ca nói: 
Ngươi có biết không, trong vật lý trần gian này, nếu người nào dụng công 
là đem họa vào thân. 
Ngài đứng trầm ngâm một hồi, bỗng thân tâm Ngài dường như không có 



Tổ Đề Đa Ca biết Ngài được rơi vào chỗ Thanh tịnh thiền và đứng như trời 
trồng. Một hồi rất lâu, Ngài mới cử động, quỳ lạy Tổ. 
Tổ hỏi: 

Ta đâu có làm gì cho Ngươi mà Ngươi lạy ta. 
Ngài vừa quỳ, trình 68 câu thơ như sau: 

Lời Ngài thật diệu kỳ 
Tuy Ngài không nói mà chi cũng lìa 
Tưởng rằng tìm kiếm vật kia 

Để chứng minh được, huyền kia về mình 
Tuy thầy chỉ có lặng thinh 

Mà phát huyền diệu, vật linh không còn 
Tuy thầy ở hóc núi non 

Mà tươi sáng đẹp, hơn son hơn vàng 
Thiền tông con nhận rõ ràng 
Ở trong Bể tánh, không đàng chuyển luân 

Thầy nói mà con đã dừng 
Luân hồi sanh tử đã dừng với con 

Thầy ơi, con thấy không còn 
Trầm luân của nó, còn con không cầu 
Bây giờ không giống một câu 

Một câu không giống, còn đâu luân hồi  
Nay con xin quỳ không ngồi 

Để đền ân đức, đáp rồi ân sâu 
Thiền tông không nguyện không cầu 



Chỉ cần thanh tịnh, còn đâu luân hồi  
Trước kia thầy nói con thôi 

Vì con không biết, lôi thôi với thầy 
Hôm nay quỳ lạy tại đây 

Là đền ân đức của thầy dạy con 
Con nay nhất quyết lòng son 
Pháp thiền thanh tịnh, thường còn thế gian 

Ai nhận được tự bình an 
Luân hồi nhiều kiếp không ràng buộc chi 

Thiền Thanh quả thật diệu kỳ 
Khi con nhận được, không chi tỏ lời 
Vì vậy, con quỳ lạy thôi 

Đền ơn trả nghĩa, trả rồi ân sâu 
Thiền tông chẳng kiếm chẳng cầu 

Chẳng quán, chẳng tưởng, tìm đâu bên ngoài 
Tự mình trực nhận thấy ngay 
Ý tánh chân thật ở ngay trong lòng 

Vì vậy Phật dạy có tông 
Tông thiền Thanh tịnh là tông dòng thiền 

Cực khổ thầy vượt sông liền 
Đến đây con ngộ dòng tông pháp thiền 
Nhờ vậy con hết đảo điên 

Nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca 
Tuy thầy không nói rõ ra 



Chỉ nói ẩn dụ Thích ca dạy thiền 
Con nay đã có đại duyên 

Sống với nguồn thiền là hết trầm luân 
Thầy thường bảo con chỉ dừng 

Vì con ngu muội, cái dừng là chi 
Đứng nghe thầy nói một khi 
Rơi vào Bể tánh, hết thì trầm luân 

Hôm nay thật sự con dừng 
Vì trong Bể tánh phải dừng mà thôi 

Vì trong Bể tánh vô ngôi 
Không cấp, không bậc, không ngôi thứ gì 
Chư Phật đều trụ khi đi 

Khi cần là biết, cái chi cũng tường 
Thầy dạy, Chư Phật Mười Phương 

Không cần suy nghĩ, đường nào cũng thông 
Nhìn thầy không tưởng không mong 
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình 

Con quỳ và lạy cứ nhìn 
Nhìn thầy phúc hậu, dạy con tu thiền 

Khi con nhận được rất thiêng 
Thiền tông khai mở ở miền sơn lâm 
Tâm con trống rỗng không lầm 

Không theo vật lý, âm thầm tịnh thanh 
Sơn lâm tuyệt đẹp như tranh 



Pháp môn thiền học, thầy dành cho con. 
Ngài vừa đọc kệ vừa khóc và khóc rất nhiều 

Khi Tổ nghe Ngài đọc xong 68 câu kệ, Tổ nói: 
Tổ sư Thiền tông đời thứ sáu, ta sẽ truyền lại cho Ngươi, vậy Ngươi chuẩn 
bị lập bàn hương và phẩm vật, đúng 10 ngày sau là ngày trăng tròn, ta sẽ 
truyền Thiền tông cho Ngươi làm Tổ thứ sáu. 

Đúng 10 ngày sau là trăng tròn tháng 8, lễ truyền Thiền tông được tổ chức 
nơi Thiền tông thất của Tổ, chỉ có Tổ và Ngài dự. 
Buổi lễ truyền Thiền tông đúng theo quy định của Đức Phật, giống như các 

Tổ trước nên chúng tôi không ghi phần nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền 
Thiền tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Di có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Ca kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Rơi vào Bể tánh, tỏ tường Thiền tông  



Thiền tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích ca 

Ở nước Trung Ấn, truyền ra Tổ này 
Hôm nay, tại Thiền thất này 
Tổ vị thứ sáu tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 



Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 



 



Tổ Bà Tu Mật (Vasumita) sanh sau Đức Phật Niết bàn 231 năm, con của 
ông Bà Thanh Quân và mẹ là Phất Thụy Nham, dòng Phả La Đọa, ở miền 
bắc nước Ấn Độ. Khi lớn lên Ngài thích mặc quần áo trắng, đi rong chơi, 

thổi sáo, lúc nào tay cũng cầm cây sáo và bầu rượu. Khi Ngài đi qua thị trấn 
Vương Đường gặp Tổ đang đi khất thực, Tổ thấy Ngài ăn mặc và có hành 
động khác với mọi người nên Tổ gọi Ngài đến gốc cây cổ thụ để hỏi: 

Ông năm nay bao nhiêu tuổi? 
Ngài trả lời: Tuổi tôi không có mà chỉ biết khi mẹ tôi sanh ra, tôi thấy cái gì 
cũng trắng nên tôi thích mặc quần áo trắng, còn thế giới này cái gì cũng 

không thật có nên tôi không màng đến nên đi ngao du. 

Tổ bảo: Làm trai phải hiểu phận trai, dời non lấp biển, Ngài làm được 
không? 
Một câu hỏi của Tổ đánh cực mạnh vào thân trai cùa Ngài, Ngài kiền bỏ 
rượu, không thổi sáo và xin theo Tổ, làm người phục vụ cho Tổ. 

Tổ bảo: Phục vụ thì ta không cần, ta chỉ cần ông gách vác việc của ta. 
Ngài hỏi Tổ: Gánh vác cho thầy có nặng không? 
Tổ bảo: Nặng thì không gì nặng bằng mà nhẹ thì cũng không gì nhẹ bằng 

Ngài đang suy nghĩ câu nói của Tổ, Tổ nói thêm: 
Suy nghĩ mà biết là cái suy nghĩ của phàm phu, không suy nghĩ mà biết là 
cái biết của … 

Tổ không nói, Ngài liền thêm vào: 
Của Thánh nhân 

Tổ cười và khen: 
Ông đáng được làm Thánh nhân 
Ngài được Tổ khen nên xin theo Tổ xuất gia, một hôm Tổ gọi Ngài: 

Này ông Thánh nhân, sao ông không làm việc của mình đi? 



Nghe câu hỏi của Tổ làm Ngài điếc đầu, chết đứng, bỗng thân tâm Ngài 
dường như bị mất và rơi vào khoảng không mênh mông vô tận, Ngài ở trong 
trạng thái này rất lâu. Tổ biết Ngài đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh 
Phật tánh’ nên cứ để Ngài ở yên trong đó, khi Ngài cử động lại, Tổ mới hỏi: 

Sao ông Thánh nhân không trả lời câu hỏi của ta? 
Ngài liền sụp quỳ xuống khóc, cúi đầu lạy Tổ và nói: 
Nhờ ân đức của thầy dùng diệu thuật ngôn ngữ nên đưa con vào Bể tánh 
Thanh tịnh Phật tánh, hiện giờ con đã hiểu và biết những gì thầy muốn chỉ 
dạy con. 
Tổ hỏi: Ông thấy và biết những gì hãy nói lại cho ta nghe coi? 
Ngài liền xuất khẩu làm bài thơ 76 câu: 

Thánh nhân ơi hỡi Thánh nhân 
Danh từ hư rỗng không cần mà chi 

Vật lý nghe thấy mà chi 
Chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng thông 
Thiền tông chỉ biết trong lòng 

Luân hồi sinh tử là ông luân hồi  
Tu thiền đi, đứng, nằm, ngồi 

Là theo vật lý, bỏ rồi cho xong 
Thiền tông thầy nói lòng vòng 
Giúp người nhận được là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Rơi vào Bể tánh hết rồi chuyển luân 

Phật xưa chỉ dạy chữ dừng 
Hễ ai dừng được, hết chưng luân hồi  



Thầy ơi con đã ngộ rồi 
Môn thiền Thanh tịnh, không ngồi mà an 

Lệ con sao mãi cứ tràn 
Nhìn thầy đứng đó, lệ càng tuôn rơi 

Con nay đã được thảnh thơi 
Rơi vào Bể tánh, ôi thôi con mừng 
Mừng vì con đã được dừng 

Luân hồi sinh tử con đừng chạy theo 
Tưởng rằng thiền học khó theo 

Chỉ cần thanh tịnh không theo thứ gì 
Thiền tông thật sự diệu kỳ 
Rơi vào Bể tánh, cái chi cũng tường 

Nhìn lại nhân loại đáng thương 
Cắm đầu mà lạy, xin đường thoát thân 

Thì ra việc ấy không cần 
Chỉ cần thanh tịnh không cần việc chi 
Thiền Thanh trực nhận một khi 

Luân hồi nhiều kiếp, làm chi được mình 
Thầy ơi, con lạy và nhìn 

Hình Phật vĩ đại, con nhìn không thôi 
Bóng Phật nay đã xa rồi 
Pháp môn thiền học vào đời của con 

Con xin thệ với núi non 
Pháp thiền Thanh tịnh luôn còn thế gian 



Nhiều người hết khổ bình an 
Ngộ được thiền học là an muôn đời 

Thầy ơi, con lạy thầy rồi 
Mà sao nước lệ không rời má con 

Lệ con sao cứ lăn tròn 
Nhưng lòng vui sướng, không còn buồn chi 
Thiền tông không biết nói gì 

Nhìn về Linh Thứu mà ghi trong lòng 
Thưa Phật, con truyền núi sông 

Ai đó một lòng muốn nhận Thiền tông  
Con xin thệ nguyện trong lòng 
Truyền đi thiền học thì lòng mới vui 

Truyền được thì con mới cười 
Đáp đền Đức Phật con vui trong lòng 

Trước mặt thầy con kính mong 
Xin thầy chứng giám, lòng này mới yên 
Con kính trên đấng Phật thiêng 

Xin Ngài chấp nhận con riêng lạy này 
Hôm nay con được như vầy 

Cũng nhờ diệu thuật thầy đây lưu truyền 
Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng 
Xin thầy kiểm nhận, ngộ thiền của con 

Con xin nhất quyết lòng son 
Phổ đi thiền học thường còn thế gian 



Nhờ thiền con được bình an 
Không còn luân chuyển, vào an Niết bàn 

Ngày xưa Phật dạy rõ ràng 
Nơi kinh Diệu Pháp, chỉ đàng vượt qua 

Lòng từ của Phật Thích Ca 
Dạy môn Thiền tông học, vượt qua luân hồi  
Phật ơi, con đã ngộ rồi 

Niết bàn sanh tử con thôi không tìm 
Những ai có đủ phước duyên 

Nhận được nguồn thiền là hết chuyển luân 
Ai muốn, con nói chỉ dừng 
Nhắc lời Phật dạy, luân hồi dừng ngay 

Thiền tông Đức Phật chỉ bày 
Không theo vật lý vào ngay Niết bàn 

Tâm mình đừng có lang thang 
Chỉ cần thanh tịnh Niết bàn hiện ra 
Ngày xưa Đức Phật dạy ra  

Nhiều người không chịu, bỏ qua pháp này 
May mắn có một vị thầy 

Nhận được thiền học Phật đây lưu truyền 
Hôm nay con có đại duyên 
Rơi vào Bể tánh linh thiêng vô cùng 

Vào đây mới thấy lạ lùng 
Không có vật lý, biết cùng khắp nơi 



Ở trong Bể tánh thảnh thơi 
Không sanh không tử không đời trầm luân 

Bể tánh không cần phải dừng 
Cứ để như vậy, vì đây Niết bàn 

Vào đây thực sự bình an 
Là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi 
Ai vào trong ấy được rồi 

Muốn giúp thiên hạ ở nơi Dục trần 
Dục trần là của người trần 

Không dính không mắc, góp phần dựng xây 
Thiền tông là của vị thầy 
Được Phật truyền thiền để làm Tổ sư 

Tổ sư tâm phải như như 
Không dính không mắc Tổ sư dạy thiền 

Thiền tông Đức Phật dạy riêng 
Người có bổn phận truyền thiền mà thôi 
Bình thường người muốn thiền thời 

Phải tìm cho được người thời mật trao 
Mật trao thiền học là sao? 

Là thiền Thanh tịnh để vào nhà xưa 
Thiền tông không nói sớm trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Khi thấy bóng phủ của màn 
Biết vượt qua được là an muôn đời 



Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi tại đây 

Con xin kính lạy ơn thầy 
Nhờ thầy diệu thuật, con đây ngộ thiền  

Con xin kính nguyện Phật thiêng 
Nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau. 
Khi Tổ nghe ông Bà Tu Mật ngâm trình bài kệ 76 câu, Tổ thứ sáu ấn chứng 
như sau: 

Pháp môn Thiền tông học này, Như Lai có huyền ký, ông là Tổ sư Thiền 
tông đời thứ bảy. Vậy, ông cùng ta chuẩn bị công việc để 10 ngày nữa ta 
truyền Thiền tông lại cho ông, để nối tiếp ta nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ 
bảy. 

Đúng 10 ngày sau, tại Thiền tông thất của Tổ Di Dá Ca chánh thức hành lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông'. 
Nguyên gốc hành lễ được thực hiện như các vị Tổ trước, chúng tôi xin ghi 
lại bài kệ truyền Thiền tông. 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Bà có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Mật kia nhận được không mong 



Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã hiểu được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền Tổ này 
Hôm nay, tại Thiền thất này 
Tổ vị thứ bảy tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 



Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 



Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi) sanh sau Phật Niết bàn 287 năm, con 

của ông Phật Cù Thiên, mẹ là bà Phí Phương Thu, nước Ca Ma La. Trên 
đầu Ngài có cục thịt nổi lên, khi Ngài đi vào trong bóng tối, cục thịt ấy tự 
chiếu sáng. Ngài ít nói chuyện, thường thích chỗ vắng vẻ, thích sưu tầm lời 
dạy cũa những đạo nhân. Năm 14 tuổi, nhân đi du xuân, Ngài gặp Tổ Bà Tu 
Mật, có thưa hỏi như sau: 

Kính thưa thầy, Ngài tu để được cái gì? 
Tổ hỏi lại Ngài: 

Ta tu là để được cái không tu 
Ngài nghe Tổ trả lời lạ quá nên hỏi: 
Tu mà được cái ‘không tu’ là tu làm sao? 

Tổ trả lời: 
Tức không dính mắc cái gì hết 

Ngài về trình thưa cùng cha mẹ xin theo Tổ xuất gia, cha mẹ bằng lòng, 
theo Tổ học được một năm, một buổi sáng Ngài thưa với Tổ: 
Bạch Tổ, nhờ con theo Tổ tu cái không tu, hôm nay con đã biết cái không 
tu ấy rồi. 

Tổ bảo: 
Ông đừng lạm dụng lời người khác 
Ngài thưa: 

Con rõ ràng thường biết thì làm sao lạm dụng lời người khác được 
Tổ nói: 

Vậy Ngươi nói chỗ Ngươi biết coi có đúng không? 
 
 



Ngài liền chắp tay thưa trình với Tổ bài kệ 64 câu: 
Hôm qua con chỉ ngồi chơi 

Tâm con thanh tịnh, được Rơi về nhà 
Nhà con là chỗ hôm qua 

Thanh tịnh vắng lặng nhìn xa vô cùng 
Tuần trước Tổ dạy con dừng 
Luân hồi sinh tử con đừng ham mê 

Nhờ vậy con rõ đường về 
Nhà xưa quê cũ, là quê Niết bàn 

Về đó con được bình an 
Luân hồi sinh tử, không ràng buộc ta 
Thầy dạy ý Phật Thích Ca 

Hễ ai nhận được, vượt ra luân hồi  
Tu thiền thanh tịnh mà thôi 

Ai mà thanh tịnh, nhận rồi tánh Nghe  
Cái nghe không phải tánh Nghe 
Nếu nghe vật lý lên bè trầm luân 

Rơi vào Phật tánh con mừng 
Mừng vì sinh tử đã dừng với con 

Vào đây chỉ biết hằng còn 
Không sanh không tử không còn thứ chi 
Thiền tông thật là diệu kỳ 

Rơi vào Bể tánh cái chi cũng tường 
Vào được không bị vấn vương 



Những thứ vật lý, buồn thương không còn 
Thấy Nghe thanh tịnh của con 

Con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang 
Vang mãi vượt cả trần gian 

Khắp trong vũ trụ, tiếng vang khó lường 
Tiếng nói khi ở trong vườn 
Chỉ vài trăm thước hết đường để đi 

Thầy dạy Thiền tông diệu kỳ 
Không dính không mắc, cái chi cũng tường 

Hiện tại con hết vấn vương 
Những thứ vật lý, con thường rõ thông 
Nhìn cảnh vật và núi sông 

Những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa 
Thiền tông chỉ rõ thứ kia 

Những thứ vật lý xa lìa với con 
Dầu vàng bằng núi bằng non 
Đến khi tắt thở không còn thứ chi 

Thiền tông Phật dạy con ghi 
Khi lìa vật lý không chi phiền mình 

Thiền tông không phải lặng thinh 
Mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi 
Thiền tông thanh tịnh một khi 

Chừng nào được hút, qua thì màn trong 
Là về quê cũ đã xong 



Vào trong Bể tánh là xong luân hồi  
Con trình chỗ nhận vậy thôi 

Xin thầy chỉ dạy, có lời nào sai 
Xin cho con rõ được ngay 

Chỗ con thấy biết có sai chỗ nào? 
Nhờ thầy chỉ dạy trước sau 
Nay con biết được đường vào vô sanh 

Vào đây tuyệt diệu vô tranh 
Niết bàn thanh tịnh không sanh luân hồi  

Con xin trình thầy vậy rồi 
Xin thầy xác nhận những lời của con 
Lòng con nhất quyết phải còn 

Lần theo chánh pháp, lòng con quyết làm 
Dù cho núi lở sông tràn 

Cũng không lay chuyển lòng an Phật truyền 
Con xin phát đại thệ nguyền 
Dù cho thân nát con nguyền không lay. 

Khi Tổ Bà Tu Mật nghe Ngài Phật Đà Nan Đề trình 64 câu kệ, nói lên 
được chỗ ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ của mình, Tổ dạy: 
Ngươi đã vượt qua được cửa Hải Triều Âm về được nhà xưa của mình, Tổ 
vị thứ tám ta sẽ trao cho Ngươi. Vậy, Ngươi hãy lo buổi lễ truyền 'Bí mật 
Thiền tông' cho tươm tất, đúng 12 ngày nữa ta sẽ truyền cho Ngươi, thay ta 
làm Tổ sư Thiền tông đời thứ tám. 
Ông Phật Đà Nan Đề đảnh lễ thầy mình và lo chuẩn bị cho buổi lễ truyền 
Thiền tông này. 



Đúng 12 ngày sau tại chánh điện Thiền tông chùa Pháp Trường, buổi lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' được tiến hành. Chúng tôi không ghi nghi thức, 
chỉ nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' thôi. 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Đà có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Đề kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 



Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ tám tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 



Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 322 
năm. Con ông Phục Đà Vi Thùy, mẹ là Ưu Phả Thị, dòng Tỳ Xà La, nước 
Đề Già. Khi mẹ sanh ra Ngài 10 tuổi mà Ngài không nói. Một hôm Tổ Phật 
Đà Nan Đề đến nhà, gia đình mới đem sự việc trình với Tổ, Tổ bảo: 

Đứa bé này đời trước nó thông minh lắm, ở trong Phật pháp, nó có lời đại 
nguyện: “Nếu tôi sanh ra ở chỗ nào tình phụ tử và phu thê không ràng buộc, 
tôi sẽ xuất gia tu theo Phật để giúp nhiều người giải thoát”. Nghe Tổ nói 
vậy nên cha mẹ và gia đình Ngài xin Tổ cho Ngài theo Tổ xuất gia và Tổ 
chấp nhận. 
Tổ Phật Đà Nan Đề nói với Ngài: 

Cha mẹ và gia đình Ngươi đồng ý cho theo ta xuất gia, vậy Ngươi hãy thưa 

thầy mình đi chứ. 
Ngài liền chắp tay thưa: 

Con kính chào sư phụ 
Ngài vừa thưa hỏi, cha mẹ và bà con ai cũng vui mừng nên nấu bữa cơm 

chay đãi Tổ và tiễn Ngài theo Tổ xuất gia. 
Ngài được Tổ Phật Đà Nan Đề cho học chữ đến 20 tuổi. Một hôm Tổ gọi 
Ngài đến đưa cho Ngài bài kệ 12 câu để Ngài đọc: 
Thiền tông nó chảy theo dòng 
Theo dòng thanh tịnh ở trong lòng mình 

Thiền Thanh Phật dạy núi Linh 
Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 

Ta nay hỏi Ngươi như vầy 
Không dùng vật lý là đây thiền gì? 
Ngươi biết thì trình tức thì 

Ngồi đó suy nghĩ, vậy thì bỏ đi 



Suy nghĩ mà biết thứ chi 
Là được những thứ bỏ đi cho rồi 

Ngày xưa Đức Phật dạy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với ta. 

Ngài đọc 12 câu kệ rất nhiều ngày mà không có gì lạ, cứ lẩm bẩm 12 câu 
kệ nói trên hoài. Ba ngày sau, Ngài đang rửa chén, vô tình có cái chén bị rơi 

và bể, tiếng chén rơi trúng đá kêu lên khiến Ngài nghe như chết đứng, không 
còn biết gì, cùng lúc ấy thân tâm Ngài như mất. Khi bình thường trở lại, 
Ngài có làm bài kệ diễn tả sự thấy và biết của mình bằng 36 câu kệ: 
Tiếng vang của chén đá này 

Vang đi khắp chốn chuyện này lạ tai 
Tiếng nghe sao lại nghe hoài 

Nghe như trùm khắp tỏ bày cùng ai 
Thầy ơi con ngộ căn tai 
Tiếng đi trùm khắp hôm nay tỏ tường 

Thiền tông Đức Phật chủ trương 
Ngộ được tánh Biết là đường về quê 

Quê xưa chỉ một đường về 
Về nơi quê cũ không hề làm chi 
Thiền Thanh đặc biệt diệu kỳ 

Rơi vào Bể tánh, cái chi cũng tường 
Rửa chén con hết bi thương 

Tiếng kêu chén đá tỏ tường tánh Nghe 
Như vậy các tánh là bè 
Đưa con thanh tịnh bằng bè về quê 



Trước kia con muốn trở về 
Về nơi quê cũ một bề dụng công 

Thiền tông không phải cầu mong 
Mà chỉ một lòng thanh tịnh mà thôi 

Cũng đừng nghĩ chuyện xa xôi 
Trước kia suy nghĩ vào đời chuyển luân 
Phật xưa chỉ dạy chữ dừng 

Không theo vật lý là dừng lại ngay 
Phật ơi, con khóc vì Ngài     

Dạy con thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Thầy con nhắc lại rõ ràng 
Linh Sơn Phật dạy, một đàng về quê 

Hôm nay con thấy đường về 
Niết bàn thanh tịnh là quê của mình 

Phật ơi, con chỉ nghe nhìn 
Lời Ngài huyền diệu tuyệt linh vô cùng 
Không ngờ nghe thấy muôn trùng 

Về nơi quê cũ ung dung nhẹ nhàng 
Con nay đã được bình an 

Niết bàn thanh tịnh muôn ngàn thảnh thơi. 
Tổ Phật Đà Nan Đà biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên nói với Ngài: 
Nay ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy 30 ngày sau ta sẽ truyền thiền cho 
ông. 



Đúng 30 ngày sau tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Nghiêm Quốc 
buổi lễ truyền thiền được tiến hành. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền 
như sau: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Phục có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Đề kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 



Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ chín tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 



Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika) sanh sau Đức Phật Niết bàn 361 năm, con ông 

Hiếp Thành Huỳnh, mẹ là bà Châu Phước Truyền, ở miền trung nước Ấn 
Độ. Mẹ mang thai Ngài đến 60 năm. Sau khi ra đời, gặp Tổ Phật Đà Nan 

Đề, Tổ hỏi: 

Ngươi ở trong thai mẹ chi mà lâu như thế? 
Ngài trả lời, con đợi đủ duyên mới đến 
Tổ hỏi: Đến để làm gì? 

Ngài thưa: 
Đến để dạy người về nhà 

Tổ hỏi: Ngươi có biết đường không mà dạy người khác? 
Ngài Thưa: 
Con nhờ thầy chỉ dạy 

Tổ liền xin cha mẹ Ngài cho Ngài xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng. 
Khi xuất gia, Ngài rất cần mẫn lo tu học, quên ăn quên ngủ. 

Ngài theo học với Tổ Phật Đà Nan Đề được 10 năm, một hôm Tổ hỏi: 
Ngươi ở trong bụng mẹ lâu, khi ra đời tu học quên ăn quên ngủ, đã lâu như 

vậy, nay được gì rồi? 

Ngài thưa: 
Con không được gì hết, chỉ biết ‘Thôi’     
Tổ hỏi: 

Biết ‘Thôi’ là thôi cái gì? 
Ngài thưa: 

Con chỉ biết ‘thôi’ hết, vậy con trình cái ‘thôi’ của con, xin thầy kiểm nhận, 
Ngài liền trình bài kệ 60 câu: 
Ở trong vật lý luân hồi  



Sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh 
Ở trong vật lý loanh quanh 

Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì? 
Thầy dạy, con biết tức thì 

Niết bàn thanh tịnh là y cội nguồn 
Con xin nghe dạy luôn luôn 
Không nằm không ngủ nhớ luôn Tánh mình 

Tánh mình khi nhận lặng thinh 
Không cần tìm kiếm tự mình biết thôi 

Cái biết thôi ở tánh ‘tôi’ 
Thấy, Nghe, Pháp, Biết luân hồi thôi xen 
Tánh Nghe thanh tịnh không chen 

Thôi vào vật lý, thôi hèn, thôi sang 
Thiền tông Phật dạy rõ ràng 

Lìa xa vật lý về an quê mình 
 Ngày xưa Phật dạy núi Linh 
Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 

Thiền tông Phật dạy như vầy 
Không dính vật lý là đây Niết bàn 

Sống được như vậy bình an 
Luân hồi sinh tử không màng đến chi 
Thiền Thanh phải nhận tức thì 

Luân hồi sinh tử phiền chi đến mình  
Thầy dạy con chỉ lặng thinh 



Danh đây lợi đó, con đừng dính nghe 
Chỉ cần thanh tịnh mà nghe 

Nghe tiếng vật lý, không khoe với người 
Trong lòng luôn được vui tươi 

Tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi 
Con luôn làm vậy được rồi 
Niết bàn sinh tử là thôi tìm mình 

Ngày xưa Phật dạy núi Linh 
Chỉ cần thanh tịnh là mình được an 

Đức Phật chỉ dạy rõ ràng 
Không dính vật lý là an muôn đời 
Thầy dạy con đã thôi rồi 

Tuyệt ý Phật Đà đời hết tử sanh 
Dù trong tam giới như tranh 

Chỉ thôi vật chất là thôi luân hồi  
Thiền tông phải biết chữ thôi 
Những thứ vật lý là thôi kiếm tìm 

Thiền tông đừng nói huyên thuyên 
Chỉ cần nhận liền tánh Thấy và Nghe 

Tánh Nghe thăm thẳm cứ nghe 
Nghe trong thanh tịnh, không nghe luân hồi  
Thiền tông thực hiện vậy thôi 

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân 
Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 



Không nghe luân hồi là giải thoát ngay 
Hôm nay con xin trình bày 

Xin thầy thọ ký lời này của con 
Dù cho biển cạn núi mòn 

Hư không có hoại, lòng con vẫn bền 
Nhờ thầy con đã vượt lên 
Sống với cái biết, vượt trên luân hồi  

Hôm nay con trình thầy rồi 
Xin thầy kiểm nhận, ý thời của con 

Con xin giữ mãi lòng son 
Truyền đi pháp Phật hằng còn thế gian. 
Ngài trình cho Tổ Phật Đà Nan Đề 60 câu kệ, Tổ khen: 

Ngươi đã đạt 'Bí mật Thiền tông', ta nay đã hết duyên ở thế giới này, vậy 
Ngươi chuẩn bị, ta sẽ hành lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Ngươi để làm 
Tổ sư Thiền tông đời thứ mười. 
Ngài Hiếp Tôn Giả hết sức vui mừng và cám ơn Tổ Phật Đà Nan Đề. 

Đúng 1 tuần sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Trường Ân lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' được tiến hành. 
Nghi thức lễ giống như những vị Tổ trước, còn bài kệ truyền Thiền tông chỉ 
sửa có họ và tên của Tổ thứ mười thôi, chúng tôi không ghi vào đây. 

 
 

 
 
 



 



Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyayasas) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 398 năm, 

ở nước Hoa Thị, dòng Cù Đàm, con ông Phú Bảo Thân, mẹ là bà Thuận 
Kiều Trang, Ngài là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Thuở nhỏ tâm 
Ngài thường bình thản và ưa nói với cha me và anh chị: 

Nếu gặp được vị nào có tâm đặc biệt hơn người, sẽ đến học hỏi phong cách 
của vị đó, còn những người bình thường, thích dụ người khác để kiếm tiền, 
vật chất của người khác, tôi không thèm để ý đến. 
Khi Tổ Hiếp Tôn Giả đến nước Hoa Thị truyền pháp Thiền tông, Ngài nghe 
nên đến dự, Tổ thấy Ngài có những lời thắc mắc khác hẳn người thường nên 
Tổ hỏi Ngài: 

Ngươi có muốn xuất gia không? 
Ngài trình thưa: 

Con rất muốn 
Tổ Hiếp Tôn Giả nhận Ngài làm đệ tử. Ngài hết sức cần mẩn nên việc tu 
học của Ngài hết sức tinh tấn. 
Tổ Hiếp Tôn Giả thấy Ngài có khả năng nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ 
Mười Một nên Tổ bảo: 

Theo hệ thống truyền Thiền tông, vị nào được tiếp nhận Tổ vị, vị đó phải 
có bài kệ nói lên chỗ đạt thanh tịnh của mình, vậy Ngươi có làm kệ được 
không? 
Ngài liền ứng khẩu trình Tổ Hiếp Tôn giả bài kệ 76 câu: 

Thiền tông của Phật truyền riêng 
Dòng chảy nguồn thiền cho các Tổ thôi 

Thiền Thanh không nói nên lời 
Chỉ nhận Thấy, Biết đây rồi quê xưa 
Thiền Thanh không dụng sớm trưa 



Chỉ cần biêt rõ tánh xưa của mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Luân hồi nhiều kiếp là dừng lại ngay 
Truyền qua mười Tổ có tài 

Hôm nay Hoa Thị, con nay giác thiền 
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng 
Cám ơn người biết được nguồn thiền Thích Ca 

Hôm nay thầy đến nước ta 
Con nguyện cố gắng phổ ra nguồn thiền 

Giúp cho thiên hạ hết phiền 
Để cho nguồn thiền lưu mãi về sau 
Lòng con không biết tại sao? 

Con không muốn khóc, lệ sao cứ tràn 
Tâm con thanh tịnh rõ ràng 

Thấy vô lượng kiếp, rõ ràng không sai 
Thiền tông con biết không sai 
Không theo vật lý rõ ngay luân hồi  

Thiền Thanh đơn giản vậy thôi 
Chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi 

Con nay đã biết thiền thì 
Không quán không tưởng không chi dính mình 
Thiền Thanh không phải lặng thinh 

Những việc trước mắt mình đừng dính theo 
Thiền Thanh đừng sợ giàu nghèo 



Cứ sống thanh tịnh không theo thứ gì 
Ai muốn giải thoát một khi 

Chỉ cần thôi, dứt tức thì hết luân 
Thầy dạy con biết pháp dừng 

Con đã thực hiện dừng rồi thầy ơi 
Lòng con nay đã thảnh thơi 
Chuyện trong sanh tử con thôi được rồi 

Nhìn thầy lệ con lại rơi 
Chảy ra nước lệ ôi thôi con mừng 

Mừng vì con đã được dừng 
Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 
Lời dạy của thầy con còn 

Còn là bổn phận con nên gúp người 
Mong sao thiền học tốt tươi 

Tìm người duyên lớn tươi cười Thiền tông  
Phật tánh phải nhận trong lòng 
Không tìm không kiếm bên sông bên hồ 

Thiền tông cứ việc nhận vô 
Tất cả thanh tịnh không vô ưu phiền 

Được vậy là hết đảo điên 
Pháp môn thiền học nhận liền tánh Nghe 
Tánh nghe tánh thấy là bè 

Đưa người thanh tịnh về quê của mình 
Nhận được mình phải giữ gìn 



Giúp cho thiên hạ ráng nhìn cho ra 
Ngày xưa Đức Phật dạy ra 

Không theo vật lý không va luân hồi  
Thiền tông chỉ có vậy thôi 

Ai thực hiện được hết đời trầm luân 
Theo lời Phật dạy chỉ dừng 
Dừng được tất cả luân hồi dừng theo 

Thiền tông Phật dạy chỉ theo 
Đi theo dòng chảy, không theo bình thường 

Vì vậy, Đức Phật chủ trương 
Dòng chảy nguồn thiền, chỉ Tổ biết thôi 
Thầy dạy con nay biết rồi 

Chỉ cần thôi, dứt, đứt liền trầm luân 
Lòng con hôm nay rất mừng 

Vì đã hết rồi con đường tử sanh 
Ai muốn vượt qua tử sanh 
Chỉ cần thanh tịnh tử sanh mất liền 

Thiền tông hết sức diệu huyền 
Chỉ cần thanh tịnh hết duyên cõi trần 

Nhờ thầy con đã rõ phân 
Không tìm không kiếm không cần thứ chi 
Tâm con thanh tịnh tức thì 

Luân hồi sinh tử cái chi cũng lìa. 
 



Tổ Hiếp Tôn Giả nghe xong 76 câu kệ Ngài trình chỗ ngộ thiền, Tổ bảo: 
Nơi Huyền Ký Đức Phật có dạy, vị nào giữ Tổ vị Thiền tông đều phải có 
bài kệ trình chỗ sở ngộ của mình. Hôm nay, tiêu chuẩn này Ngươi đã đạt, 
vậy 12 ngày sau là đúng rằm tháng tám, ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho 
Ngươi. Vậy, Ngươi lo buổi lễ truyền thiền cho được đầy đủ. 
Đúng 12 ngày sau là rằm tháng 8 buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được 
hành lễ tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Bửu Sơn, dưới chân núi 
Thạch Hà, nước Hoa Thị. 

Buổi lễ truyền Thiền tông được thực hiện đúng nghi thức như các vị Tổ 
trước, chúng tôi không ghi lại, chỉ ghi bài kệ truyền thanh tịnh của Tổ Hiếp 
Ca Diếp cho Ngài Phú Na Dạ Xa nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ Mười Một. 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Phú có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Xa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 



Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị thứ Mười Một tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Lời dạy Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 



Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 



 



Tổ Mã Minh (Asvaghosha) trong dòng thiền gọi Ngài là Bồ Tát. Sanh sau 
Đức Phật Niết bàn 434 năm tại thành Ba La Nại, con ông Mã Thắng Quyền 
và bà Hữu Phúc Vân. Lúc nhỏ Ngài rất thông minh nên cha mẹ Ngài cho 
học luật sư, lời biện luận của Ngài không ai sánh được. Vì vậy, danh Ngài 
trong và ngoài nước nhiều người biết đến. Cái đặc biệt lời nói của Ngài rất 
truyền cảm nên Ngài nói ai cũng thích nghe. 

Một hôm, Ngài đến Braham Tan Ca, gặp Tổ Phú Na Dạ Xa, Tổ hỏi Ngài: 
Ông làm nghề luật sư, vậy ông nói làm sao cho người nghe ‘không nghe’ 

được không? 

Ngài trầm ngâm suy nghĩ, Tổ bảo: 
Ông suy nghĩ để trả lời, nếu ông suy nghĩ mà hiểu để trả lời ta, ông nên đem 

chôn nó đi cho rồi. 

Một câu nói của Tổ đánh cực mạnh vào tâm suy nghĩ của Ngài, làm thân 
tâm Ngài như mất sự sống. Ngài ở trong trạng thái như vậy rất lâu, bỗng 
Ngài chắp tay thưa với Tổ: 
Kính thưa thầy, nhờ thầy hỏi ép con vào ‘chỗ chết’ nên thân tâm vật lý của 
con đã ‘chết’ hẳn rồi. 

Tổ Phú Na Dạ Xa hỏi:  
Ông đã ‘chết’ sao còn biết nói? 
Ngài liền trình bài kệ 60 câu với Tổ: 

Thân tâm vật lý mất đi 
Thân tâm chân thật hiện thì rỗng ran 

Lời thầy hỏi con được an 
Mất đi suy nghĩ được sang quê nhà 
Thì ra lời dạy Thích Ca 

Con tìm con kiếm không ra chút gì 



Hôm nay thầy ép con chi 
Lòi ra chân thật không chi kiếm tìm 

Không kiếm mà hiện ra liền 
Hiện ra những thứ không phiền không sân 

Con nhìn cảnh vật dương trần 
Cứ luân cứ chuyển hết gần lại xa 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Nói ra ẩn dụ không va não phiền 
Thầy ép con nhận ra liền 

Niết bàn sinh tử của riêng người trần 
Khi con chết lặng rõ phân 
Những thứ vật lý cho người trần gian 

Ai muốn hết khổ hết nan 
Không theo vật lý là an muôn đời 

Trước kia thầy dạy con thôi 
Nhưng con không hiểu luân hồi cứ đi 
Hôm nay thầy hỏi tức thì 

Vì con không biết nên suy nghĩ hoài 
Suy tưởng trong khắp trần ai 

Để tìm để kiếm lời hay trả lời 
Không ngờ con lại bị rơi 
Rơi vào Bể tánh hết lời thế gian 

Vào nơi Bể tánh bình an 
Ở trong Bể tánh an nhàn thầy ơi 



Giờ đây con nhận chữ thôi 
Là dừng hay dứt đứt rồi trầm luân 

Trước kia thầy dạy con dừng 
Mà con không biết phải dừng làm sao 

Hôm nay thầy hỏi con sao 
Tâm con thanh tịnh qua rào triều Âm 
À ra, thầy dạy rất thâm 

Đi tìm vật lý là câm muôn đời 
Nhờ thầy hỏi ngặt những lời 

Đưa con qua khỏi những lời thế gian 
Nhờ vậy, con được bình an 
Không dính vật chất là an Niết bàn 

Ngày xưa Phật dạy rõ ràng 
Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua 

Những lời chân thật Thích Ca 
Chỉ chỗ Phật Đà ‘Yếu chỉ Thiền tông’ 
Trước kia không biết con mong 

Do vậy, cứ mãi đi trong luân hồi  
Nhờ thầy hỏi ngặt con thôi 

Luân hồi vật lý, hết rồi với con 
Hiện tại tâm con không còn 
Những thứ vật lý, không còn trong con 

Xin trình trong Ý lòng con 
Cám ơn thầy dạy, vàng son tuyệt trần 



Con xin kính lạy xa gần 
Nhờ thầy hỏi ngặt, tuyệt phần Thiền tông  

Tâm con hiện tại đã không 
Sống với Phật tánh, con xong luân hồi  

Xin thầy nhận con đôi lời 
Những lời chân thật, muôn lời cám ơn. 
Khi Tổ Phú Na Dạ Xa nghe Ngài đọc bài kệ 60 câu, Tổ biết Ngài đạt 'Bí 
mật Thiền tông' và dạy như sau: 

Hôm nay ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', trong Huyền Ký Như Lai có dạy, 
ông là người nhận Tổ vị đời thứ 12. Vậy, ông hãy theo ta xuất gia, sau này 
ta sẽ truyền Thiền tông lại cho ông. Ngài hết sức vui mừng và cám ơn Tổ. 
Hai năm sau khi Ngài được 44 tuổi, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền 
tông Giác Quang, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện. 
Chúng tôi chỉ xin nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Phú Na Dạ 
Xa: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Mã có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Minh kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  



Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị thứ Mười Hai tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  

Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  



Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 



Nay ông hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

Tổ Mã Minh, vị Tổ Thiền tông đời thứ 12, Ngài có sáng tác bài kinh ‘Kính 

mừng Phật Đản’ để nói lên 3 phần: 
- Cuộc đời Đức Phật  

- Quá trình tu hành của Ngài 
- Đức Phật dạy tu ‘Lục diệu pháp môn’ 
Khi Ngài chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác được hiệu là Phật Thích 
Ca Mâu Ni và thành lập ra giáo đoàn đạo Giác Ngộ, hiện nay chúng ta gọi 
là đạo Phật, được nhân dân thời đó gọi Ngài là Giáo chủ trong cõi Ta Bà. 
Trong suốt 49 năm, Đức Phật đi nói và dạy 6 căn bản: 
1. Cấu tạo thế giới này 

2. Cấu tạo một tam giới  
3. Cấu tạo vũ trụ 

4. Cấu tạo Phật giới 
5. Tu sao còn bị luân hồi  
6. Tu sao được giác ngộ và giải thoát  

Đức Phật dạy tổng cộng 6 pháp môn tu, quý vị sẽ biết như dưới đây qua bài 

kệ ‘Kính mừng Phật Đản’ của Tổ Mã Minh. 

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 
Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
Kính bạch Đức Thế Tôn: 

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đản Sanh của Ngài, chúng con có hương, đăng, trà, 

quả và nhiều phẩm vật dâng cúng trong buổi lễ này, kính xin Đức Thế Tôn 
và Mười Phương Chư Phật chứng minh. 



Trước hết, chúng con xin 

DÂNG HƯƠNG 
Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành 

Trên khói hương này xin Phật ngự 
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành 

KHAI KỆ MỪNG PHẬT ĐẢN 
(Cuộc đời tu hành và dạy đạo của Ngài) 
Ngày xưa, tại nước Ca Tỳ 

Có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân 
Đức thanh trọng nghĩa xa gần 
Ma Da Hoàng hậu xa gần kính cung 

Mùng tám, tháng tư lâm bồn 
Đản sanh Thái tử khôi ngô vẹn toàn 

Đặt tên là Tất Sỹ Hiền 
Thông minh xuất chúng không ai hơn Ngài 
Lớn lên hiện rõ người tài 

Ở trong Hoàng tộc không ai hơn Người 
Người trong Hoàng tộc vui tươi 

Ở ngoài thiên hạ nhiều người lầm than 
Phần nhiều đau khổ vô vàn 
Nhiều người cùng cực không an muôn phần 

Ngài hỏi Hoàng tộc xa gần 
Cách nào để giúp hết người lầm than? 



Hoàng tộc nói ở thế gian 
Đây là số phận đã an mọi người 

Thái tử nghe vậy không vui 
Mà nghe trong dạ bùi ngùi không an 

Ngài trình với Đức Phụ Hoàng 
Xin cha giải rõ các phần con nghi 
Đức vua không biết nói gì 

Liền mời Hoàng tộc giải thì cho con 
Hoàng tộc, trên dưới không còn 

Không ai giải được lời nghi của Ngài 
Thiên hạ: Giáo sĩ người tài 
Giải được thắc mắc ở ngoài thế gian 

Đức vua nghe vậy liền mời 
Uất Đầu Lam Phất đứng đầu Thánh nhân 

Giáo sĩ khi đến Hoàng triều 
Đức vua liền nói những điều Hoàng cung 
Nếu thầy giải được tôi mừng 

Sẽ được ban thưởng, thầy đừng ngại chi 
Còn không biết được tức thì 

Xin rời Đại sảnh, thăm vì vua thôi 
Giáo sĩ nói dễ như chơi 
Kính mời Bệ hạ hỏi thời ý đi 

Vua rằng: không phải ý tôi 
Mà của Thái tử tên thời Đạt Đa 



Giáo sĩ liền nói ý ra 
Bất luận ai hỏi thì ta giải liền 

Dù cho cao tận trên thiên 
Tôi đây sẵn liền hỏi đáp ra ngay 

Thái tử liền có trình bày 
Ở trong thiên hạ có hai hạng người? 
Người khôn, người dại hai nơi? 

Người giàu, kẻ khó xin thời giảng phân? 
Tại sao Trời lại bất công? 

Người ăn không hết, kẻ lần không ra? 
Thầy biết thì cứ nói ra 
Còn nếu không biết xin ra cửa về 

Giáo sĩ tâm trí nặng nề 
Làm sao giải được, phải về tu thêm 

Đức vua đành phải lặng im 
Để cho Thái tử tìm đường giải thông 
Ngài liền từ giả vua cha 

Cùng là thê, tử xuất gia tu hành 
Khởi đầu khổ hạnh bị xanh 

Đến khi kiệt sức không sanh đạo mầu 
Ngài liền chấn chỉnh không cầu 
Tạm dùng ít sửa của nàng Mục chăn 

Bỗng nhiên sức khỏe có tăng 
Dụng công tu tưởng để tìm cho ra 



Thành công Quán, Tưởng rất xa 
Những thứ thắc mắc không ra chút nào 

Tìm học lý luận tuyệt cao 
Lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn Ngài 

Những thứ mà Ngài đã nghi 
Dụng công thêm nữa để tri cho tường 
Nhìn được ở tận Mười phương 

Cũng chưa biết được tỏ tường bốn nghi 
Ngài liền thanh tịnh tức thì 

Bỗng tâm phát sáng tỏ tường bốn nghi 
Thử đi thử lại không nghì 
Rơi vào Bể tánh các nghi không còn 

Đứng lên tìm các bạn hiền 
Chỉ pháp tu Thiền để về nhà xưa 

Chín bạn tu thiền trước kia 
Dạy những vị ấy pháp tu ‘Bụi trần’ 
Chín vị ngộ được trọn phần 

Trình ngộ của mình với Sĩ Đạt Ta 
Thái tử liền nói hết ra 

Cổ Nhiên Đăng Phật chứng ta chỗ này 
Các ông phụ giúp ta xây 
Giáo đoàn Phật giáo bày đây tu Thiền 

Các vị bạn cũ nói liền 
Đồng ý, nhưng phải chư thiên chứng giùm 



Thái tử phải nhờ vị Thần 
Xác nhận Ngài chứng tuyệt phần tam minh 

Chín vị tu trước vững tin 
Lập ra giáo đoàn giảng dạy thiền Thanh 

Thái tử dạy rõ tu Thiền 
Chín vị nhận được thấy thiêng vô cùng 
Các vị trình ngộ của mình 

Chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn 
Chín vị nhận được lệ tuôn 

Chảy ra nước lệ không buồn không vui 
Chín vị ai cũng ngậm ngùi 
Không ngờ mình chứng tuyệt mùi thiền Thanh 

Nhìn trong tam giới như tranh 
Ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân 

Do vậy, Đức Phật dạy dừng 
Chỉ cần thanh tịnh là đây Niết bàn 
Để cho những người thế gian 

Biết cách tu Thiền của Phật Thích Ca 
Các ông nói lại lời Ta 

Không theo vật lý, được ra luân hồi  
Tu Thiền đơn giản vậy thôi 
Nếu tìm hay kiếm: vào đời trầm luân 

Lần nữa Ta dạy chỉ dừng 
Chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn 



Thiền Thanh thiên hạ bảo cuồng 
Ngài dạy tu thiền Quán, Tưởng, Cầu Mong 

Tu Quán, tu Tưởng trong lòng 
Thành tựu được rồi là có thần thông 

Các thầy nhận được thong dong 
Đi ra nhiều nước dạy xong pháp này 
Tiếp theo Ngài dạy luận bàn 

Nói ra cạn lẽ thế gian không bì 
Ở trong thiên hạ nói gì 

Cũng không bì được lời Ngài nói ra 
Vì đây Triết lý Thích Ca 
Thiên thượng, Thiên hạ chỉ ra lẽ này 

Kế tiếp Ngài dạy tu Tìm 
Dụng công Nghi, Tìm ở khắp thế gian 

Khi tâm được định thênh thang 
Thấy trong vũ trụ thế gian là vầy 
Ba pháp thiên hạ chưa vừa 

Cầu mong Phật dạy: con ưa an bình 
Phật rằng: các ông lặng thinh 

Khi được thanh tịnh niệm liền danh A 
A đó là Phật Di Đà 
Có siêu thần lực rước người thích vui 

Về nơi Tịnh Độ thật vui 
Chim muông ca hót, hoa thời ngọc sang 



Mặt đất tương tợ như vàng 
Đỡ chân người bước vô vàn êm chân 

Sáng ra không phải đi mần 
Chỉ cần đi cúng các tầng Phật xưa 

Nhiều người nghe vậy rất ưa 
Niệm Phật đến nổi quên trưa quên chiều 
Được vậy thành tựu rất nhiều 

Nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng 
Làm sao có được thần thông 

Mà thật kỳ bí ở trong núi rừng 
Vì vậy, Ngài dạy Mật truyền 
Niệm câu Thần chú linh thiêng vô cùng 

Người niệm thấy rất lạ lùng 
Khi niệm liên tục thì bùng huyền linh 

Năm pháp Ngài dạy tận cùng 

Tất cả đều bỏ vì trong luân hồi  
Sau cùng Ngài dạy pháp ‘Thôi’ 
Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình 
Tu Thiền Phật dạy núi Linh 

Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 
Thiền Thanh Phật dạy như vầy 
Khi Thấy, chỉ Thấy, Thấy vầy mà thôi 

Thiền Thanh không đứng không ngồi 
Không Quán, không Tưởng, luân hồi lìa ngay 



Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày 
Chỉ cần Thanh tịnh vào ngay Niết bàn 

Tất cà những chuyện thế gian 
Không dính, không mắc, không màng đến chi 

Ngày xưa Đức Phật dạy thì 
Tâm mình thanh tịnh là y Niết bàn 
Ngài dạy như vậy rõ ràng 

Sống với tánh Biết là an muôn đời 
Trực nhận tánh Thấy tức thì 

Luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình 
Tu Thiền không phải lặng thinh 
Khi Thấy, cứ Thấy mình đừng chạy theo 

Tu Thiền đừng sợ giàu nghèo 
Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình 

Thiền thanh không phải lặng thinh 
Mà Thấy, cứ Thấy, cái nhìn để yên 
Những chuyện phiền não triền miên 

Không dính, không mắc là yên được liền 
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng 

Những ai đại phúc nhận liền Thiền Thanh 
Niết bàn là ở trong lòng 
Không theo vật lý là xong luân hồi  

Thế kỷ ba mươi đến rồi 
Hoa Thiền chấm dứt hết rồi tại đây 



Chúng con nghe dạy của thầy 
Cúi đầu ba lạy xin thầy chứng minh. 

HỒI HƯỚNG 
Kính mừng Phật Đản xong rồi 

Nguyện đem công đức vào đời chúng con  
Chúng con nhất quyết lòng son 
Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân 

Phật dạy chúng con chỉ dừng 
Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay 

Hôm nay tại tiểu Linh đài 
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 

Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng 
Đời con đã hết gian nan 

Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông  
Tâm con hiện tại đã không 
Chúng con một lòng thực hiện Thiền tông  

Dù cho thế giới hoại không 
Hư không có hoại lòng con vẫn bền  

Nhờ Phật con đã đứng lên 
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi 
Đời con đại phúc Phật ơi 

Hôm nay sinh tử dứt rồi với con. 

Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 



 



Tổ Ca Tỳ Ma La (Kipimala) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 475 năm, ở 
nước Hoa Thị, con ông Ca Phất Trung Thiên và bà Khưu Phước Thiện. Gia 
đình Ngài tu theo đạo Bà La Môn, còn Ngài là cử nhân Thần học, cũng là 

một giảng sư bậc nhất trong đạo Bà La Môn. Một hôm, tại Thánh đường 
Chánh Thiên, Ngài lên tòa giảng về những vị ở nhân gian tích phước được 
lên cõi Trời hưởng phước. 

Tổ Mã Minh hỏi Ngài như sau: 
Người sống ở cõi Trời được bao nhiêu năm? 

Ngài trả lời: Nếu tính theo thời gian ở trái đất này, người sống ở cõi Trời 
thọ gấp 100 lần sống ở nhân gian, tức khoảng 7000 năm. 
Tổ Mã Minh lại hỏi: Khi người sống cõi Trời hết tuổi thọ sẽ đi đâu? 
Ngài trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: 

Đi … đi … 
Tổ Mã Minh bảo: 

Ông nghiệm mà biết, ông suy nghĩ mà trả lời cho ta, lời nói đó là sinh diệt, 
không đúng. 
Tại sao không đúng, Ngài hỏi? 

Tổ Mã Minh trả lởi: 
Vì lời nói ông tưởng tượng ra là lời nói dao động theo chiều Thành – Trụ – 
Hoại – Diệt, tức luân hồi nên không phải chân thật. 
Ngài nghe Tổ Mã Minh nói như vậy nên hỏi Tổ: 

Như vậy, người tu hành nơi thế giới này làm sao không bị luân hồi? 
Tổ Mã Minh liền nói bài kệ ngũ ngôn 12 câu: 

Muốn không bị luân hồi  
Tâm mình nên dừng, thôi 
Chuyện đời của vật lý  



Chỉ cần dừng lại được 
Không ai kéo được mình 

Tự nhiên mình không dính 
Nhân duyên làm sao có 

Nhân quả lấy đâu nên 
Làm gì có sinh diệt 
Ông muốn khỏi trầm luân 

Nên thôi tìm hay kiếm 
Tức khắc giải thoát ngay. 

Vừa nghe Tổ nói 12 câu kệ ngũ ngôn, tự nhiên Ngài lãnh hội được, Ngài 
khóc và nói với Tổ Mã Minh như sau: 
Suốt mấy chục năm tôi đi làm cái nghề giảng sư, mục đích chính của tôi là 
muốn được nhiều người nghe khen ngợi, có chút tiền hưởng thụ không phải 
vất vả đi làm. Hôm nay, tôi nghe được mấy câu kệ của thầy dạy, tự nhiên 
tôi bừng hiểu. Vậy, tôi xin trình thầy sự hiểu biết của tôi, xin thầy kiểm 
chứng: 

Luân chuyển vật lý thế gian 
Quy luật muôn kiếp ngàn đời là đây 

Con xin cám ơn đức thầy 
Mười hai câu kệ con đây ngộ thiền 
Từ đây con hết đảo điên 

Biết được bí huyền vật lý trần gian 
Trước con suy tưởng muôn ngàn 

Diệu thuật lường gạt, kiếm vàng để tiêu 
Hôm nay con nhận một điều 



Chỉ ‘Thôi, Dừng, Dứt’ là tiêu nghiệp trần 
Tâm con nay đã rõ phần 

Không dính Dục trần là hết trầm luân 
Tự nhiên con biết pháp dừng 

Những thứ vật lý con đừng chạy theo 
Hiện nay con đã hết nghèo 
Muôn ngàn châu báu dính theo con liền 

Lời thầy sao lại linh thiêng 
Chỉ mấy câu kệ con liền nhận ra  

Lời vàng của Phật Thích Ca 
Pháp thiền huyền diệu hiện ra nơi này 
Con xin cám ơn đức thầy 

Đem lời chân quý con đây hiểu đời 
Từ nay con chỉ dừng thôi 

Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình 
Cảnh gì con cũng lặng thinh 
Khi thấy hay biết, tự mình biết thôi 

Dù cho vật đổi sao dời 
Con chỉ nhớ lời của đấng từ bi 

Con chỉ thực hiện vậy thì 
Luân hồi nhiều kiếp, không gì với con 
Từ nay con quyết không còn 

Nói chuyện không thật để con lừa người 
Nhờ thầy con được vui tươi 



Nhìn thấy chân thật con vui trong lòng 
Con không còn nguyện hay mong 

Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. 
Vừa nghe 36 câu kệ của Ngài, Tổ Mã Minh biết Ngài đã giác ngộ được chỗ 
sâu mầu của pháp môn Thiền tông nên Tổ nói: 

Nay pháp môn Thiền tông mà Như Lai dạy cho những ai nắm được Mạch 
nguồn Thiền tông, vị ấy sẽ nối tiếp nhau làm Tổ. 
Vậy ông muốn làm Tổ sư Thiền tông không? 

Nếu muốn, ông theo ta xuất gia, sau này ta sẽ truyền Tổ vị cho ông. Ngài 
nghe Tổ Mã Minh hỏi và nói như vậy, Ngài hết sức vui mừng theo Tổ Mã 
Minh xuất gia. 
Khi Ngài được Tổ Mã Minh chỉ dạy tất cả những gì Đức Phật đã dạy. Đúng 

12 năm sau tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Phật Quang, Ngài 
được Tổ Mã Minh truyền 'Bí mật Thiền tông' để làm Tổ sư Thiền tông đời 
thứ 13. Khi Ngài tiếp nhận Tổ vị Ngài đã 59 tuổi. 

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền tông của Tổ Mã Minh cho Ngài, còn 
phần nghi lễ được thực hiện như những vị trước, chúng tôi xin không nêu 
lại. 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Ca có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 



La kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ Mười Ba tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật Huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  



Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 



Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Long Thọ (Nagarjuna) người đời gọi Ngài là Bồ Tát, sanh sau Đức Phật 
Niết bàn 517 năm, ở miền tây nước Ấn. Cha là Long Chí, mẹ là Út Phương. 

Thuở nhỏ Ngài thích nghe kinh Phật. Ngài có biệt tài, khi nghe ông Phạm 
Chí tụng hết bộ kinh Vệ Đà, Ngài thuộc lòng. Ngài là người thích tìm hiểu 
tất cả những gì có nơi thế giới này như: 

1. Thiên văn học 
2. Địa lý học 
3. Toán số học 

4. Văn học 
5. Thần học 

6. Sấm truyền học 
7. Ảo thuật học 

8. Tôn giáo học 
Tất cả các môn học Ngài đều xuất sắc. Trong Phật giáo có pháp môn ‘Vô 

thường học’, Ngài nhận biết pháp môn này rất rõ ràng và tường tận, vào núi 
tìm được cái hang đá, Ngài đặt tên là hang Vô thường. Dân chúng tìm đến 
Ngài học rất đông, Tổ Ca Tỳ La Ma nghe danh Ngài nên cũng tìm đến hỏi 
Ngài: 

Ở đây ông giảng dạy ‘Vô thường’, chứ ông có biết gì là Chân thường không? 
Ngài liền trả lời là Vũ trụ 
Tổ Ca Tỳ La Ma nói với Ngài 

Ông biết một, chẳng biết hai 
Biết được vậy, ông theo hoài trầm luân 

Dù ông cố gắng để Dừng 
Luân hồi sinh tử không dừng được đâu 
Vừa nghe 4 câu kệ của Tổ, Ngài liền trình thưa: 



Như vậy, tôi làm sao biết cái Chân thường để không bị trầm luân, xin thầy 
chỉ dạy, tôi xin đội ơn? 
Tổ Ca Tỳ La Ma hỏi Ngài: 

Ông muốn biết cái Chân thường để làm gì? 
Ngài thưa: 

Nếu biết cái gì là Chân thường, con sẽ sống với cái ấy 
Tổ dạy: 
Học nhiều, ít là Vô thường 

Học cao, học thấp Vô thường không tha 
Chi bằng chỉ học Biết ra 

Sống với chân thật thì qua Vô thường 
Địa lý có giỏi đừng thương 

Nếu còn thấy giỏi là đường trầm luân 
Thiền tông Phật dạy chỉ dừng 
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 

Địa lý dù ông có tài 
Dạy người hiểu biết, nhận hoài lăng xăng 

Chỉ học và biết rõ ràng 
Cái gì vật lý là hằng trầm luân 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Không dính không mắc luân hồi dừng ngay 
Ta chỉ rõ ông chỗ này 

Cái gì vật lý đừng nên đem vào 
Hãy nhìn cho rõ trước sau   



Toán học có giỏi cũng là trầm luân 
Tu thiền Thanh tịnh sáng trưng 

Những thứ vật lý tự dưng biết liền 
Hôm nay ta dạy ông riêng 

Muốn hết sinh tử nhận liền tánh Nghe 
Tánh Nghe, tánh Thấy là bè 
Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa 

Đừng nói văn học sớm trưa 
Nếu nói văn học cho vừa lòng nhân 

Là ông tìm kiếm trong trần 
Luân hồi muôn kiếp kéo lần ông đi 
Thần học ông thuyết cực kỳ 

Dù hay tuyệt đỉnh phải đi luân hồi  
Ngày xưa Đức Phật dạy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông 
Sấm truyền ông học rất thông 
Là thứ vật lý còn trong luân hồi  

Nay ông muốn hết luân hồi  
Chỉ cần bỏ hết luân hồi lìa ngay 

Ảo thuật cũng không nên xài 
Vì những thứ ấy kéo hoài trần duyên 
Vì vậy, Đức Phật dạy thiền 

Pháp thiền Thanh tịnh là yên trong lòng 
Dù cho sông núi hoại không 



Hư không có hoại, tánh ‘Không’ hề gì 
Thiền Thanh Đức Phật có ghi 

Chỉ cẩn thanh tịnh không chi bận lòng 
Hôm nay ta chỉ cho ông 

Tất cả vật lý lìa xong cho rồi 
Nghe lời Phật dạy nên thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông 

Nếu thực hiện được với lòng 
Chính là chân thật ở trong trần này 

Chân thường là ở tại đây 
Nếu thực hiện được, tại đây vĩnh trường. 
Ngài nghe Tổ Ca Tỳ La Ma nói 52 câu kệ, chỉ chỗ Chân thường mà Ngài 
muốn biết. Bỗng Ngài thốt lên 44 câu kệ trình với Tổ Ca Tỳ La Ma như sau: 
Xưa nay tôi kiếm tôi tìm 
Thiên văn xa thẳm để khoe người đời 

Nói rằng mình hiểu xa vời 
Thiên hạ kính nể để đời hữu danh 

Địa lý con học rất rành 
Danh cao trọng vọng, để dành khoe khoang 
Đến chỗ đông người lập đàng 

Phổ đi địa lý, người sang biết mình 
Mục đích chính của mình 

Trình ra kiến thức để mình có danh 
Người người khen ngợi bao quanh 



Cho tiền cho bạc để dành nuôi thân 
Toán học thuyết chổ xa gần 

Để người quyền quý xin phần giải thông 
Văn học nói giỏi trong lòng 

Nhiều người khen phải cũng là tiền xu 
Thần học nhiều người lại bu 
Xin mình chỉ rõ, cúng xu cúng tiền 

Sấm truyền mình nói rất thiêng 
Ngày giờ năm tháng để khuyên mọi người 

Ảo thuật người thích vui cười 
Được nhiều tiền bạc, người người lại khen 
Tôn giáo nói sáng hơn đèn 

Dụ người cùng đến, sanh hèn cũng nghe 
Dùng hình tượng để giấu che 

Linh thiêng huyền bí, người nghe khen mình 
Với mục đích chánh của mình 
Dụ người đem của, cho mình ăn chơi 

Sự thật những việc trên đời 
Tôi đi lường gạt để đời ung dung 

Nhân thế họ thích lạ lùng 
Vì chỗ thích đó nên tung hỏa mù 
Hỏa mù con dễ kiếm xu 

Nhiều người ngu dốt đưa xu con xài 
Hôm nay, thầy dạy thấy ngay 



Cứ đi lường gạt, biết ngày nào xong 
Thầy ơi, con nguyện trong lòng 

Không đi lường gạt để lòng bình an 
Thiền tông thầy dạy rõ ràng 

Chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời 
Vì vậy, hôm nay con thôi 
Không đi lừa phỉnh hết rồi trả vay 

Con nghe lời dạy Phật Ngài 
Con xin ‘Thôi, Dứt’ vào ngay nhà mình. 

Tổ Ca Tỳ La Ma nói: 
Bài kệ 44 câu của ông, theo huyền Ký của Đức Phật, vị nào nói lên được 
chỗ vận hành của vật lý và những gì không bị sức hút của vật lý. Vị đó được 
xem là đạt 'Bí mật Thiền tông', phải được truyền thiền Thiền tông để làm 
Tổ dẫn Mạch nguồn Thiền tông. Vậy, ta nhận ông làm đệ tử, ông hãy theo 
ta xuất gia. Khi ông 52 tuổi ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông để nối 
tiếp ta làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 14. Ngài Long Thọ hết sức vui mừng 
theo Tổ Ca Tỳ La Ma xuất gia. Đúng 6 năm sau, Ngài 52 tuổi, buổi lễ truyền 
'Bí mật Thiền tông' được diễn ra tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông 
Pháp Thiền. 
Bài kệ truyền Thiền tông của Tổ Ca Tỳ La Ma cho Ngài Long Thọ: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 



Hôm nay họ Long có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Thọ kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Bốn tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 



Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  

Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 



Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva) người đời gọi Ngài là Bồ Tát, sanh sau Đức 
Phật nhập Niết bàn 546 năm, ở miền nam nước Ấn. Cha là Ca Na Bạc, mẹ 
là Hữu Chung Truyền. Cha mẹ Ngài tu theo pháp môn Tiểu thừa và Trung 
thừa Phật giáo và thích làm phước thiện nên Ngài rất uyên thâm Phật học. 
Nghe Tổ Long Thọ đến vùng mình, Ngài liền tìm đến yết kiến Tổ. Tổ Long 
Thọ muốn thử trí thông minh của Ngài đến đâu nên Tổ sai đồ đệ múc một 
thau nước đầy để trước lối vào, kế bên là một cây kim. Ngài biết Tổ muốn 
thử mình câu ‘Mò kim đáy nước’ nên Ngài lấy cây kim bỏ vào thau nước, 
đi quanh một vòng rồi nhắm mắt đưa tay vào trong thau nước lấy cây kim 
ra đưa trình cho Tổ, Tổ khen Ngài: 
Đúng là ông mò kim đáy nước mà ông cũng mò được thật là giỏi. 
Tổ hỏi ông: 

Ông mò trong nước, tìm được cây kim, vậy cây kim là gì? 
Ngài trình thưa:  

Trong ‘Bể nước mênh mông’ 
Có ‘Viên ngọc rất quý’  
Ai nhận được ‘ngọc’ xài 

Là hết sanh tử ngay 
Ngài chưa biết Thiền tông là gì mà đã nói được như vậy nên Tổ hỏi Ngài: 

Vậy, Ngươi muốn theo ta xuất gia học đạo Thiền tông không? 
Ngài thưa: 
Nếu được thầy dạy bảo, con nguyện hết lòng nghe và làm theo lời Phật dạy. 

Thế là Ngài theo Tổ xuất gia. Ba năm theo học với Tổ, một hôm Ngài cùng 
Tổ đến đền thờ Thần Bram Mata. Tổ hỏi Ngài: 
Những tín đồ đến đây cúng lễ để xin cái gì? 

Ngài trình thưa với Tổ: 



Những vị ấy đến đây cầu xin là để cầu xin luân hồi  
Tổ hỏi: 

Sao Ngươi biết? 
Ngài làm bài kệ như sau để trình Tổ: 

Đời người là sự trả vay 
Hôm nay xin được để xài cho thân 
Dù cho vay được trọn phần 

Cũng là vay mượn của trần thế gian 
Con nay đã hiểu rõ ràng 

Những thứ vật lý là đàng chuyển luân 
Nếu vay mượn được thì mừng 
Những thứ nhân quả chưa từng ai cho 

Ai đâu có của mà cho 
Tưởng rằng cầu lạy, Thần cho của mình 

Nguyên tắc vay mượn của mình 
Những thứ phước đức của mình trước kia 
Hôm nay mượn trước đem vìa 

Mượn về xài trước, nợ kia phải tường 
Tiếp sau mình phải bi thương 

Vì là vay trả, không đường chạy đâu 
Ai mà tham mới đi cầu 
Nhờ Thần giúp đỡ là đầu chuyển luân 

Con hiểu nguyên lý rất mừng 
Nhờ con biết được, chưa từng cầu chi. 



Tổ vừa nghe Ngài trình 20 câu kệ, Tổ biết Ngài đã hiểu nguyên lý của vật 
lý trong thế giới này nên Tổ hỏi: 
Mấy năm nay, Ngươi theo ta học đạo giải thoát, vậy Ngươi có biết tu thế 
nào để được giải thoát không? 
Ngài trình thưa với Tổ Long Thọ bài kệ 32 câu: 
Giải thoát là nói thế gian 

Nếu nói giải thoát không đàng về quê 
Quê xưa chỉ một đường về 

Không theo vật lý là quê của mình 
Thầy dạy con tự nhiên nhìn 
Không dính không mắc, mình đừng dính chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Không dính vật lý không gì theo ta 

Tu thiền đừng muốn về nhà 
Thực hiện được vậy là xa nghiệp trần 
Thanh tịnh vật lý rõ phân 

Ai dính vật lý đường trần phải đi 
Dù cho thực hiện pháp gì 

Là của vật lý, cái gì của ta 
Thiền tông Đức Phật dạy ra 
Không dính vật chất là ra luân hồi  

Tu thiền mà đứng hay ngồi 
Là tu vật lý không đời thoát thân 

Muốn được giải thoát chỉ cần 



Chỉ cần thanh tịnh, không cần dụng công 
Tự nhiên vật lý xa dần 

Những thứ vật lý không cần phải xa 
Vật lý là của Ta Bà 

Nếu tu dẹp bỏ là ta ngu khờ 
Thầy dạy con biết hiện giờ 
Chỉ cần thanh tịnh vượt bờ tử sanh 

Vào trong Bể tánh không sanh 
Chính nơi thanh tịnh là anh Niết bàn 

Niết bàn không khổ không nan 
Vì không vật lý an nhàn thảnh thơi 
Hôm nay con ngộ được rồi 

Cám ơn thầy dạy, hết rồi tử sanh. 
Tổ biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' nên dạy như sau: 

Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông đến đây Ngươi đã nhận được, vậy 
rằm tháng chín này ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho Ngươi, nhận Tổ 
vị Thiền tông đời thứ 15. Vậy, Ngươi chuẩn bị đầy đủ nghi thức, đến ngày 
đó ta sẽ hành lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Ngươi. 
Đúng ngày rằm tháng chín, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Hoa 
Sơn, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được tiến hành. 

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Long Thọ cho 
Ngài: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 



Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ca có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Bà kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Lăm tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 



Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 



Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ La Hầu Đa La (Rahulata) sanh sau Đức Phật 581 năm, người nước Ca 
Tỳ La, thuộc dòng Phạm Ma, con ông La Phiệt Đà, mẹ là Lữ Phước Duyên. 
Ngài rất thông minh và hay thắc mắc những gì mà Ngài không rõ thông. 
Trong vườn nhà Ngài có cây nấm mọc rất kỳ lạ, cha Ngài ăn thì rất ngon, 
còn người khác ăn thì rất đắng, ăn không được. Một hôm, Tổ Ca Na Đề Bà 
đến nhà Ngài, Ngài đem sự kỳ lạ của cây nấm hỏi Tổ, Tổ giải thích như sau: 
Kiếp trước cha ông là người thích làm phước thiện và cúng dường cho 
những vị tu hành. Có một vị thầy thấy cha ông là người dễ xin tiền nên bịa 
ra chuyện như sau: 

Ông muốn cầu xin gì, ta sẽ cầu xin cho. Cha ông là người hiền lành, cũng 

muốn cho gia đình được bình an, khỏe mạnh nên nhờ vị thầy ấy cầu phúc 
cho mình. Sự thật, phước đức là do mình tự tạo ra, còn vị thầy nếu tu hành 
đúng chánh pháp, chỉ chứng minh cho người khác cúng dường thôi, chứ 
không cầu phúc cho ai được. Vì vị thầy ấy lợi dụng lòng tin tưởng của cha 
ông nên khi cha ông sinh ra nơi nào, vị thầy ấy phải đến nơi đó trả quả cho 
cha ông, trả khi nào hết nợ mới thôi. Việc nhân quả này có thể trả nhiều đời. 
Đức Phật dạy việc trả nhân quả này là Hoa Báo. 

Nghe lời giải thích của Tổ Ca Na Đề Bà, Ngài hết sức vui mừng, cám ơn 

Tổ và xin Tổ cho được xuất gia. Ngài theo Tổ được 4 năm, những gì Như 

Lai dạy tu theo Thiền tông Ngài đều nắm vững. Một hôm Tổ hỏi Ngài: 
Con theo ta học đạo Thiền tông đã được 4 năm, vậy con nhận được gì 
không? 

Ngài trình thưa với Tổ: 
Kính thưa Tổ, trước kia chưa được Tổ dạy, con hiểu tu giác ngộ và giải thoát 
phải dụng công mãnh liệt thì mới giải thoát được. Nay, con được Tổ phân 
tích những gì trong vật lý thế giới này nên con đã giác ngộ pháp môn Thiền 
tông. 

Tổ Ca Na Đề Bà hỏi Ngài: 
Vậy, con hiểu như thế nào hãy trình cho thầy nghe 



Ngài liền đọc bài kệ 24 câu: 
Bình thường con kiếm con tìm 

Tìm ra Phật tánh để mà sống vui 
Tìm hoài tìm mãi tánh tôi 

Mà không thấy tánh của tôi bao giờ 
Thiền tông Tổ dạy bây giờ 
Không tìm không kiếm sờ sờ Thấy, Nghe 

Thấy, Nghe thanh tịnh, Thấy, Nghe của mình 
Giờ đây con chỉ lặng thinh 

Mà sao tánh Thấy, còn nhìn xa xăm 
Còn Nghe thanh tịnh âm thầm 
Nghe được thông suốt, không lầm thứ chi 

Thiền tông sao quá diệu kỳ 
Chỉ cần thanh tịnh cái chi rõ ràng 

Hành thiền cực nhọc gian nan 
Hành được, vật lý tuôn tràn chảy ra 
Là thứ ảo giác Ta Bà 

Có muôn ngàn được, chỉ là bỏ đi 
Thiền tông không dụng thứ chi 

Chỉ cần thanh tịnh, cái gì cũng chân 
Dù cho lạy lục xa gần 
Lạy mà kết quả, bỏ sông cho rồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Chỉ cần thanh tịnh, hết đời trầm luân. 



Khi nghe Ngài đọc 24 câu kệ, Tổ biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' nên 
Tổ dạy như sau: 
Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông nay đã có chủ tiếp theo. Vậy, hôm 
nay ta ấn chứng cho ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', đúng 12 hôm nữa ta sẽ 
truyền Thiền tông cho ông làm Tổ Thiền tông đời thứ 16. 
Đúng 12 ngày sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Quốc Sơn, lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện theo đúng quy định Như Lai đã 

dạy. 

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền tông cho Tổ thứ 16 như sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ La có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
La kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 



Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Sáu tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 



Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 
 

 
 



 



Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 612 
năm, ở thành Thất La Phiệt, nước Bảo Trang, con vua Bảo Trang Nghiêm 
và hoàng hậu Thụy Phương Trinh. Ngài rất thông minh. Mới lên 3 tuổi đã 

lý luận rất giỏi. Khi đi học trong lớp không ai tranh luận lại Ngài. Khi học 
hết đại học, Ngài thường đi tìm những vị có danh tiếng để học hỏi thêm. 
Khi Ngài gặp Tổ La Hầu Đa La, Ngài có hỏi Tổ: 

Thầy tu để được cái gì? 
Tổ thấy Ngài hỏi hơi đặc biệt nên Tổ nói: 

Ta tu để giải thoát  
Ngài hỏi tiếp: 
Cái gì ràng buộc ông mà giải thoát? 

Tổ nói bài kệ: 
Người đời cứ mãi hơn thua 

Dành về cho được, là vừa bản thân 
Ta tu việc ấy không cần 
Chỉ cần thanh tịnh, không cần thứ chi 

Ngài là thái tử hiểu chi 
Vùi đầu vật chất, tìm chi trong này 

Dù vua hay quan xứ này 
Khi hết sự sống, nhận thây thúi sình 
Ta tu hiểu được huyền linh 

Vượt ngoài sinh tử, một mình biết thôi 
Ta nay đã biết được rồi 

Luân hồi sinh tử là thôi với mình. 



Vừa nghe Tổ La Hầu Đa La đọc 12 câu kệ, Ngài cảm nhận được sự siêu 
thoát nên xin với Tổ cho làm đệ tử. Ngài liền trình xin vua cha và hoàng 
hậu cho xuất gia, được đồng ý, Ngài theo Tổ La Hầu Đa La học đạo Thiền 
tông. 

Khi Ngài học được với Tổ 5 năm, một buổi sáng mùa xuân, Ngài và Tổ đi 

dạo trong vườn hoa mai, Tổ thấy có hoa mai rơi từ cành xuống đất, Tổ hỏi: 
Sao hoa mai bị rụng như thế? 
Ngài trình với Tổ bằng 32 câu kệ: 

Thế gian là bởi vô thường 
Sanh ra đẹp đẽ, sau cùng rụng đi 

Thế giới thầy dạy con ghi 
Có sanh có tử là y cõi này 

Thầy dạy, muốn hết dần xoay 
Chỉ cần thanh tịnh, dứt dây luân hồi  
Vì vậy, thầy dạy con thôi 

Hôm nay sanh tử biết rồi không theo 
Thế giới không thấy giàu nghèo 

Hằng hà châu báu cứ theo con hoài 
Con nay biết được trần ai 
Ham mê vật chất, theo hoài trầm luân 

Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 
Luân hồi sinh tử sẽ dừng lại ngay 

Con xin cám ơn Tổ Ngài 
Con nay biết được, hết ngay luân hồi  
Nhờ thầy chỉ dạy con thôi 



Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với con 
Hôm nay vọng tưởng không còn 

Chỉ còn thanh tịnh, lòng con nhẹ nhàng 
Nhờ thầy con được bình an 

Nhận ra Bể tánh, con an muôn phần 
Từ nay việc của dương trần 
Tự nó luân chuyển là phần thế gian 

Con nay đã được bình an 
Những thứ vật chất không màng đến chi 

Thiền tông thật sự diệu kỳ 
Không dính, không mắc, cái chi cũng lìa 
Những thứ phiền não xưa kia 

Là của vật lý, con lìa đã xong 
Nhìn về Linh Thứu nguyện mong 

Kính xin Đức Phật chứng lòng của con. 
Tổ La Hầu Đa La nghe Ngài trình 32 câu kệ về chỗ đạt 'Bí mật Thiền tông' 
nên Tổ dạy: 

Tổ sư Thiền tông đời thứ 17 do ông tiếp nhận. Vậy, một tuần nữa ta sẽ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho ông, ông hãy chuẩn bị buổi lễ truyền thiền 
thật chu đáo. Đúng một tuần lễ sau, lễ truyền Thiền tông được thực hiện. 
Nghi thức truyền Thiền tông cũng như các vị Tổ trước, chúng tôi không ghi, 
chỉ ghi bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ La Hầu Đa La cho Ngài 

Tăng Già Nan Đề: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 



Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Tăng có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Đề kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Mười Bảy tại đây được truyền 



Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 



Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 654 năm, ở nước 
Ma Đề, cha là Già Thiên Cái, mẹ là Lam Phương Tánh. Da Ngài trắng sáng 
hơn người bình thường. Ngài thích những nơi vắng vẻ, còn lời nói của Ngài 
là những lời ẩn chứa sâu mầu. Tổ Tăng Già Nan Đề nghe Ngài có những 
điều kỳ đặc nên đến gặp Ngài, Tổ hỏi: 

Ta nghe ông có những lời nói sâu xa, vậy những gì là hiểu biết cao tột của 
ông, ông hãy nói cho ta nghe thử? 
Ngài trình thưa với Tổ: 

Những người nghe tôi nói, họ bảo tôi nói những lời khó hiểu, chứ thật sự 
không gì là khó hiểu cả, tại vì họ tưởng tượng nhiều quá đó thôi. 
Tổ nói: 
Vậy, ông hãy nói cho ta nghe những lời bình thường ấy như thế nào? 

Ngài liền trình bài kệ 12 câu như sau: 
Ở đời tất cả bình thường 

Tại ta tưởng tượng trùm khắp muôn phương 
Nơi thờ phượng là linh lắm 
Những thầy nói vậy để kiếm lương 

Nơi vật lý là như vậy 
Vay trả trả vay là lẽ bình thường 

Nói như vậy họ bảo cương 
Kính lạy Thần, Thánh để lên thiên đường 
Con rằng, không phải là thế 

Việc làm mình chịu, không ai xót thương 
Không gieo nghiệp là yên ổn 

Tối ngày lạy lục để bị đau xương 



Ngài thưa với Tổ: 
Con nói như vậy, họ bảo con gàng bướng, không tin Thần, Thánh 

Tổ bảo Ngài: 
Ông có cái hiểu biết vượt hơn người bình thường một chút, nếu ông muốn 
hiểu lời chân thật Như Lai dạy, ông phải xuất gia theo ta học đạo thiền thì 
mới hiểu thông tất cả những gì nơi thế giới này. Nghe Tổ nói vậy, Ngài xin 
xuất gia làm đệ tử Tổ. 

Theo học với Tổ được 3 năm, một hôm Tổ bảo: 
Nay ta đã già, muốn truyền Tổ vị lại cho ông nhưng theo quy định của Như 

Lai, ai làm Tổ, vị đó phải trình sự hiểu biết của mình với vị thầy trước. Vậy, 
ông hãy trình kệ về sự hiểu biết của ông cho ta nghe, nếu đúng ta sẽ truyền 
Tổ vị Thiền tông cho. 

Ngài liền trình bài kệ 40 câu như sau: 
Theo Tổ học đạo Thiền tông  

Ý con thanh tịnh không mong thứ gì 
Tổ dạy khi đứng khi đi 
Để tâm thanh tịnh, tịnh y Niết bàn 

Hôm nay con biết rõ ràng 
Cái tâm thanh tịnh là đàng về quê 

Ngày xưa Đức Phật nói về 
Ai muốn giải thoát, đừng mê hồng trần 
Bao năm Tổ dạy trọn phần 

Thiền tông thanh tịnh, con cần phải ghi 
Thiền tông con khi đứng đi 

Tâm thanh tịnh, việc gì cũng xong 



Thiền tông không phải cầu mong 
Chỉ cần thanh tịnh không mong thứ gì 

Ngồi nằm khi đứng hoặc đi 
Không dính vật lý có chi theo mình 

Tổ dạy, con thường lặng thinh 
Sống với tánh Biết của mình mà thôi 
Khi con trình biết chỗ thôi 

Tổ đã xác nhận, ngộ rồi Thiền tông  
Con nhìn cảnh vật núi sông 

Tâm con không dính vào trong thứ gì 
Ở trong thanh tịnh huyền vi 
Những thứ trong ấy, không chi sánh bằng 

Con nay đã biết thường hằng 
Tâm hằng thanh tịnh như rằng Linh Sơn 

Nhờ thiền con đã đứng lên 
Không dính vật lý, vượt lên luân hồi 
Tổ dạy, con dùng chữ thôi 

Luân hồi sinh tử hết rồi với con 
Hiện tại tâm con không còn 

Buồn, thương, giận, ghét, không còn thứ chi 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 
Khi tâm thanh tịnh cái chi cũng lìa 

Nhìn về Linh Thứu xưa kia 
Đức Phật dạy thiền để độ chúng sanh 



Thiền tông không phải giật dành 
Không dính không mắc, tử sanh luân hồi  

Đức Phật dạy chỗ con thôi 
Nhờ vậy sanh tử hết rồi với con. 

Tổ Tăng Già Nan Đề vừa nghe Ngài trình 40 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí 
mật Thiền tông' nên Tổ có dạy: 
Còn 15 hôm nữa là đến ngày rằm tháng ba, vậy ông chuẩn bị buổi lễ 'Bí mật 
Thiền tông' cho gọn nhưng đầy đủ để ta truyền thiền cho ông làm Tổ sư 

Thiền tông đời thứ 18. 

Đúng 15 ngày sau, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được tiến hành, chỉ có 
Tổ và Ngài dự thôi. 
Chúng tôi không ghi phần nghi thức truyền Thiền tông, chỉ xin ghi bài kệ 
truyền thiền của Tổ Tăng Già Nan Đề:  

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Già có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 



Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Mười Tám tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 



Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 



 



Tổ Cưu Ma La Đa (Kumarata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 691 năm, ở nước 
Nguyệt Chí, theo đạo Bà La Môn, cha tên Cưu Thập Miên, mẹ tên Nhơn 

Ánh Sanh. Ngài cùng mẹ đi viếng đền Thiên Yên, trên đường đi phải qua 
đò, khi ngồi chờ đò, Tổ Già Da Xá Đa cũng chờ đò, Tổ hỏi Ngài: 

Ông đến đền Thiên Yên để cầu xin gì? 
Ngài trả lời: 
Tôi cùng mẹ đến đền Thiên Yên để cầu bình yên cho gia đình 

Tổ hỏi: 
Từ trước tới nay, ông cầu như vậy có kết quả gì không? 

Ngài trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: 
Tôi thấy cũng không có kết quả gì nhưng mẹ bảo tôi phải đi 
Tổ nói: 

Ông muốn hiểu sự thật nơi thế giới này không? 
Ngài trả lời Tổ: 

Nếu được nghe lời chân thật, trên đời này còn gì bằng 
Tổ liền đọc bài kệ 16 câu cho Ngài nghe: 
Đời là dòng chuyển nhân gian 

Quy luật vật lý rõ ràng thế thôi 
Người đời chỉ vì cái tôi 

Cầu xin lạy lục, ôi thôi sai lầm  
Phải biết cấu tạo nơi trần 
Nhân duyên nhân quả là phần của ta 

Dù cho lạy lục gần xa 
Những lời cầu ấy là ta mê lầm 



Người khôn phải hiểu chỗ chân 
Luân hồi sinh tử là phần riêng ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Tu thiền Thanh tịnh, nhận ra chỗ này 

Ông nay muốn hiểu lời thầy 
Ta nói pháp ấy, ông đây ngộ thiền 
Khi ngộ những chuyện linh thiêng 

Là thứ ảo tưởng, ông liền bỏ đi. 
Nghe Tổ ngâm bài kệ 16 câu, Ngài liền giác ngộ ý nghĩa bài kệ nên trình 
với Tổ Già Da Xá Đa. 

Kính thưa thầy, bài kệ thầy vừa đọc, con đã lãnh hội được, vậy kính xin thầy 
cho con theo làm đệ tử của thầy, để con học hỏi những gì thầy đã biết. 
Tổ Già Da Xá Đa đồng ý và nhận Ngài làm đệ tử. Mười năm Ngài theo Tổ 
học đạo thiền, lúc nào Ngài cũng chăm chỉ học hành, một hôm Tổ hỏi Ngài: 

Con theo ta học đạo thiền, vậy trong 10 năm qua, con học được gì hãy trình 
ta nghe? 
Ngài liền trình bài kệ 40 câu: 

Ngày xưa theo mẹ cầu mong 
Ngày ngày tháng tháng, cứ cầu cứ xin 
Mẹ rằng Bà La rất linh 

Ai đến cầu khẩn, Ngài linh cho liền 
Có lần con bị não phiền 

Đến cầu khẩn lạy, xin liền phúc cho 
Hằng ngày chân xếp co ro 
Ngồi thiền tưởng nhớ, xin cho lộc xài 



Lòng con khẩn nguyện không sai 
Nhưng không linh ứng, lạy hoài không chi 

Ngồi bên bến vắng một khi 
Nhờ thầy dạy bảo, cầu chi cho phiền 

Chỉ cần tâm mình tự yên 
Những điều kỳ diệu, hiện liền ra ngay 
Kể từ đó cho đến nay 

Con bỏ cầu khẩn, thấy ngay Niết bàn 
Hiện tại con được bình an 

Không cần khẩn lạy mà an trong lòng 
Thiền tông không phải dụng công 
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình 

Thiền Thanh sao lại tuyệt linh 
Không theo vật lý tuyệt linh vô cùng 

Khi tâm thanh tịnh lạ lùng 
Nhìn thấy Bể tánh, khắp vùng mênh mông 
Trời đất, phong cảnh, núi sông 

Thấy xuyên qua hết, khắp cùng xa xăm 
Thấy vậy, con chỉ âm thầm 

Chỉ cần Thấy, Biết không cần nói ra 
Ơn thầy con đã nhận ra 
Niết bàn thanh tịnh, quê ta đây rồi 

Thiền tông kỳ diệu thầy ơi 
Khi vào Bể tánh, luân hồi lìa ngay 



Hôm nay con trình Tổ Ngài 
Những thứ con biết, Tổ Ngài chứng cho 

Nhờ thầy con hết cầu lo 
Rơi vào Bể tánh, không cho luân hồi  

Con nay trình với thầy thôi 
Những gì con biết, luân hồi không theo 
Con nay giác ngộ, quyết theo pháp thiền. 

Tổ Già Da Xá Đa vừa nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, Tổ biết Ngài đã đạt 
'Bí mật Thiền tông' nên dạy Ngài như sau: 
Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy 10 hôm nữa là đến ngày rằm tháng 
năm, ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông thay ta làm Tổ sư Thiền tông 
đời thứ 19. Vậy, ông chuẩn bị chánh điện Thiền tông cho thật trang nghiêm, 
ta sẽ truyền thiền lại cho ông. 
Đúng ngày rằm tháng 5, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Già Da 
Xá Đa cho Ngài được thực hiện. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền như 

sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Cưu có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 



Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Mười Chín tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 



Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 



Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Xà Dạ Đa (Jayata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 732 năm, ở nước Bắc 
Ấn, cha tên Xà Phiệt Đà, mẹ tên Ưu Phúc Hiền, theo Ấn giáo. Khi Ngài 
xuống miền trung nước Ấn, vào chùa Tịnh An gặp Tổ Cưu Ma La Đa, xin 

Tổ giải cho Ngài câu: 

Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ 

bàn 
Tổ giải: 
Phật là trùm khắp và tự nhiên thanh tịnh trong sáng. Trong sáng ấy là nhờ 
điện từ Quang tự nhiên không phải điện từ Âm Dương trong các hành tinh 

cũng như thân ông. 
Trong thân mỗi chúng sanh có 2 thứ điện từ: 
Một: điện từ Quang tự nhiên trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh 

Hai: điện từ Âm Dương trong vũ trụ là nói trùm khắp, còn nói hạn hẹp là 
trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ là trong mỗi thân loài chúng sanh. 
Khi người tu thanh tịnh thiền mà tâm vật lý được thanh tịnh thì điện từ Âm 
Dương dần bớt đi với họ. Nhờ vậy, điện từ Quang trong thân của họ lần lần 
hiển lộ. Khi điện từ Âm Dương trong người họ thật ít, điện từ Quang trong 
Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh hút điện từ Quang trong thân của họ vào trong 
Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chỗ này như 

ông nói: 

Phật, chúng sanh Tánh thường rỗng lặng 
Đạo cảm thông không thể nghỉ bàn 
Tôi xin nói rõ thêm, khi tâm vật lý của ông được thanh tịnh, tức khắc điện 
từ Quang mênh mông trong Phật giới và điện từ Quang nhỏ xíu trong thân 
ông, hai phần này hòa cùng với nhau khó mà diễn tả được, chỉ người nào 
được hút vào, tự người đó biết thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói là không 
thể nghỉ bàn. 



Ngài vừa nghe Tổ Cưu Ma La Đa giải thích, bỗng Ngài khóc và trình với 
Tổ: 
Con vừa nghe thầy dẫn giải Phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị 
mất mình, hiện tượng lạ ấy là gì, kính xin thầy giải thích cho con hiểu. 
Tổ dạy: 
Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong nhà Phật, có hiện tượng 
như con, người đó đã cảm nhận được Thanh tịnh thiền Như Lai dạy nơi thế 
giới này. 

Tổ nói thêm: 
Vậy, con có muốn theo ta học đạo thiền không, nếu con muốn, ta sẽ dạy con 
chỗ 'Bí mật Thiền tông'. 

Ngài liền trình thưa với Tổ: 
Kính thưa thầy, con xin theo thầy xuất gia, học đạo Thiền tông để nhận ra 
chỗ cao sâu của pháp môn này. 

Tổ nhận Ngài làm đồ đệ và dạy Ngài những bí yếu của pháp môn Thiền 
tông. Sáu năm sau, Tổ hỏi Ngài: 
Con theo sư phụ học đạo Thiền tông đã được 6 năm. Vậy, con nhận được gì 
trong đạo Thiền tông, hãy trình cho ta biết. 

Ngài liền trình với Tổ bài kệ 36 câu: 
Trước đây con nguyện con cầu 
Để tìm chân lý và đường thoát ly 

Thiền tông quả thật diệu kỳ 
Để tâm thanh tịnh, cái chi cũng tường 

Hiện tại con hết đau thương 
Con đường sanh tử, con đường rõ thông 
Nhờ thầy chỉ dạy thật lòng 



Con lìa vật chất, thong dong Niết bàn 
Con nay thật sự bình an 

Rơi vào Bể tánh như vào nhà con 
Sông núi thế giới vẫn còn 

Là của vật lý không còn ham mê 
Nhờ thầy con biết đường về 
Niết bàn thanh tịnh là quê của mình 

Tâm con thanh tịnh tuyệt linh 
Rõ rành Bể tánh của mình ngày xưa 

Ngày xưa con khẩn sớm trưa 
Hao mòn sức lực mà chưa thấy gì 
Thầy dạy đơn giản diệu kỳ 

Chỉ cần thanh tịnh cái chi cũng tường 
Hiện tại con hết đau thương 

Niết bàn thanh tịnh là đường con đi 
Con nay không phải cầu chi 
Quê hương chân thật, tức thì thấy ngay 

Tâm con thanh tịnh suốt ngày 
Vật chất không thích, còn hoài tịnh thanh 

Nhìn trong tam giới như tranh 
Con thấy cứ thấy, không giành thứ chi 
Lời thầy quả thật diệu kỳ 

Vừa nghe đã ngộ, cái chi cũng lìa 
Từ nay con thường sớm khuya 



Luôn luôn thanh tịnh thì lìa trầm luân 
Hiện nay con rất vui mừng 

Vì đã dứt được, tử sinh luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Luân hồi sinh tử, dứt rồi với con. 
Tổ vừa nghe Ngài trình 36 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' nên 
có dạy như sau: 
Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy 21 ngày sau ta sẽ truyền 'Bí mật 
Thiền tông' lại cho ông làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 20. 
Đúng 21 ngày sau, lễ truyền Thiền tông được thực hiện. 
Bài kệ truyền Thiền tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Xà có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Đa kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 



Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 
Tìm người kế tiếp là xong phận mình 

Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Mươi tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  

Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 



Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 



 



Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu) sanh sau Đức Phật Niết bàn 771 năm, ở 
nước La Duyệt, cha tên Bà Quang Cái, mẹ tên Nghiêm Nhất. Gia đình Ngài 

rất giàu có, mẹ Ngài đến 34 tuổi chưa có con nên cha mẹ Ngài đến chùa Bắc 
Thiên cầu con. Một năm sau, mẹ Ngài sanh được 2 người con, Ngài sanh 
trước nên được làm anh. Khi Ngài mới có 2 tuổi đã thông minh hơn người. 

Một hôm có vị thầy tên Hiền Chúng đến gia đình Ngài xin tiền xây chùa, 
cha mẹ Ngài đem 2 lượng vàng ra cúng dường. Thầy Hiền Chúng nhìn thấy 
Ngài có sắc thể xinh đẹp lạ thường nên hỏi cha mẹ Ngài: 
Đứa bé này, tôi thấy nó xinh đẹp hơn người, chắc nó thông minh lắm? 

Cha mẹ Ngài thưa: 
Không giấu gì thầy, nó thông minh lắm 
Thầy Hiền Chúng nói: 

Khi lớn lên nó muốn đi tu, tôi xin nhận và sẽ trao cho nó ngôi chùa tôi đang 

làm trụ trì. 
Gia đình ông Bà Quang Cái vui vẻ hứa: 

Nếu lớn lên mà nó muốn xuất gia, chúng tôi đồng ý 
Khi Ngài được 15 tuổi, Ngài muốn xuất gia, được cha mẹ đồng ý và được 
thầy Hiền Chúng nhận làm đệ tử. Theo thầy Hiền Chúng tu học được 12 
năm. Một hôm Tổ Xà Dạ Đa đến chùa, Ngài ra lễ phép chào hỏi. Tổ thấy 
Ngài có sắc diện hơn người nên nói với Ngài: 

Con tu ở đây mấy năm rồi và tu hạnh gì? 
Ngài trình thưa: 

Con tu được 12 năm và tu hạnh đầu đà 
Tổ lại hỏi: 
Con tu hạnh đầu đà để được gì? 

Ngài thưa: 



Con muốn giải thoát  
Tổ bảo: 

Con biết giải thoát là sao không? 
Ngài thưa: 

Giải thoát là, là… 
Ngài không biết phải nói sao cho đúng nên ấp úng không nói được 
Tổ bảo: 

Giải thoát là ra ngoài sự cuốn hút của vật chất đó, con học Phật pháp đã 12 

năm rồi mà chữ giải thoát cũng không trả lời được. Vậy, con muốn giải thoát 
không, hãy theo ta, ta sẽ dạy cho. 
Ngài liền trình thưa với thầy Hiền Chúng, xin cho Ngài theo Tổ Xà Dạ Đa 

để tu giải thoát. 

Thầy Hiền Chúng đồng ý và gửi gắm Ngài cho Tổ Xà Dạ Đa. Ngài tu học 
được 6 tháng, một hôm Tổ hỏi: 
Con theo ta học đạo giải thoát, vậy con đã biết giải thoát chưa? 

Ngài liền trình bài kệ 48 câu: 
Con ngu mới tu giải thoát  

Không biết nên tìm giải thoát để tu 
Đầu con trước sao lại ngu 
Lý luận chuyện tu đủ thứ trên đời 

Về đây thầy dạy nghỉ ngơi 
Xa lìa vật chất, lìa đời chớ tu 

Hôm nay con đã hết ngu 
Vật chất là vậy, chớ tu cái gì 
Thiền thầy không dạy cái chi 



Chỉ tâm thanh tịnh hết đi luân hồi  
Hôm nay con đã biết thôi 

Luân hồi nhiều kiếp con thôi đi tìm 
Thầy ơi, con đã nhận riêng 

Thiền tông thanh tịnh, đi tìm là ngu 
Nhờ thầy chỉ dạy pháp tu 
Chỉ cần thanh tịnh, tu chi cho cuồng 

Tâm con chỉ tịnh luôn luôn 
Không theo vật chất, không tuân theo trần 

Tu thiền phải hiểu bổn thân 
Thân này vật lý, không cần tu chi 
Thế giới quả thật diệu kỳ 

Không tìm không kiếm, luân hồi dừng ngay 
Ngày xưa không biết tìm hoài 

Hành thiền khổ hạnh, mệt nhoài tấm thân 
Đầu dà khổ hạnh muôn phần 
Thân hình tiều tụy không lần ra chi 

Về đây thầy dạy bỏ đi 
Hành chi cực xác, cũng đi luân hồi  

Nhờ thầy chỉ dạy con thôi 
Những thứ vọng tưởng hết rồi với con 
Tâm con thanh tịnh không còn 

Đầu đà thanh tịnh không còn dụng công 
Hành thiền quán, tưởng, cầu mong 



Những thứ như vầy, quăng sông cho rồi 
Nhờ thầy con tu chữ thôi 

Giải thoát sinh tử con thôi không tìm 
Thiền tông thật sự linh thiêng 

Nhờ thầy dạy thật, con liền nhận ra 
Thiền tông quăng Quán ra xa 
Nếu còn Quán, Tưởng phải va luân hồi  

Vì vậy, thầy dạy con thôi 
Tu thiền mà kiếm vào đời trầm luân 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 
Nhìn Phật con cứ nhìn hoài 

Không chi đền đáp lời Ngài dạy con 
Con xin có tấm lòng son 

Nghe lời Phật dạy, thiền còn thế gian. 
Tổ Xà Dạ Đa nghe Ngài trình 48 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền 
tông', Tổ nói với Ngài như sau: 

Thiền tông mà Như Lai truyền đến đây, nay con đã nhận được. Vậy, đúng 

2 tháng nữa ta sẽ truyền lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 21. Con 
chuẩn bị nơi chánh điện Thiền tông cho trang nghiêm. 
Đúng 2 tháng sau, tại chánh điện chùa Thiền tông Chân Tánh, buổi lễ truyền 
Tổ vị Thiền tông được tiến hành. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền 
tông như sau: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 



Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Bà có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Đầu kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Mốt tại đây được truyền 



Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 



Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Ma Noa La (Manorhita) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 703 năm, ở 
nước Na Đề. Ngài là con thứ ba của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng 
hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát Đế Lợi. Khi mẹ sanh Ngài ra không thích chơi 

đùa, chỉ thích ở yên một mình, thường hay nói với cha mẹ: 

Con thấy những người tu hành con rất thích. Vì Ngài thường hay nói vậy 
nên cha mẹ không dám bàn chuyện cưới vợ cho Ngài. Đến 30 tuổi, một hôm 
Ngài đến chùa Phục Pháp nghe Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói chuyện, Ngài có hỏi: 
Kính thưa thầy, tu theo đạo Phật để được gì? 

Tổ Bà Tu Bàn Đầu trả lời: 
Ta dạy tu theo đạo Phật để được giải thoát  
Ngài hỏi tiếp: 

Như vậy, con tu có được giải thoát không? 
Tổ trả lời: 

Bất cứ ai muốn giải thoát, phải hành đúng như lời Như Lai thì mới được 
toại nguyện. 
Ngài liền xin với Tổ cho Ngài được tu giải thoát  
Tổ bảo: 

Con muốn theo ta tu giải thoát, hãy về xin với cha mẹ, khi nào cha mẹ con 
cho phép thì ta mới nhận. 
Ngài liền từ giả Tổ Bà Tu Bàn Đầu về xin với vua cha và hoàng hậu cho 
Ngài được xuất gia, cha mẹ đồng ý. Ngài được Tổ Bà Tu Bàn Đầu chỉ dạy 
pháp môn tu Thiền tông được 9 năm, một hôm Tổ hỏi: 

Từ khi con theo ta tu đạo giải thoát, nay đã 9 năm, vậy con có hiểu thế nào 
là giải thoát không? 
Ngài liền trình với Tổ bài kệ 28 câu: 

Lúc nhỏ con có đến chùa 



Hỏi sư Phật Thế tu gì khỏi luân 
Đại sư Phật Thế nhìn trừng 

Ta còn chưa biết, dạy gì cho ông 
Từ đó con nguyện cầu mong 

Làm sao gặp được Thiền tông Phật truyền 
Nghe thầy giảng dạy rất thiêng 
Con ra hoàng thành, tìm riêng hỏi thầy 

Thầy gọi con hãy lại đây 
Muốn tu giải thoát thì thầy dạy cho 

Khi tu không nhớ không lo 
Không tìm không kiếm đừng lo thứ gì 
Khi tâm thanh tịnh một khi 

Một mực thanh tịnh vậy thì mà thôi 
Con không nghĩ chuyện xa xôi 

Tự nhiên mất hẳn cái tôi phàm trần 
Tự nhiên con được rơi lần 
Vào nơi trống rỗng, thấy vòng mênh mông 

Thấy được tất cả đều không 
Bỗng trong thanh tịnh, hiện phồng diệu hay 

Con không dám trình với thầy 
Cái thấy như vậy, xin thầy dạy con 
Hôm nay thầy hỏi thì con 

Mới trình chỗ ấy, thấy con thế nào? 
Ngày nào con cũng được vào 



Chỗ thấy thanh tịnh, không sao nói lời 
Chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi 

Có phải như vậy, xin thầy dạy con. 
Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói với Ngài: 

Con đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ của con đó. Theo hệ 
thống truyền Thiền tông, người nào đạt 'Bí mật Thiền tông', người đó được 
truyền Thiền tông để làm Tổ tiếp theo. Trong Huyền Ký Đức Phật có ghi, 
con là người tiếp nối Tổ vị Thiền tông đời thứ 22. Nay, ta cũng đã già, vậy 
5 ngày nữa, con lo chưng dọn trên chánh điện Thiền tông để ta truyền 'Bí 
mật Thiền tông' lại cho con. 
Đúng 5 ngày sau, nơi chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Diệu Pháp, 
buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện. Chúng tôi xin nêu bài kệ 
truyền thiền:  
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ma có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
La kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 



Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Hai tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 



Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 



 



Tổ Hạc Lạc Na (Haklena) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 743 năm, người 
nước Nguyệt Chí, cha là Hạc Thiên Thắng, mẹ tên Phúc Kim Cương. Ông 

bà đã trên 40 tuổi không có con, ngày rằm nào ông bà cũng đến chùa cầu 
tự. Ngày rằm tháng giêng năm Giáp Thìn, ông bà đến chùa Thiên Trấn cầu 
tự, bà nằm mộng thấy một vị tóc bạc nói với bà: 

Tấm lòng của con cầu tự rất chân thành, vậy ta báo cho con biết, hiện con 
đã mang thai. Khi thức giấc, bà nói lại cho chồng biết. Gia đình mới bỏ ra 
một số tiền lớn để tu sửa ngôi chùa này. Đến 9 tháng 10 ngày sau, Ngài 
được sinh ra. 
Khi lên 7 tuổi, Ngài đi qua một ngôi miếu thờ Thần, thấy dân chúng giết 
trâu bò và cả heo gà cúng. Ngài đi thẳng vào trong miếu quở: 

Ông khéo bày đặt họa phước để mê hoặc nhân dân, hằng năm làm chết đi 

không biết bao nhiêu sinh mạng. 
Ngài vừa quở xong, ngôi miếu bị làn gió xoáy làm tróc nóc. Dân làng gọi 
Ngài là ông Thánh sống. 

Hai mươi tuổi, Ngài xin cha mẹ quy y với thầy Phước Chí trụ trì chùa Phật 
Quốc. Khi xuất gia, Ngài không thích ở trong chùa mà vào khu rừng gần 
chùa cất một am tranh để tu. Ngài ở trong am tranh tu được 9 năm, chuyên 

tụng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Tổ Ma Noa La nghe danh Ngài có khí 
khái như vậy nên đến hỏi Ngài: 
Con ở đây tu để tìm cái gì? 

Ngài thưa: Con tu để được giác ngộ và giải thoát  
Tổ hỏi Ngài: 

Vậy, con muốn giác ngộ cái gì và giải thoát để đi về đâu? 
Ngài trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời cho Tổ được nên trình thưa 

với Tổ: 
Vậy Tổ chỉ dạy cho con được không? 

Tổ nói:  



Nếu con muốn, con hãy xin phép sư phụ cho theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho 
Ngài liền xin phép sư phụ và theo Tổ học đạo ‘Giác ngộ và Giải thoát’. Ngài 

theo học với Tổ được 10 năm, một hôm Tổ hỏi: 

Mười năm nay con theo ta học đạo Thiền tông, con đã biết được như thế 
nào, hãy trình ta xem: 
Ngài liền trình bài kệ 40 câu: 

Chín năm Bát Nhã Ba La 
Trì tụng liên tục không ra thứ gì 

Thiền tông thầy dạy con đi 
Khi đi yên lặng, không chi cho vào 
Thân tâm thanh tịnh tự vào 

Vào trong Bể tánh, cái nào cũng thông 
Khi nhìn thấy được mênh mông 

Khi Nghe thanh tịnh, tiếng trong không ngờ 
Thiền tông biết được bến bờ 
Ở nơi thanh tịnh, không ngờ quê ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Dạy kinh Viên Giác, vượt qua Hải Triều 

Thiền tông Phật dạy không nhiều 
Con nay tập được, đã tiêu nghiệp trần 
Thiền tông nhận được xa gần 

Nếu muốn sanh tử, nhìn gần thấy ngay 
Con nay nhận ý Phật Ngài 

Khi tâm thanh tịnh, nhận ngay Niết bàn 



Niết bàn là chỗ bình an 
Không có vật chất, không ràng buộc chi 

Thiền tông quả thật diệu kỳ 
Khi tâm thanh tịnh, cái chi cũng lìa 

Những thứ suy tưởng xưa kia 
Tụng nhiều kinh quý để lại trần gian 
Ngày đêm tụng quá gian nan 

Mà đường sinh tử cứ ràng cứ theo 
Thầy dạy con thôi không theo 

Những thứ ràng buộc, không đeo với mình 
Khi con vào được lặng thinh 
À ra, Phật tánh của mình tự yên 

Nếu con dụng pháp tu thiền 
Tức thì khuấy động, hiện liền chuyển luân 

Thì ra, Đức Phật dạy dừng 
Con nay dừng được luân hồi bỏ đi 
Thiền tông thực hiện được thì 

Luân hồi sinh tử lìa thì với ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu, vượt qua luân hồi  
Thế giới đơn giản thầy ơi 
Hôm nay con đã hết rồi trầm luân. 

Tổ Ma Noa La nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, biết Ngài đã được ‘Rơi vào 

Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên dạy: 



Ta vâng lời Tổ Bà Tu Bàn Đầu đến xứ này để truyền Thiền tông lại cho con. 
Vậy, con chuẩn bị chánh điện Thiền tông đầy đủ phẩm vật để 5 ngày nữa 
sư phụ truyền Thiền tông cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ hai mươi 

ba. 

Bài kệ truyền Thiền tông của Tổ Ma Noa La cho Ngài: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Hạc có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Na kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 



Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Ba tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 



Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Sư Tử (Aryasimha) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 880 năm, dòng Ba 

La Môn giàu có. Khi lớn lên Ngài thường tranh luận với các vị thầy Ba La 
Môn về nhân sinh và vũ trụ. Những lý luận các thầy Ba La Môn nói với 
Ngài, không thuyết phục được Ngài. Tổ Hặc Lạc Na nghe lý luận của Ngài 
đánh gục các thầy Ba La Môn nên Tổ tìm đến hỏi: 

Ta nghe ông có lý luận thật vững chắc, vậy ta hỏi ông, bàn tay ta có mấy 
ngón? 
Ngài cười và nói với Tổ: 

Ngài giỡn với tôi đó phải không, ai không biết là có 5 ngón 
Tổ hỏi Ngài: 
Sao ông biết có 5 ngón 

Ngài trả lời: 
Vì tôi thấy 

Tổ hỏi lại: 
Ông nói ‘tôi’ thấy, vậy ông đem cái ‘tôi’ cho ta xem thử? 
Đến câu hỏi này Ngài cứng họng, đành thưa với Tổ:  

Chỗ thầy hỏi cao xa này thật tình con mù tịt 
Tổ liền nói tiếp: 

Cái tranh luận của ông chỉ là lời nói đầu môi, chứ lời nói chân thật ông 
không biết được, nếu ông muốn học chỗ cao sâu này, hãy theo ta làm môn 
đồ, ta sẽ dạy cho. 
Ngài dẫn Tổ về nhà và trình thưa với cha mẹ mình xin cho theo Tổ xuất gia. 
Cha mẹ đồng ý và cho theo Tổ Hặc Lạc Na học đạo thiền. 

Ngài theo học với Tổ được 3 năm, một hôm Tổ hỏi Ngài: 
Con theo ta học đạo Thiền tông của Phật Thích Ca Mâu Ni có khác gì với 
đạo Bà La Môn không? 



Ngài liền trình với Tổ Hặc Lạc Na bằng bài kệ 44 câu: 
Bà La Môn dạy tu thiền 

Phải nhìn sâu tận nơi miền xa xăm 
Lúc nào tâm phải chăm chăm 

Kiên trì như vậy thì Thần hiện ra 
Chúng sanh trong cõi Ta Bà 
Thực hiện được vậy, Thần Thê Ra giúp mình 

Khi thấy Thần hiện thì mừng 
Ngài liền cứu giúp mình đừng lãng quên 

Nhiều năm kính lạy ơn trên 
Cầu mong khẩn lạy, Thần trên không về 
Theo thầy chỉ học một đề 

Thôi, Dừng hay Dứt không hề dụng công 
Chỉ có mấy chữ đã xong 

Luân hồi sinh tử là không theo mình 
Không cần cầu khẩn thần linh 
Rơi vào Bể tánh, một mình biết thôi 

Tổ ơi, con nay đã Thôi 
Những chuyện sinh tử, con thôi không tìm 

Thiền tông thanh tịnh là yên 
Chính chỗ thanh tịnh nhận liền tánh Nghe 
Tánh Nghe tánh Thấy không che 

Tánh Thấy thanh tịnh không che thứ gì 
Khi nghe thanh tịnh một khi 



Nếu nghe thanh tịnh, cái gì cũng thông 
Thế giới không phải ngóng trông 

Mà chỉ thanh tịnh ở trong tánh mình 
Con thường nhận được lặng thinh 

Sống với Phật tánh, khắp trùm muôn phương 
Con nay đã nhận tỏ tường 
Ở trong thanh tịnh là thường an vui 

Trong Tánh không có Tui 
Chỉ có Phật tánh, an vui khôn lường 

Thiền tông Đức Phật dạy thường 
Thường sống thanh tịnh là đường siêu sâu 
Thiền tông không cần khẩn cầu 

Vào trong Phật tánh không cầu thứ chi 
Không cầu mà đủ không nghì 

Lục căn sáu thứ cái gì cũng thông 
Nhìn về khoảng trống trời không 
Lúc nào cũng nhớ công ơn của thầy 

Con xin kính nguyện tại đây 
Thiền tông con nguyện, tại đây lưu truyền 

Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng 
Đưa người sinh tử về miền an vui. 
Tổ Hặc Lạc Na nghe Ngài trình 44 câu kệ, biết Ngài đã được ‘Rơi vào Bể 
tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên nói với Ngài: 



Trong Huyền Ký Đức Phật có dạy, ông là vị Tổ sư Thiền tông đời thứ 24. 
Vậy ông hãy chuẩn bị trong 10 ngày nữa ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' lại 
cho ông.  

Đúng 10 ngày sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Nhật Quang, 
buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện. Chúng tôi xin ghi bài kệ 
truyền Thiền tông: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Sư có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Tử kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 



Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Bốn tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 



Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  
Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Bà Xá Tư Đa (Basiasita) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 919 năm. 
Người nước Kế Tân, dòng Bà La Môn giàu có, cha là Bà Tịch Hạnh, mẹ tên 
Thường An Lạc. Khi mẹ sinh Ngài ra, tay phải của Ngài cứ nắm chặt lại, 
đến 6 tuổi, Tổ Sư Tử đến nhà Ngài, cha mẹ Ngài đem chuyện Ngài sinh ra 
tay phải cứ nắm cứng hỏi, Tổ bảo: 

Đời trước, ta là vị quốc sư nước Phục Hưng, còn nó là thị giả của ta. Khi ta 
được vua nước Thiệt Đà lân cận mời sang cúng dường. Khi ra về, vua nước 
Thiệt Đà có tặng ta một viên ngọc bích, ta giao cho nó cầm giữ. Khi qua 
sông về nước, chúng ta bị cơn gió lốc làm thuyền bị chìm khiến hai người 
bị chết. 
Nó đang cầm giữ viên ngọc bích không dám bỏ tay ra, nay ta đến bảo nó trả 
lại cho ta. Hai ông bà cũng nên cho nó theo ta hoằng hóa giáo pháp Thiền 
tông mà hôm nay Như Lai đã truyền đến cho ta. 
Cha mẹ Ngài đồng ý, Tổ Sư Tử liền bảo Ngài: 
Con hãy trả viên ngọc bích lại cho ta 

Ngài liền mở tay ra, Tổ Sư Tử liền nhận viên ngọc bích. Ngài từ giả cha mẹ 
theo Tổ Sư Tử học đạo thiền. 
Tuy Ngài theo Tổ Sư Tử học đạo Thiền tông nhưng Ngài thích tìm hiểu 
những việc bí ẩn trong nhân gian, một hôm Tổ bảo: 

Giác ngộ và giải thoát là việc của người tu Thiền tông, con cứ mãi mê tìm 
những việc trong nhân gian, con tìm kiếm đến khi nào mới hết được. 
Ngài nghe lời dạy của Tổ, ngày đêm lo học đạo Thiền tông. Ngài theo Tổ 
được 16 năm, một hôm Tổ nói với Ngài: 

Pháp môn Thiền tông là pháp môn Như Lai dạy truyền ngoài kinh điển, chỉ 
có những vị Tổ sư thiền hiểu mà thôi. Từ khi con theo ta học đạo Thiền tông 
đến nay, con hiểu gì về pháp môn Thiền tông này không? 
Ngài trình thưa với Tổ Sư Tử: 



Kính thưa Tổ, từ khi con bỏ tìm kiếm, nghe lời Tổ dạy, con đã nhận ra chỗ 
kỳ đặc này. Vậy, con kính trình xin Tổ kiểm chứng cho con có đạt 'Bí mật 
Thiền tông' chưa, nếu có gì không phải kính xin Tổ dạy con thêm. 

Ngài kính trình Tổ Sư Tử bài kệ 24 câu: 
Khi con tập Thanh tịnh thiền 
Ngày đêm niêm mật, tịnh thiền mà thôi 

Mười ngày con bị cuốn trôi 
Vào nơi trống rỗng tưởng rồi đời con 

Nhớ lại thầy dạy con thôi 
Không run không sợ, nhận thời thứ chi 
Nhớ ra con hiểu được thì 

Đây là Bể tánh, cái chi cũng bình 
Rơi vào con chỉ lặng thinh 

Cứ việc ngắm nhìn, nó thấy xa xăm 
Nhớ lời thầy dạy âm thầm 
Thấy cứ việc thấy, đừng lầm thứ chi 

Thiền tông là pháp diệu kỳ 
Rơi vào Bể tánh cái gì cũng thông 

Ngày xưa Phật dạy Thiền tông  
Là thiền thanh tịnh, đừng mong thứ gì 
Chỉ cần thanh tịnh một khi 

Luân hồi sanh tử làm chi được mình 
Thiền tông huyền diệu tuyệt linh 

Giúp người giải thoát mà mình yên vui 



Bỏ đi ngã mạn cái Tôi 
Sống với Phật tánh, cái Tôi hết liền 

Sống được như vậy bình yên 
Là hết sanh tử, sống yên Niết bàn. 

Tổ Sư Tử nghe Ngài trình 24 câu kệ, Tổ biết Ngài được ‘Rơi vào Bể tánh 
Thanh tịnh Phật tánh’ nên nói với Ngài: 
Hôm nay, con đã đạt 'Bí mật Thiền tông', một tuần nữa ta sẽ truyền Thiền 
tông lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 25. Đúng một tuần sau buổi 
lễ truyền Thiền tông được tiến hành. Chúng tôi xin ghi bài kệ truyền Thiền 
tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bà có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Đa kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 



Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Lăm tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  

Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 



Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
 

 
 



 



Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 940 
năm. Người nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy 

An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đao Phật, còn cha Ngài rất ghét đạo 
Phật. Cha Ngài tìm cách hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài đứng ra bênh vực nên 
bị vua cha giam vào ngục. Khi Ngài được thả ra, Ngài lấy cớ là bệnh, lìa bỏ 
gia đình theo xuất gia với Tổ Bà Xá Tư Đa. 

Tổ Bà Xá Tư Đa thấy Ngài có lòng với Phật pháp, Tổ tận tình chỉ dạy Ngài 
chỗ ‘Yếu chỉ Phật ngôn’. Ngài theo học được 12 năm, một hôm Tổ hỏi Ngài: 
Con theo học đạo Thiền tông đã 12 năm, con học được gì hãy trình ta xem? 

Ngài liền trình cho Tổ bài kệ 16 câu: 
Cha con rất ghét Phật Đà 
Vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người 

Vì cha đại phúc hơn người 
Được làm vua nước, người người phải nghe 

Con nhìn thấy rõ lòng the 
Trầm luân khổ sở sẽ đè về sau 
Thầy ơi, không biết làm sao 

Giúp cho thân phụ mai sau không đền 
Hôm nay con kính trình lên 

Xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha 
Làm con hiếu thảo lo xa 
Giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi  

Để con trả nghĩa được rồi 
Kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian 

Như vậy lòng con mới được bình an 



Xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn. 
Tổ Bà Xá Tư Đa nghe Ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu mầu của pháp 
môn Thiền tông và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, Tổ dạy Ngài làm 
những việc sau: 
Đêm nào con cũng khấn nguyện Mười Phương Chư Phật hộ trì lòng hiếu 
thảo của con, nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức 
vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật pháp. 
Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài, cha Ngài tự nhiên 
nhớ đến Ngài và đi tìm. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và 
có lời xin lỗi Tổ Bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn xây dựng ngôi 
chùa hiệu là Thiền tông Phục Đà. 
Ngày lễ lạc thành ngôi chùa, cũng là ngày Tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền 
Thiền tông cho Ngài, có sự chứng kiến của vua cha và hoàng hậu. 

Nghi thức chúng tôi xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền tông: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bất có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Đa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 



Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Sáu tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 



Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 



 



Tổ Bát Nhã Đa La (Prajnatara) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 981 năm. 

Người nước Đông Ấn, dòng Ba La Môn, cha tên Bát Phạt Phi, mẹ là Uất 
Phương Huyền, cha mẹ Ngài bị chết sau một trận động đất khi Ngài mới 15 
tuổi. Vì cha mẹ không còn nên Ngài đến ở nhà người dì, ai mượn gì cũng 

làm mà không nhận tiền công. Tổ Bất Như Mật Đa nhớ lại tiền kiếp Tổ và 
Ngài có duyên thầy trò nên Tổ tìm đến gặp Ngài, kể chuyện xưa và nhận 
Ngài làm đồ đệ. 

Ngài theo Tổ học đạo thanh tịnh được 8 năm, một hôm Tổ nói: 
Trong Huyền Ký của Như Lai có đề cập đến tên ông, vậy ông hãy trình chỗ 
hiểu biết cao sâu của pháp môn Thiền tông học, xem có đúng với những gì 
trong Huyền Ký đã ghi không? 

Ngài nghe lời Tổ nên trình bài kệ: 
Cha mẹ từ giả cõi trần 

Để con ở lại tu phần Thiền tông  
Nhờ thầy chỉ dạy rất thông 
Thiền tông tuyệt diệu, ở trong cõi này 

Ơn thầy dạy bảo con đây 
Đã lâu nhận được định trình thầy xem 

Nhưng sợ thầy la con bèn 
Cứ để yên vậy sang hèn tự minh 
Hôm nay thầy bảo con trình 

Mấy lời bộc bạch, xin thầy kiểm cho 
Nhờ thầy nuôi dạy ấm no 

Không khổ không sở, không lo thứ gì 
Thiền tông tâm con thường ghi 
Chỉ cần thanh tịnh, tìm chi trong trần 



Thiền Thanh lúc nào cũng cần 
Việc làm chỉ một không cần thứ hai 

Đã lâu con làm không hai 
Ngày ngày thanh tịnh, thấy hai đôi bờ 

Bên trong tuyệt diệu như mơ 
Bên ngoài sanh tử đôi bờ rõ thông 
Thiền tông không phải cầu mong 

Mà tâm thanh tịnh, không mong không cầu 
Rơi vào Bể tánh nhận Châu 

Không thể diễn tả vì đâu có hình 
Con vào cứ vậy lặng thinh 
Khi nói ra tiếng, tiếng mình vang xa 

Lời vàng của Phật Thích Ca 
Con nay nhận được, ý đà thiền Thanh 

Nhìn ra tam giới như tranh 
Chỉ cần vui thích, tử sanh luân hồi  
Nghe lời Phật dạy con thôi 

Luân hồi sinh tử con thôi không tìm 
Hôm nay thầy hỏi con riêng 

Xin trình mật ý, chỉ riêng mình thầy 
Ý trên con trình với thầy 
Xin thầy kiểm nhận con đây rất mừng. 

 



Tổ Bất Như Mật Đa nghe ngài trình bài kệ 36 câu, biết Ngài đã đạt 'Bí mật 
Thiền tông' nên dạy Ngài: 
Ngươi đã đạt 'Bí mật Thiền tông', ba tháng sau ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền 
tông' lại cho Ngươi. 
Đúng 3 tháng sau buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Bất Như Mật 
Đa cho Ngài được thực hiện. 
Bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' như sau: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bát có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
La kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 



Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Bảy tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 



Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 
 

 
 



 



Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 1002 
năm, Ngài thọ 102 tuổi. Ở nước Nam Ấn, cha là Bồ Hương Chí, vua nước 
này, mẹ là hoàng hậu Chi Hương Phấn, Ngài là hoàng tử thứ 3. Ngài rất 
thông minh và có tài hùng biện không ai qua được Ngài. 

Nhân ngày giỗ ông nội, cha Ngài có thỉnh Tổ Bát Nhã Đa La đến cúng 
dường, nhờ vậy Ngài gặp được Tổ. Tổ nghe Ngài là người lý luận vô song 
nên có thử tài trí của Ngài. Tất cả những gì Tổ hỏi, Ngài đều giải thông suốt. 
Tổ Bát Nhã Đa La hỏi Ngài: 
Những việc trong sinh tử luân hồi Ngươi có thích không? 

Ngài trả lời: 
Luân hồi là của thế gian 
Những thứ hèn ấy, không ràng được tôi 

Mong thầy tiếp nhận thân tôi  
Tìm đường giải thoát, không còn trầm luân 

Tổ Bát Nhã Đa La nghe Ngài trình 4 câu kệ, Tổ bằng lòng nhận Ngài làm 
đệ tử và nói với Ngài: 
Nếu Ngươi muốn theo ta học đạo thiền, hãy xin vua cha và hoàng hậu, nếu 
hai vị đồng ý ta sẽ nhận. 

Ngài liền trình xin Phụ vương và Hoàng hậu cho Ngài theo Tổ học đạo 
Thiền tông. Phụ vương và Hoàng hậu bằng lòng nên Ngài theo Tổ Bát Nhã 
Đa La từ lúc ấy. 
Ngài theo học với Tổ Bát Nhã Đa La được 7 năm. Một hôm Ngài đốn cây 
để làm nhà trù, cây vừa ngả vào vách đá phát ra tiếng kêu lớn, bỗng thân 
tâm Ngài như mất rất lâu, Ngài hỏi Tổ: 

Khi con nghe tiếng cây ngã đập vào đá, con nghe rất xa xăm và thân con 

như đã mất, đó là gì, xin Tổ giải thích cho con rõ? 
Tổ liền nói với Ngài: 



Con nghe vật lý chát tai 
Tiếng nghe vật lý, theo hoài trầm luân 

Tánh Nghe thanh tịnh lại bừng 
Bừng vì vật lý đã dừng với con 

Nghe Tổ dạy 4 câu kệ, Ngài biết mình đã giác ngộ Thiền tông nên cố gắng 
giữ tâm mình thanh tịnh dài lâu hơn, cách một tháng sau, làm nhà trù vừa 
xong, Tổ gọi Ngài đến hỏi: 
Cánh cửa nhà trù này làm bằng gì vậy? 

Ngài chưa kịp trả lời, Tổ liền đóng cánh cửa nhà trù thật mạnh, tiếng ầm 
của cánh cửa làm chát tai Ngài, Ngài bị chết đứng lần thứ hai. Tổ biết Ngài 
đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên cứ để Ngài tự nhiên 
trong ấy. Khi Ngài trở lại bình thường, Tổ mới hỏi: 
Sao ta hỏi ông không trả lời? 

Ngài liền trình bài kệ lục bát 52 câu: 
Ầm vang vật lý xé tan 
Cái nghe vật lý chạy lang theo trần 

Thầy đóng cái cửa cái ầm 
Tánh Nghe thanh tịnh, ầm ầm vang xa 

Thì ra lời dạy Thích Ca 
Ai nghe vật lý phải va luân hồi  
Khi nghe thanh tịnh thì thôi 

Luân hồi nhiều kiếp lìa rồi với ta 
Rõ ràng lời dạy Thích Ca 

Ở nơi Linh Thứu hiện ra nơi này 
Con nhớ ân đức của thầy 



Đóng cửa thật mạnh con đây ngộ thiền 
Thiền tông thật sự linh thiêng 

Mà phải nhận liền cho được tánh Nghe 
Khi nghe phải thật sự nghe 

Nghe trong thanh tịnh, tự nghe tánh mình 
Người tu thanh tịnh chứng minh 
Nghe bằng chân tánh là mình đúng nghe 

Tiếng nghe không bị lấp che 
Là trong Phật tánh, tánh Nghe của mình 

Thiền tông phải được chứng minh 
Rơi vào Bể tánh, tự mình biết thôi 
Người tu trình với thầy thôi 

Chỉ có vị ấy chứng lời của ta 
Thiền tông của Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu ngộ ra tánh mình 
Tánh mình kỳ đặc huyền linh 
Nghe được thông suốt, tánh mình ngộ ra 

Ngộ ra lời dạy Thích Ca 
Sống với tánh ấy là ra luân hồi  

Vào đây bị mất cái tôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thiền tông quả thật diệu linh 

Khi nghe thanh tịnh là mình rõ thông 
Không cần tìm kiếm dụng công 



Chỉ cần thanh tịnh, tự trong lòng mình 
Tánh mình hết sức tuyệt linh 

Nhận được chân tánh tự mình biết thôi 
Vì vậy Phật dạy là thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Hôm nay con kính xin trình 
Con nhận căn tánh, xin trình thầy thông 

Hiện tại con hết cầu mong 
Vì đã giác ngộ ‘tánh không’ của thiền 

Xin thầy chứng nhận con riêng 
Đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca 
Từ nay con đã vượt qua 

Luân hồi sinh tử đã xa con rồi 
Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi 

Trầm luân sinh tử đã rồi với con 
Con xin thệ nguyện lòng son 
Truyền môn thiền học luân còn thế gian. 

Tổ Bát Nhã Đa La nghe Ngài trình 52 câu kệ đạt 'Bí mật Thiền tông' của 
mình, Tổ nói: 
Huyền Ký Như Lai dạy đến đây, ông là vị Tổ sư Thiền tông đời thứ 28. 
Trong Huyền Ký Như Lai có dạy như sau: 

Đến đời ông lãnh Tổ vị, mạch nguồn Thiền tông phải chảy về phương Đông, 

ở nước lớn phương Đông có thêm 5 đời Tổ nữa, mạch nguồn Thiền tông 
phải ẩn một thời gian, sau đó sẽ chảy về phương Nam đến đất Rồng. Tại đất 
Rồng có một vị vua nhận được mạch nguồn Thiền tông, chính vị này là Phật 



Hoàng tức Vua Phật và làm Tổ tiếp theo, sau vị vua có thêm 2 đời Tổ nữa, 
rồi mạch nguồn Thiền tông sẽ ẩn. Đến đời Mạt Thượng Pháp, mạch nguồn 
Thiền tông sẽ bùng lên tại đất Rồng. Từ đây, người có tâm lớn cho mạch 
nguồn Thiền tông chảy khắp Năm châu. 

Vậy, ông cùng ta vào hoàng cung xin Đức vua Bồ Đề Anh Đa cấp cho ông 
Công Hàm và người tùy tùng cũng như thuyền để ông đến phương Đông 

truyền pháp Thiền tông này. 
Ngày sau, Tổ Bát Nhã Đa La và Ngài vào hoàng cung trình với đức vua Bồ 
Đề Anh Đa sự việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký cho Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma dẫn mạch nguồn Thiền tông về phương Đông. Đức vua, Hoàng hậu, 
cùng tất cả quan và người trong hoàng cung đều thấy tận mắt Huyền Ký của 
Đức Phật, Đức vua có nói như sau: 

Hôm nay, Trẫm tận mắt nhìn thấy lời Huyền Ký của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, Trẫm có 4 ý như sau: 
1. Trẫm chấp thuận con Trẫm là Bồ Đề Đạt Ma sang phương Đông truyền 
pháp môn Thiền tông Như Lai dạy nơi thế giới này. 

2. Trẫm cung cấp cho Thái tử 12 người theo phụ giúp công việc, cũng như 

lo cho Thái tử khi ở nước ngoài một mình. 
3. Trẫm yêu cầu Tổ Bát Nhã Đa La truyền 'Bí mật Thiền tông' tại hoàng 
cung, để Trẫm và Hoàng hậu, cũng như quan, quân và những người trong 
hoàng cung chứng kiến. Trẫm sẽ thiết lập một ‘Đài Thiền tông’ thật nguy 
nga để kỷ niệm pháp môn Thiền tông học từ giả nước Ấn. 

4. Trẫm và Hoàng hậu cũng như nhiều người trong hoàng tộc hiện theo đạo 
Bà La Môn. Ngày truyền 'Bí mật Thiền tông' cho hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma, 
cũng là ngày Trẫm và Hoàng hậu xin quy y Tam Bảo, Tổ đứng ra quy y cho 
Trẫm và Hoàng hậu, còn việc xả giới đạo Bà La Môn, ngày ấy do Đại giáo 
sĩ Uất Phương Thịnh xả giới cho Trẫm. 

Tổ Bát Nhã Đa La và Ngài vừa nghe đức vua Bồ Đề Anh Đa đưa ra 4 ý như 

vậy. Tổ và Ngài cũng như mọi người hết sức vui mừng. 



Đúng 3 ngày sau là ngày Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, buổi lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' và quy y cho Đức vua, Hoàng hậu và những 
người trong hoàng tộc được thực hiện hết sức trang nghiêm. 

Trước khi thực hành buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông', Tổ Bát Nhã Đa La 

có nói: 
Theo quy định của Như Lai về việc truyền 'Bí mật Thiền tông', chỉ có vị 
giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền tông’ mới được tham dự. Nhưng vì buổi lễ hôm 
nay quá đặc biệt nên ta xin tạm bỏ qua quy định của Như Lai để cho nhiều 
người cùng dự nhưng Bồ Đề Đạt Ma khi ông nhận Tổ vị phải thực hiện 
đúng như lời dạy của Như Lai. 

Hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma hứa với Tổ Bát Nhã Đa La: 
Kính bạch thầy, con xin nghe lời Đức Phật dạy và lời của thầy 

Buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' đầu tiên do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
truyền có rất nhiều người tham dự, còn hôm nay buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền 
tông' sau cùng tại nước Ấn, cũng có rất nhiều người tham dự, có thể nói đây 

là buổi lễ trang nghiêm thứ hai ở nước Ấn vậy. 
Vì chỗ đặc biệt này, chúng tôi xin ghi đầy đủ chương trình buổi lễ truyền 
'Bí mật Thiền tông'. 

Đúng 8 giờ sáng, tại lễ đài Thiền tông nơi Đại sảnh Hoàng cung nước Nam 
Ấn, Đức vua, Hoàng hậu cũng như quan, quân và những người có mặt đều 
quỳ gối trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để Tổ Bát Nhã Đa La 

tiến hành buổi lễ, bắt đầu là lời khẩn, thưa, trình của Tổ Bát Nhã Đa La. 
Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

Kính bạch Đức Thế Tôn: 
Hôm nay là ngày mồng 8 tháng 4 năm Bính Dần, kỷ niệm ngày Đản Sanh 
của Đức Thế Tôn, chúng con có hành đại lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho 
hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma con của Đức vua Bồ Đề Anh Đa, trước hết chúng 
con xin: 



DÂNG HƯƠNG 
Khói hương bay khắp bầu trời xanh 

Rốt ráo chúng con bổn nguyện lành 
Trên khói hương này xin Phật ngự 

Chứng cho đệ tử truyền Thiền tông này 

KHAI LỄ TRUYỀN THIỀN TÔNG 
Thiền hoa nở tại Linh Sơn 

Pháp thiền cao quý, tuyệt hơn ngọc vàng 
Trải qua khắp chốn gian nan 

Đi qua khắp nước hiện an nơi này 
Con hãy nghe dạy của thầy 
Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Bồ có duyên 
Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình 

Ma ông nhận được lặng thinh 
Những việc trong Tánh, Phật làm mà thôi 
Thầy nay, xác nhận phải rồi 

Không theo luân hồi, vật lý phải xa 
Tất cả những vị ngộ ra 

Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 
Hôm nay con có đại duyên 
Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 

Theo như lời dạy Thích Ca 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 



Vị đó là người đủ duyên 
Phải được truyền thiền để làm lòng tin 

Tại nơi, Hoàng cung hiển linh 
Chính thức truyền thiền chứng nhận cho con 

Con nên giữ lấy trong lòng 
Thầy truyền Bồ Đề làm Tổ tiếp theo 
Vượt qua Bể khổ hiểm nghèo 

Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi 
Con phải cố gắng truyền đi    

Nhiều người hiểu được, thiền thì dài lâu 
Thiền tông không cần nguyện cầu 
Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng 

Tâm mình thanh tịnh bình an 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa 

Thiền tông không cần sớm trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Được vậy, là được bình an 

Luân hồi sanh tử, buộc ràng phải thôi 
Con nay đã ngộ được rồi 

Thầy cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh 
Con nay không phải đua tranh 
Pháp thiền Thanh tịnh, dành người ngộ ra 

Hôm nay, thay Phật Thích Ca 
Chính thức truyền thiền, Đạt Ma nhận thiền 



Con phải cố gắng giữ riêng 
Để về nhà cũ chỉ riêng từng người 

Buổi lễ hôm nay thật tươi 
Người trong hoàng tộc, tươi cười chúc vang 

Bồ Đề hai tám bình an 
Vì được Bát Nhã truyền sang pháp thiền 
Thiền tông quả thật linh thiêng 

Bồ Đề nhận thiền đem đến phương Đông 
Nhiều người xứ ấy ngóng trông 

Pháp thiền tuyệt quý, do con giữ gìn 
Con nay nhận lấy lặng thinh 
Không thể nói được, tự mình biết thôi  

Xuống thuyền vượt biển ra khơi 
Khi gặp người muốn buông lời trình ra 

Ở trong Huyền Ký Thích Ca 
Đã nói thật rõ, cao xa pháp thiền 
Con đi mong được bình yên 

Khi nào trao được, truyền thiền là xong. 
Tổ Bát Nhã Đa La vừa đọc 52 câu kệ truyền Thiền tông cho Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma xong. Nhà vua và Hoàng hậu cũng như những người trong hoàng 
tộc hết sức vui mừng, riêng Đức vua Bồ Đề Anh Đa đứng lên cám ơn Tổ 
Bát Nhã Đa La và đọc lên bài thơ 24 câu tiễn con và đoàn tùy tùng xuống 
thuyền về phương Đông. 
Thiền tông khởi đến phương Đông 
Giúp người giác ngộ Thiền tông Phật truyền 



Con đi mong được bình yên 
Mau mau tìm người chuyển riêng pháp thiền 

Mẹ Cha gần sắp quy Thiên 
Con dẫn nguồn thiền của Phật Thích Ca 

Mẹ Cha nay tiễn con ra 
Bến sông Nhật Quý, để ra biển trời 
Cha Mẹ dạy con mấy lời 

Không được phụ lời của Đấng Từ Bi 
Thiền tông bí mật diệu kỳ 

Phải truyền cho được người trì phương Đông 
Dù cho gian khổ long đong 
Cũng phải một lòng truyền thiền Thích Ca 

Con đọc Huyền Ký hiểu ra 
Lời dạy Phật Đà, sau rốt là con 

Nước Ấn từ nay không còn 
Pháp thiền Thanh tịnh không còn ở đây 
Trước đi phải tạ ơn thầy 

Cùng là cha mẹ, tại đây xa lìa 
Cha mẹ sẽ về bên kia 

Các con ở lại, truyền kia Phật Đà 
Con phải nghe lời Thích Ca 
Làm tròn sứ mạng, Mẹ Cha vui mừng. 

 



Khi Đức vua đọc 24 câu thơ, tiễn Ngài Bồ Đề Đạt Ma dẫn nguồn Thiền 
tông về phương Đông xong, ai cũng ngậm ngùi và khóc. 
Chúng tôi xin nói vài nơi, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma dẫn Mạch nguồn Thiền tông 
đi qua: 
Đầu tiên, tại bến Nhật Quý, sông Hằng, xuôi ra biển Đông Nam nước Ấn, 
cập thuyền vào cực Bắc nước Tích Lan, trực chỉ eo biển Malacca vào đảo 
Côn Sơn Việt Nam, trực chỉ vào huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh, ghé Vũng 

Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế, Việt Nam, rồi vào cực nam 
đảo Hải Nam nước Trung Hoa, ngược dòng sông Trường Giang vào Hoàng 
Thành nước Lương, do vua Lương Võ Đế làm chủ, rời nước Lương đến 
chùa Thiếu Lâm ở nước Bắc Ngụy, ở đây suốt 9 năm, sau cùng truyền 'Bí 
mật Thiền tông' lại cho ông Chu Thần Quang, pháp danh Huệ Khả làm Tổ 
Thiền tông đời thứ Hai Mươi Chín. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 



Tổ Huệ Khả, tính theo dương lịch, Ngài sanh vào năm 494, tịch năm 601, 

thọ 107 tuổi, ở nước Chu. Cha là Chu Lương Khánh, dòng dõi Hoàng thất, 
mẹ là Khưu Phước Vinh. Cha mẹ Ngài 39 tuổi mà chưa có con nên thường 
xuyên đến chùa cầu tự. Một hôm, cha mẹ Ngài đến chùa cầu tự, đêm đó về 
nhà nằm mộng thấy có hào quang lạ chiếu vào nhà mình nên khi sanh ra đặt 
tên Ngài là Chu Thần Quang, tức ánh sáng diệu kỳ. 

Lớn lên, Ngài rất thông minh, xem tất cả kinh Khổng Tử và Lão Tử viết, 
Ngài thấy chưa thông suốt nên xem qua kinh Phật giáo nhưng các kinh Ngài 

xem cũng không làm thỏa mãn lòng tìm kếm của Ngài. Ngài có đến chùa 
Long Môn trên núi Hương Sơn thuộc Lạc Dương, gặp thiền sư Bảo Tịnh, 
Ngài có hỏi: 
Kính thưa thầy, mục đích chính của người tu theo đạo Phật để được cái gì? 

Thiền sư Bảo Tịnh hỏi lại Ngài: 
Vậy quan niệm ông như thế nào? 

Ngài trả lời: 
Tôi đọc hết kinh Lão Tử, mục đích chính của Lão Tử là con người và vạn 
vật sanh ra bởi Âm Dương và cứ liên tục như vậy, còn khởi đầu là nhất sinh 
ra nhị, nhị sinh ra tứ, tứ sinh ra bát… cứ như vậy sinh đôi ra không khi nào 

cùng. 

Còn Khổng Tử, Ngài chủ trương: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, Quân – 
Thần, Phụ – Tử, Bình Thiên Hạ. Đó là căn bản lời dạy của Đức Khổng Tử. 
Nói tóm lại, thuyết hai vị trên là của nhân gian, còn nói về xuất thế gian, tôi 
chưa thấy ai trả lời cho tôi thỏa mãn cả.  

Thiền sư Bảo Tịnh trả lời cho Ngài biết, đạo Phật tu có hai đường: 
1. Tu để được luân hồi trong vật lý  
2. Tu vượt ra ngoài vật lý, để được trở về quê hương chân thật của chính 
mình 



Ngài vừa nghe thiền sư Bảo Tịnh nói vậy, Ngài suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi 
như sau: 
Vậy, xin thầy dạy con pháp tu vượt ra ngoài vật lý có được không? 

Thiền sư Bảo Tịnh nói với Ngài: 
Tôi không có khả năng ấy, ông nên đi tìm người khác. 

Ngài nghe thiền sư Bảo Tịnh từ chối, Ngài đến chùa Vĩnh Mục tại huyện 
Du Giảng Tứ, tiếp tục tìm hiểu kinh luận của nhà Phật. Năm 32 tuổi, Ngài 
trở về chùa Hương Sơn chuyên ngồi thiền Quán, Tưởng. Có một vị thầy 
thấy Ngài ngồi thiền niêm mật như vậy có bảo rằng: 
Tôi thấy ông tu kiên cường quá mà không có kết quả, vậy ông hãy đến chùa 
Thiếu Lâm hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có thể Tổ giúp ông được toại nguyện. 

Ngài liền đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ và xin Tổ dạy Ngài pháp môn giải 
thoát. 
Ngài đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ, Tổ không nhìn Ngài, Ngài quỳ sau 
lưng Tổ đến 3 ngày 3 đêm. Tổ thấy Ngài có chí khí kiên cường nên quay lại 
hỏi: 

Ông quỳ sau lưng ta 3 ngày 3 đêm như vậy để cầu việc gì? 
Ngài thưa: 

Con xin Tổ dạy con đạo Giác ngộ và Giải thoát  
Tổ bảo: 
Đạo Giác ngộ và Giải thoát là đạo đưa con người từ Phàm phu trở thành 
Phật, ông có chút hạnh cỏn con như vậy mà muốn thành Phật được sao? 

Thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma chê mình nên Ngài xuống nhà bếp lấy con dao chặt 
đứt cánh tay trái đem dâng cho Tổ để cầu đạo Giải thoát. 
Tổ thấy trên đời này không ai có chí kiên cường như Ngài nên Tổ nhận làm 
đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức có ý chí kha khá và dạy Ngài pháp môn 
Thiền tông. 



Ngài theo Tổ học pháp môn Thiền tông được hai năm. Một hôm, hai thầy 
trò đi qua sông, vừa lên thuyền thấy bên bờ sông có con rắn cắn con ếch, 
con ếch kêu lên, Tổ hỏi Ngài: 

Tiếng con gì kêu đó? 
Ngài thưa: 
Tiếng con ếch kêu vì nó bị con rắn cắn 

Tổ bảo: 
Vậy mà ông nói con liểu liểu hằng tri mà sao con chạy theo vật? 

Ngài nghe Tổ nhắc nhở như vậy, tự nhiên Ngài chết đứng. Tổ biết, nhờ câu 
nhắc nhở của mình nên Ngài thấy được tường tận ‘Ngũ uẩn giai không’. 

Khi Ngài trở lại bình thường, Ngài trình thưa với Tổ: 
Con nhờ Tổ nói diệu thuật này nên con đã thấy được rõ ràng ‘Bản lai diện 
mục’ của con rồi. 

Tổ bảo:  
Đâu, ông trình ‘Bản lai diện mục’ của ông cho ta xem 
Ngài liền trình bài kệ 56 câu:  

Người đời vay trả, trả vay 
Cứ vay và trả biết ngày nào xong 

Nhờ thầy nhắc khéo con không 
Không theo thế sự, ở trong Niết bàn 
Vào đây thấy được rõ ràng 

Tánh Ý thanh tịnh, rõ ràng tự nghe 
Nghe thấy thanh tịnh không che 

Những thứ vật lý không đè được con 
Thì ra Bể tánh trống không 



Không có vật chất ở trong Niết bàn 
Không có vật chất rõ ràng 

Thấy Nghe thông suốt, không gàn thứ chi 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Không theo vật lý, cái gì cũng thông 
Ngày xưa con cứ ngóng trông 
Mong sao thành Phật để xong luân hồi  

Năm tháng ngồi thiền để thôi 
Để thôi sinh tử, luân hồi bỏ ta 

Hành thiền năm tháng đã qua 
Thì ra vô ích vì ta dại khờ 
Dại khờ vì hiểu vu vơ 

Dụng công Quán, Tưởng là bờ trầm luân 
Vì vậy Đức Phật bảo dừng 

Luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay 
Nhờ con dám chặt cánh tay 
Để cầu giải thoát Đức Ngài dạy con 

Hôm nay thầy khéo dạy con 
Chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn 

Về nguồn con thấy rõ luôn 
Ở trong thanh tịnh không buồn không vui 
Thanh tịnh không có cái Tui 

Mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm 
Vào đây con chỉ âm thầm 



Vì vậy vật lý cõi trần đứng yên 
Người nhìn thấy tưởng con điên 

Không nhúc, không nhích, y như trời trồng 
Thầy biết con vậy đã xong 

Vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi 
Rơi vào Bể tánh thảnh thơi 
Vì không vật chất, thảnh thơi vô cùng 

Đức Phật chỉ dạy tột cùng 
Rơi vào Bể tánh là đây Niết bàn 

Niết bàn không chuyện thế gian 
Mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh 
Vào đây muốn có huyền linh 

Khi mình khởi muốn huyền linh có liền 
Huyền linh Bể tánh linh thiêng 

Không được thi thố trước người thế gian 
Chỗ này Phật dạy rõ ràng 
Khi ngộ thiền học không màng huyền linh 

Huyền linh sử dụng thì mình 
Bị dính bị mắc luân hồi kéo ngay 

Vào trong lục đạo thi tài 
Thì tài mà được, thi hoài không thôi 
Do vậy Đức Phật dạy thôi 

Luân hồi sinh tử, hết rồi là xong. 



Tổ nghe Ngài trình 56 câu kệ, biết Ngài được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh 
Phật tánh’ nên dạy như sau: 
Nay ông đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và vượt được cửa 
'Bí mật Thiền tông'. Vì hiện nay có trên 1000 đệ tử, nếu ta âm thầm truyền 
'Bí mật Thiền tông' cho ông, những người kia nói ta không công bằng. Vậy, 
một tuần sau ta sẽ có cuộc kiểm thiền trước tất cả mọi người, nếu ai nhận 
được ‘cốt tủy hoặc cao hơn là não tủy Thiền tông’ ta sẽ trao Tổ vị cho. 
Đúng một tuần sau, tại sân chùa võ Thiếu Lâm cuộc kiểm thiền được thực 
hiện, tất cả người tu trong chùa cũng như Phật tử đều được tham dự, Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma nói: 

Ta nay đã trên 100 tuổi, người đời phải chịu quy luật Sanh – Lão – Bệnh – 
Tử, ai mang thân tứ đại vật lý đều phải như vậy. Đức Phật là đấng tối cao 
giác ngộ cũng không nằm ngoài quy luật này, còn ta chỉ là một vị Tổ cho 
bổn phận dẫn mạch nguồn Thiền tông đến nước Trung Hoa, để truyền lại 
cho người phương Đông. Vậy, hôm nay ta công bố 2 điều như sau: 
Một: Trong đại chúng, bất luận là nam hay nữ, người xuất gia hay tại gia, 
người giàu hay nghèo, người cao sang hay bần cùng, người có học thức hay 
không học thức. Đối với đạo Thiền tông Đức Phật dạy, ai cũng bình đẳng 
như nhau, người nào nhận được cốt tủy hay não tủy của pháp môn Thiền 
tông, ta sẽ truyền Tổ vị Thiền tông đời thứ 29 lại cho. 
Hai: Vị nào nhận được Tổ vị, hãy mau rời Thiếu Lâm Tự 
Vì sao? 

Vì Thiếu Lâm Tự là chùa võ, lúc nào cũng động, không thích hợp vói pháp 
môn Thiền tông là pháp môn Thanh tịnh.  
 

 
 



Tổ vừa nói xong, búa kiểm thiền Ngài gõ xuống bàn để cuộc kiểm thiền bắt 
đầu: 
1. Đầu tiên, ông đạo Phàn A Dục đứng ra thưa 

Kính thưa Tổ, hằng ngày con ngồi thiền Quán Tưởng đạt được một ra vô 
lượng giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà có vị Thánh đã tu được. 
Tổ bảo: Ông đụng được phần da của ta 

2. Ông đạo Lại Chí Cường đứng ra thưa 
Kính thưa Tổ. con dụng công ngồi thiền suy tư, con biết được: Đất – Nước 
– Gió – Lửa, thứ nào có công dụng riêng của thứ ấy, vì nó bị lực hút âm 
dương nên mới kết dính được. 

Tổ bảo: Ông chạm được vào thịt của ta 
3. Ông đạo Trường Trí Phó đứng ra thưa 

Kính thưa Tổ con dụng công ngồi thiền thấy được vô số hành tinh trong vũ 

trụ này.  
Tổ bảo: Ông rờ trúng được gân của ta 
4. Bà Ni Phúc Lộc Tổng Trì đứng ra thưa 

Kính thưa Tổ con dụng công tu thiền thấy được nước của Đức Phật A Di 
Đà thật là trang nghiêm và sáng rực. 
Tổ bảo: Bà rờ trúng được xương của ta 

5. Ông cư sĩ Vĩnh Phước Trầm đứng ta thưa  
Kính bạch Tổ, con dụng công ngồi thiền, con tích được một khối điện từ, 
nếu con muốn vật chất trước mặt con di chuyển, tức khắc khối vật chất ấy 
di chuyển ngay. 

Tổ bảo: Ông rờ trúng được phần tủy của ta 
6. Ngài Chu Thần Quang đến trước mặt Tổ không nói lời nào, chỉ chắp 
tay xá Tổ rồi lui về chỗ cũ. 



Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với Ngài: 
Ông tuy không nói lời nào nhưng ông đã hiểu lời dạy của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni về pháp môn Thiền tông, nhìn từ trong ra ngoài, ông đã chạm 
được phần tủy não của ta. 
Theo quy định trong Thiền tông, ông là người đã đạt 'Bí mật Thiền tông', 
vậy Tổ vị Thiền tông đời thứ 29 sẽ truyền lại cho ông sau một tuần nữa. 
Tổ dạy Ngài Chu Thần Quang (Huệ Khả) và đại chúng: “Nay chánh pháp 

Thiền tông của Như Lai Huyền Ký chảy về phương Đông, hôm nay ông 
Chu Thần Quang đã nhận được. Nay ta công bố trước đại chúng lời dạy của 
Tổ Bát Nhã Đa La dạy ta như sau:” 
Khi ta truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông Chu Thần Quang rồi, ta phải đi 

thí nghiệm pháp môn Thiền tông chỗ đông người, coi có đúng là chỗ đông 

người không chấp nhận pháp môn Thiền tông không. 

Đúng một tuần sau vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý, buổi lễ truyền 'Bí 
mật Thiền tông' được tổ chức trước sân chùa Võ Thiếu Lâm, đầy đủ các 
môn đồ của Tổ đều tham dự. 
Tổ nói: Các ông phải tổ chức thật trang nghiêm đúng theo phong cách Thiền 
tông vì ông Huệ Khả là người Trung Hoa đầu tiên nhận được. 

Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông': 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Chu có duyên 



Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Quang kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Hai Chín tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 



Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 



Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
Xin nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi truyền Tổ vị cho ông Chu Thần Quang, 
Ngài đến các nơi sau để nói pháp môn Thiền tông. 
Đầu tiên Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến nước Lương (Trung Hoa lúc này gồm nhiều 
nước, chưa thống nhất như bây giờ), gặp vua Lương Võ Đế, vua cho Tổ là 
ông thầy bị điên. Vì vậy, Tổ phải đến nước Bắc Ngụy, Ngài cũng giảng 
pháp môn Thiền tông, tất cả người đến nghe đều cho Tổ là ông thầy bị 
khùng. Khi Ngài truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông Chu Thần Quang, nghe 
lời dạy của Tổ Bát Nhã Đa La, Tổ phải đến nơi công cộng nói trắng pháp 
môn này ra, coi sự phản ứng của những người đến nghe ra sao. 
Lần đầu tiên: Tổ đến chùa Từ Quang nói cho nhiều người nghe pháp môn 
này, không ai hiểu gì cả, mấy người trong chùa nói: 

Nếu để ông thầy Ấn Độ truyền pháp môn Thiền tông thì không ai đến chùa 
cúng, những người trong chùa có ý muốn giết Tổ bằng cách mời Tổ ăn cơm 

và uống nước trà có pha thạch tín cực độc để giết Tổ, Tổ biết nên từ chối, 
thoát nạn lần thứ nhất. 
Lần thứ hai: Tổ đem pháp môn Thiền tông nói tại chùa Diệu Pháp, các vị 
trong chùa cũng làm y như chùa nói trên, Tổ biết, từ chối nên thoát nạn lần 
thứ hai. 
Lần thứ ba: Tổ đến chùa Hồng Ân đem pháp môn Thiền tông nói cho 
những vị tu ở đây và Phật tử nghe, Tổ cũng được mời ăn cơm, Tổ từ chối 
nên thoát nạn lần thứ ba. 



Lần thứ tư: Tổ đến chùa Chánh Pháp nói pháp môn Thiền tông, cũng bị 
những người trong chùa làm như các chùa trên, Tổ không ăn hay uống gì 
hết, Tổ thoát nạn lần thứ tư. 

Lần thứ năm: Tổ đến chùa Quang Chiếu, cũng nói pháp môn Thiền tông, 
quý thầy mời Tổ dùng nước, không dùng cơm, Tổ biết không dùng, thoát 
nạn lần thứ năm. 
Lần thứ sáu: Tổ đến Thiền Đường Như Lai để nói pháp môn Thiền tông, 
ở đây không mời Tổ dùng gì cả. Họ đặt một quán nước bên vệ đường cách 
Thiền Đường 500 mét, ở đây có một cô bé nhỏ tuổi đứng bán nước trà nên 
Tổ vào mua uống. Tổ quan sát trong ly nước trà không có độc nên Tổ uống, 
trên thành ly có lát chanh kẹp trên đó, Ngài lấy lát chanh vắt vào ly uống. 
Khi Ngài đi ra khỏi quán chưa đầy 100 mét, Ngài bị sủi bọt mép, co giật và 
tử vong. 
Thế là pháp môn Thiền tông Như Lai dạy, không ai dám dạy nơi đông người 
nữa. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 



Tổ Tăng Xán sanh năm 524 sau dương lịch, tịch năm 602 thọ 78 tuổi. Cha 
tên Tăng Lữ, mẹ Thái Kim Bình, ở làng Chương Chữ, cha làm nghề bán 
than. Thửa nhỏ Ngài học rất thông minh. Vì theo cha phụ bán than nên Ngài 
bị bệnh ghẻ lở. Năm 25 tuổi, Ngài nghe Tổ Huệ Khả là vị thầy được truyền 
thiền làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 2 nước Trung Hoa. Ngài tưởng mình vị 
nghiệp gì nên đến xin Tổ giải nghiệp cho Ngài. 

Tổ hỏi: 
Nghiệp của ông như thế nào, ông đưa nghiệp ra đây, ta giải cho 

Ngài tìm hoài không thấy nghiệp ở đâu cả nên trình với Tổ: 
Kính thưa Tổ, con tìm nghiệp không được 
Tổ bảo: 

Ông tìm nghiệp không được, làm sao ta giải nghiệp cho ông 
Tổ lại bảo Ngài: 

Ta biết bệnh của ông rồi, ông ở lại đây ta sẽ trị bệnh ghẻ cho ông 
Ngài xuất gia theo Tổ tu thiền, Tổ dùng những cây có tính sát trùng nấu cho 
Ngài tắm, sau 15 ngày Ngài hết bệnh ghẻ. Nhờ hết bệnh nên chuyên cần 
học hỏi lời Tổ dạy. Ngài theo tu học với Tổ được 2 năm, một hôm Tổ hỏi: 

Ông theo ta học đạo Thiền tông, vậy ông nhận được gì không? 
Ngài trình với Tổ bài kệ 40 câu: 
Nhờ thầy trị nghiệp cho con 

Tại con tưởng tượng nên con bị lầm 
Lầm này là của dương trần 

Ai ham vật lý dương trần kéo đi 
Hiểu được như vậy tức thì 
Không theo vật lý cái gì kéo ta 



Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi  

Linh Thứu Phật dạy chỉ thôi 
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình 

Do vậy, thầy dạy lặng thinh 
Luân hồi sinh tử mình đừng quan tâm 
Cứ việc lặng lẽ âm thầm 

Không màng thế sự âm thầm mà đi 
Rơi vào bể tánh tức thì 

Những thứ vật lý cái gì cũng thông 
Thiền tông nhìn thấy mênh mông 
Cái gì cũng biết dù trong hay ngoài 

Nếu không biết, phải đi khắp trần ai 
Dù lạy lục, khẩn hoài uổng công 

Thiền tông thanh tịnh không mong 
Không cầu không khẩn đừng trông ra ngoài 
Thiền tông Đức Phật chỉ bày 

Chỉ cần thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Thiền này Phật dạy rõ ràng 

Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi  

Thiền Thanh Phật dạy là thôi 
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình 



Lời Phật dạy thật tuyệt linh 
Luân hồi sinh tử mình đừng chạy theo 

Thiền tông cứ vậy mà theo 
Theo lời Phật dạy, đói nghèo đừng lo 

Chỉ lo vật lý kéo vò 
Đưa vào sanh tử mình bò sao ra 
Thiền tông Đức Phật Thích Ca 

Các con Dừng, Dứt tự ra luân hồi  
Như Lai chỉ dạy vậy thôi 

Không tìm không kiếm hết rồi tử sanh. 
Tổ Huệ Khả nghe Ngài trình 40 câu kệ, biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' 
nên dạy Ngài. 

Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy rằm tháng hai ta sẽ truyền thiền lại 
cho ông làm Tổ sư Thiền tông đời thứ Ba mươi.  
Đúng ngày rằm tháng hai năm Bính Ngọ, tại Thiền tông Thất cùa Ngài bên 
ven rừng Bạch Dương, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện, 
chỉ có hai thầy trò biết thôi. 

Bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông': 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Tăng có duyên 



Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Xán kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Ba Mươi tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 



Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 



Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
Xin nói thêm về Tổ Huệ Khả: 
Tổ Huệ Khả thấy những người tu theo đạo giải thoát mà có lòng thâm độc 
sát hại thầy mình, Ngài không tin là trong giới tu hành, không còn ai muốn 
tu giải thoát. Khi truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Tổ Tăng Xán xong. Ngài 

đến chùa Pháp Luân nói rõ cho mọi người biết pháp môn Thiền tông rất 
quý, không tìm thấy bất cứ nơi đâu. Ngài bị những thầy phụ trách chùa trình 
với quan phụ trách văn hóa vu khống cho Ngài tội phản quốc. Vị quan này 
tâu với triều đình bắt giam Ngài cho đến chết. 
Vì chỗ đặc biệt nguy hiểm đó nên từ đó về sau các vị đạt 'Bí mật Thiền tông' 
không dám đem pháp môn Thiền tông ra thí nghiệm nữa. 

Bất cứ ai tu theo pháp môn Thiền tông phải từ bỏ vật chất thì mới đúng 
Chứng minh phần này 

Mục đích chính của Đức Phật dạy nơi thế giới này là pháp môn Thiền tông, 
giúp cho người tu giác ngộ và giải thoát. 
Giác ngộ là hiểu biết 
Giải thoát là không dính với vật chất 

Chứng minh một: 
Đức Phật sanh ra ở gốc cây 

Ra gốc cây ngồi tu 
Chết ở gốc cây 
 



Chứng minh hai: 
Các vị Tổ sư Thiền tông không có vị nào xây chùa lớn cả 

Vua Trần Nhân Tông là một vị vua, muốn cất chùa lớn bao nhiêu cũng được 
nhưng Ngài chỉ cất một cái am nhỏ trên núi Yên Tử để tu Thiền tông. 
Chứng minh ba: 

Tu Thiền tông không được tập trung đông người 
Vì Thiền tông là thiền Thanh tịnh, tức phải vắng vẻ, tập trung đông người, 
bị ồn, mất đi sự thanh tịnh. Khi tập trung đông người thì có sự hơn thua, 

dòm ngó qua lại, không thể tập trung tu theo Thiền tông được. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Tổ Đạo Tín sanh năm 580 sau dương lịch, tịch năm 651, thọ 59 tuổi. Cha 
tên Tư đạo Mã, quê Hà Nội, mẹ tên Quảng Trì Chính, quê ở làng Kỳ Châu, 
huyện Quảng Tế. Khi Ngài mới lên 6 tuổi đã thích lý luận với người lớn. 
Một hôm thiền sư Phổ Chuẩn đến nhà thăm cha mẹ Ngài, Ngài có hỏi vị 
thiền sư ấy như sau: 

Thầy tu theo đạo Phật để được gì? 
Vị thiền sư Phổ Chuẩn thấy Ngài còn nhỏ lại hỏi như người lớn nên nhìn 
thẳng Ngài hỏi lại: 

Vậy con biết ông Phật là ai không? 
Ngài liền trả lời: 
Là Thái tử bỏ nhà đi tu, con lớn lên cũng thích đi tu như Ngài đó 

Thiền sư Phổ Chuẩn nói với cha mẹ Ngài: 
Đứa trẻ này, nếu lớn lên tu theo đạo Phật sẽ là một vị thầy có tài. Nếu ông 
bà đồng ý cho theo ta học đạo, ta sẽ cho nó học chữ và tìm thầy hiểu đạo 
cao dạy nó. 

Cha mẹ Ngài đồng ý cho theo thiền sư Phổ Chuẩn làm chú tiểu. Tám năm 

sau, khi Ngài học chữ được thông suốt. Thiền sư Phổ Chuẩn mới dẫn Ngài 
đến gặp Tổ Tăng Xán, gởi Ngài cho Tổ để học đạo thiền, Tổ nhận lời. Ngài 
theo học với Tổ được chín năm. Một hôm Tổ hỏi: 
Con theo ta học đạo giải thoát, vậy 9 năm qua con học được gì, hãy trình ta 
xem? 

Ngài liền trình bài kệ 44 câu: 
Đức Phật dạy đạo lạ kỳ 

Không cho thiền định, cái chi không màng 
Vò đầu tìm kiếm lang thang 
Cho rõ ẩn ý hiểu đàng Thiền tông  



Tháng trước con bị té sông 
Quần áo ướt nhẹp, con trông thấy Người 

Người hỏi con sao lại cười 
Con thưa Đức Phật ngày xưa Phật truyền 

Thiền tông Ca Diếp hiểu riêng 
Cho nên Phật truyền làm Tổ đầu tiên 
Bồ Đề nước Ấn bảo điên 

Cho nên nguồn thiền phải chảy về Đông 
Đầu tiên vượt biển qua sông 

Cập theo nước Rồng lần đến Trung Hoa 
Ngày xưa Phật dạy thiền ra 
Ở cõi Ta Bà ai muốn thoát thân 

Chỉ tâm thanh tịnh không cần 
Không cần thiền định hay ngồi dụng công 

Thiền tông Phật dạy chữ không 
Không ngồi không đứng không trông Niết bàn 
Té sông, con thấy rõ ràng 

Không ướt tứ đại, thấy an lạ lùng 
Con nhìn thấy mông lung 

Thật là xa thẳm lạ lùng thầy ơi 
Bể tánh không có cái tôi 
Mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng 

Nghe thấy, thấu tận vô cùng 
Không có biên giới vô cùng lạ thay 



Bể tánh con thấy có hai 
Một trong thanh tịnh, chính ngay Niết bàn 

Chỗ này con thấy rõ ràng 
Hai trong vật lý rõ ràng trầm luân 

Vì vậy, con nay hiểu dừng 
Đức Phật dạy dừng là dừng trầm luân 
Chuyển luân mình tập được thuần 

Luân hồi sinh tử tức thời dừng ngay 
Con thấy thật rõ tướng Ngài 

Tướng Ngài xinh đẹp không xài chữ chi 
Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi 
Ghi vào tánh biết, không ghi được lời 

Ngài dạy con cố gắng thôi 
Luân hồi sinh tử, dứt rồi với con 

Con xin ghi tạc lòng son 
Đức Phật từ biệt, không còn thấy chi. 
Ngài vừa đọc 44 câu kệ vừa nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra rất nhiều, Tổ 
Tăng Xán cũng cảm động theo. Tổ Tăng Xán biết Ngài được ‘Rơi vào Bể 
tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và đã gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách 
rõ ràng, Tổ nói với Ngài như sau: 
Con bị rơi xuống sông, nếu người thường các giây thần kinh bị chạm là 
người con bị ngớ ngẩn. Con có duyên lớn với Phật pháp nên khi con bị té 
sông mà được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và được gặp Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, thật là hiếm thấy. 



Căn cứ vào 44 câu kệ con trình, rằm tháng tám, ta quyết định truyền 'Bí mật 
Thiền tông' lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 31. Vậy, đúng ngày 

rằm tháng tám, tại Thiền tông thất của ta, con phải đặt bàn hương hoa cúng 

Phật, để ta truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho con. 

Đúng ngày rằm tháng tám, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Tăng 

Xán truyền cho Ngài được thực hiện đúng qui cách truyền 'Bí mật Thiền 
tông', cũng chỉ có hai thầy trò biết thôi. 
Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông':  

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chốn gian nan 

Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Đạo có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 

Tín kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  

Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 



Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Ba Mốt tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  

Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 



Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 
 

 
 



 



Tổ Hoằng Nhẫn sanh năm 602, tịch 675, thọ 73 tuổi. Không có cha, mẹ tên 
Châu Bích Ngọc. Khi mẹ sinh ra Ngài, đặt tên là Châu Hoằng Nhẫn, ở làng 
Châu Kỳ, huyện Huỳnh Mai. Cuộc đời của Ngài thật là bi thảm, vì mẹ Ngài 
không có chồng mà lại có chữa, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ Ngài ra 
khỏi nhà được Tổ Đạo Tín đến nói với mẹ Ngài như sau: 

Đứa trẻ trong bụng cô có duyên với Phật pháp, vậy cô đến chùa Giác Thiền 
công quả và ở tại đây. Ta sẽ nói với vị trụ trì cất cho cô một am tranh gần 
chùa, khi cô sanh con, ta sẽ lo liệu cho nó hết. Khi nó 4 tuổi ta sẽ nhận nó 
về chùa của ta và nuôi cho nó lớn lên, được 6 tuổi ta cho nó đi học, khi học 
hết chương trình ta cho nó xuất gia. 
Khi Ngài được 16 tuổi, Tổ Đạo Tín cho xuất gia. Tổ tận tình chỉ cho Ngài 
những ‘Bí yếu Thiền tông’. Ngài được 20 tuổi, Tổ Đạo Tín hỏi Ngài, con 
còn nhớ những gì con đã nói với ta 20 năm trước không? 
Ngài thưa: 
Con nhớ không sai một nết nào và Ngài nói chuyện đã qua 20 năm trước: 

Kiếp trước, con là Phật tử tên Chung Châu Sa, con có đến chùa Cảnh Thiền 
ở huyện này, nghe Tổ dạy pháp môn Thiền tông, con đã đạt 'Bí mật Thiền 
tông'  
Tổ nói với con: 

Phải chi Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho 
Ngươi làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 32. 
Con nói với Tổ: 

Nếu Tổ đồng ý truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho con, con có cách làm tuổi 
con nhỏ lại vì lúc này con đã 80 tuổi. 
Tổ liền đồng ý, con có đến chỗ mẹ Châu Bích Ngọc đang giặt quần áo bên 
dòng suối, con hỏi mẹ: 
Thưa cô, xin cô cho phép tôi ở nhờ nhà cô được không? 

 



Mẹ Châu trả lời: 
Việc ở nhờ nhà, cụ nên hỏi cha mẹ con 

Con hỏi mẹ Châu: 
Chỉ cần cô đồng ý là được 

Mẹ Châu đồng ý, con vào sâu trong hang núi đập đầu vào đá chết, liền ẩn 
vào trong thai mẹ Châu, làm mẹ Châu khổ sở vô cùng. 
Tổ Đạo Tín nghe Ngài kể đến đây, biết Ngài còn nhớ chuyện xưa nên Tổ 
nói với Ngài: 

Ta đã tận tình dạy cho con tất cả ‘Yếu lý Thiền tông’, vậy con có nhận được 
gì không? 
Ngài liền trình bài kệ 24 câu kể cuộc đời Ngài và nhờ Tổ đưa lại cho mẹ 
Ngài biết để bà an vui: 

Ngày xưa con tên Châu Sa 
Cha mẹ cao quý dòng Bà La Môn  
Đến nghe thầy dạy ngộ thiền 

Tìm thầy hiểu đạo trình liền Thiền tông  
Khi xưa gặp được thầy trong 

Ở trong pháp hội chùa trong làng này 
Thầy bảo con ngộ thiền đây 
Nếu muốn làm Tổ, thầy đây truyền liền 

Thầy bảo con đã đủ duyên 
Ngặt vì tuổi lớn truyền thiền không xong 

Phải chi tuổi nhỏ là xong 
Pháp thiền thanh tịnh, ông đây nhận thiền 
Con trình sự việc đây riêng 



Nếu thầy chấp nhận con đây nhỏ liền 
Thầy dạy con cứ chuyển xuyên 

Nếu con nhỏ tuổi thì thầy truyền trao 
Con xin với mẹ Châu mau 

Cho con ở trọ kiếp sau đáp đền 
Khi mẹ đồng ý con liền 
Vào hang thanh vắng chuyển sang mẹ hiền 

Mẹ con khổ sở chỉ riêng 
Không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình 

Hôm nay thầy nhắc chuyện tình 
Con thương mẹ quá một mình bơ vơ 
Thiền tông Đức Phật dạy giờ 

Vì con sứ mạng bây giờ nói sao 
Từ nay những kiếp về sau 

Con xin ghi nhớ công lao mẹ hiền 
Thiền tông là của Phật thiêng 
Mạch sáng nguồn thiền con phải dẫn đi 

Hôm nay con nói thầy ghi 
Những điều thấy hứa con ghi trong lòng 

Dù cho cực khổ long đong 
Con đây một lòng dẫn thiền Thích Ca 
Vì con nay đã nhận ra 

Niết bàn thanh tịnh là xa luân hồi  
Ngày xưa thầy dạy con thôi 



Hoặc dừng hay dứt hết đời trần kia 
Mấy năm con được xa lìa 

Rơi vào Bể tánh là kia Niết bàn 
Ở trong Bể tánh bình an 

Đi theo vật lý muôn ngàn khổ đau 
Thiền tông con ngộ trước sau 
Cũng nhờ thầy dạy không sao quên người. 

Ngài vừa đọc kệ, vừa khóc cho thân mẹ mình, Tổ Đạo Tín biết Ngài đạt 'Bí 
mật Thiền tông' ngày xưa vẫn còn nhớ nên dạy như sau: 
Tuy đã 20 năm mà Ngươi vẫn nhớ như mới ngày nào. Vậy 2 tháng sau ta sẽ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Ngươi làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 32. 

Đúng 2 tháng sau tại chùa Thiền tông Giác Thiền, Ngài được truyền 'Bí mật 
Thiền tông' làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 32. 
Nghi thức truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện đúng quy định. Chúng 
tôi chỉ nêu 36 câu kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' như dưới đây: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 
Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Châu có duyên 

Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Nhẫn kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi  



Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đấng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 
Người có duyên lớn mới trình thiền ra 

Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Ba Hai tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  

Truyền đi khắp chốn núi sông 
Giúp người biết được là xong luân hồi  



Thiền tông đặc biệt vậy thôi 
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 

Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên cố gắng bình an 

Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 



Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Huệ Năng sanh năm 638 tịch 713, thọ 75 tuổi. Người nước Đường, cha 
tên Lư Hành Thao, mẹ tên Lý Yến Thị. Cha Ngài làm quan ở tỉnh Nam Hải, 
trông coi quốc khố, bị người tham lam hãm hại, bị triều đình cắt chức và 
đày đi Lãnh Nam gần biên giới Việt Nam. Vì không chịu nổi cảnh rừng 
thiêng nước độc, cha Ngài mất ở tuổi 49. Do vậy, Ngài thất học, vào rừng 
đốn củi mang ra chợ bán để nuôi thân và mẹ. 

Một hôm, Ngài gánh củi ra chợ bán, có người nhà kế bên tụng kinh Kim 
Cang, Ngài nghe được câu: 
Bất ưng trụ sắc sanh tâm 

Bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm 
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 
Tự nhiên thân tâm Ngài như mất. Một hồi lâu Ngài tỉnh lại, sao thấy lạ quá, 
tự nhiên mình nghe câu kinh như vậy mà mình như bị chết mất, bài kinh 
này là như thế nào mà đưa mình vào chỗ mênh mông như vậy. Ngài liền 
qua nhà kế bên hỏi: 
Kinh này là kinh gì mà có hiệu lực quá đặc biệt, tôi vừa nghe ông tụng mấy 
câu mà tôi như mất mình, bị rơi vào khoảng không mênh mông vô tận. 

Người tụng kinh từng nghe Đức Ngũ Tổ dạy: 
Ai đọc tụng kinh này mà cảm nhận mất mình hay bị rơi vào khoảng không 
mênh mông vô tạn là người đó bị sức hút của Thanh tịnh thiền và về được 
quê xưa của mình, người này sẽ làm thầy của Người và Trời. 
Người tụng kinh biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên nói: 

Cậu là người hiếm có trên đời, kinh này tôi đọc tụng trên 10 năm không 

cảm nhận được gì, còn cậu mới nghe tôi tụng một lần có mấy câu đã cảm 
nhận được sự kỳ diệu của pháp môn Thiền tông. Tôi có nguyện hứa, người 
nào giác ngộ kinh Kim Cang, nếu người đó cần giúp đỡ trong tu hành, tôi 
sẽ tận tình giúp. 

Ngài nói với người tụng kinh: 



Tôi tên là Lư Huệ Năng, là tiều phu đốn củi bán nuôi mẹ và nuôi thân, không 
biết nơi phát kinh này ở đâu, xin ông chỉ tôi. 
Người tụng kinh trả lời: 

Kinh này ở chùa Thiền tông Đông Thiền huyện Huỳnh Mai, cách đây 30 

ngày bộ. 
Ngài nghe vậy quyết chí đi và than với người tụng kinh 

Tôi cũng muốn đến đó tu hành nhưng còn mẹ già gần 70 tuổi không ai phụng 
dưỡng. 
Người tụng kinh nói: 

Tôi sẽ tặng cậu 10 lượng bạc để nhờ người thân nuôi mẹ, cậu nói với người 
thân, trong lúc cậu không có nhà, mẹ cậu cần gì nói người thân đến dây, tôi 
sẽ giúp tận tình. 
Câu nói và lời hứa của người tụng kinh khiến Ngài rơi lệ, nhận bạc của 
người tụng kinh rồi chạy về nhanh báo với mẹ. Mẹ Ngài thấy con hiểu đạo 
như vậy nên nói với Ngài. 

Thân mẹ tuy đã già nhưng Phật pháp khó tìm, con nay không tìm mà gặp, 
thật là phúc lớn cho nhà ta, vậy để mẹ chuẩn bị thức ăn khô cho con, con 
hãy nhanh chân đến chùa Đông Thiền ra mắt Ngũ Tổ. 
Ngài vâng lời mẹ lên đường suốt 30 ngày đến được chùa Đông Thiền, gặp 
được Ngũ Tổ, Tổ hỏi Ngài: 

Cậu từ đâu đến và cầu việc gì? 
Ngài thưa: 

Con tên là Lư Huệ Năng, từ đất Lãnh Nam đến đây, xin cầu làm Phật. 
Tổ thấy gã này thân hình xấu xí, nhỏ bé, tiều tụy mà có lời khí khái như vậy 
nên hỏi: 
Cậu là người sống ở biên địa, người bần cùng hèn hạ mới sống ở đó, làm 

sao cầu làm Phật được? 



Ngài trình thưa với Tổ: 
Tuy con là người ở biên địa, Tổ có Phật tánh con cũng có Phật tánh vậy 

Một câu nói khẳng định của Ngài làm Tổ ngạc nhiên, Tổ hỏi tiếp: 
Làm sao cậu biết mình có Phật tánh và Phật tánh của cậu ra làm sao? 

Ngài liền trình Tổ 20 câu kệ như sau: 
Kim Cang Phật dạy rõ ràng 
Không dính không mắc rõ ràng tánh xưa 

Kim Cang Phật dạy sớm trưa 
Lúc nào cũng biết là xưa của mình 

Kim Cang Phật dạy lặng thinh 
Cứ thấy thanh tịnh là mình hết luân 
Con nghe người tụng con dừng 

Rơi vào Bể tánh không mừng không vui 
Trình thầy Phật tánh của con 

Không thể tả được, không vui không buồn 
Con nghe người tụng con luôn 
Sống trong thanh tịnh con luôn giữ lòng 

Qua đèo vượt suối lội sông 
Hôm nay đến được, lòng con rất mừng 

Thầy hỏi, lệ con lại rưng 
Trước kia Phật tánh, con từng nhận ra 
Hôm nay thầy bảo nói ra 

Phật tánh thanh tịnh, không ra chữ gì 
Con trình với thầy vậy thôi 



Xin thầy thông cảm, hết rồi biết chi. 
Ngũ Tổ nghe Ngài trình 20 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. 
Cuộc hỏi đáp giữa Tổ với Ngài có nhiều người nghe, Tổ sợ người nghe biết 
Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên làm khó dễ Ngài, Tổ bảo: 
Cậu là ‘người dốt’ mà hay nói chữ, vậy theo Thượng tọa này xuống nhà trù 
làm việc đi. Tổ vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu, Ngài hiểu nên xuống nhà trù 
làm việc. Tổ cũng thường xuyên xuống nhà trù gặp Ngài và nói những lời 
bâng quơ, những người đứng bên không ai hiểu gì. Một hôm, Tổ thấy việc 
truyền 'Bí mật Thiền tông' đã đến nên thông báo cho đại chúng biết: 

Nay ta đã già, muốn truyền Tổ vị Thiền tông đời thứ 33 cho người kế tiếp, 
mỗi người hãy làm bài kệ trình ta xem, nếu ai đạt 'Bí mật Thiền tông' ta sẽ 
truyển Tổ vị. 
Ai cũng thấy Ngài Thần Tú là người có khả năng nhất, vì Ngài hiện là giáo 
thọ sư dạy hơn 700 tăng và đại chúng, tất cả mọi người đề nghị Ngài làm kệ 
trình cho Tổ. Thượng tọa Thần Tú ở vào thế chẳng đặng đừng nên phải làm 
kệ trình Tổ. Bóp trán suy nghĩ nát óc làm được 4 câu kệ sau: 

Thân thị Bồ Đề thọ 
Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời cần phất thức 
Vật sử nhạ trần ai 

Chúng tôi xin dịch: 
Thân người như cây Bồ Đề 
Tâm người như đài gương sáng 

Ngày ngày phải lau chùi 
Chớ để dính bụi bặm 
 



Bốn câu kệ nói trên, Ngài không biết có đạt được ý sâu mầu của pháp môn 
Thiền tông không, Ngài không dám trình cho Tổ xem, đợi nửa đêm cầm đèn 

ra vách Nam Lang của chùa, Ngài viết 4 câu kệ ấy. Sáng ra nhiều người 
thấy liền ầm lên, Tổ biết bài kệ của Thượng tọa Thần Tú làm nên có dạy: 

Ai nghiêm chỉnh tụng bài kệ này sẽ có phước rất lớn 
Thượng tọa Thần Tú nghe Tổ dạy như vậy rất mừng, nghĩ mình sẽ nhận 
được Tổ vị Thiền tông đời thứ 33. Chiều cùng ngày, Tổ gọi Ngài Thần Tú 
vào Thiền tông thất của Tổ và nói: 

Bài kệ ngoài vách Nam Lang có phải của ông làm không? 
Thượng tọa Thần Tú thưa với Tổ: 
Bạch, là của con làm, xin Hòa thượng xem coi con có đạt Thiền tông không, 
chứ sự thật con không mong cầu Tổ vị. 

Tổ dạy Ngài Thần Tú: 
Bài kệ ông làm chưa nhận ra Phật tánh của mình. Người nhận ra Phật tánh 
của mình rồi, người đó có ở chiến trường, Phật tánh ấy cũng không dao 

động. Vậy, ông về tịnh thất làm bài kệ khác trình ta xem, nếu vào được cửa 
'Bí mật Thiền tông' ta sẽ truyền Tổ vị lại cho. 

Ngài nghe Tổ phán một câu, tự nhiên Ngài toát mồ hôi, từ giả Tổ về thất 
của mình. Bước ra ngoài thất của Tổ mà chân Ngài bước không vững, khi 
về đến tịnh thất tâm trí như muốn cuồng, suy nghĩ miên man. Mình đã nặn 
óc, vét tâm mấy ngày trời tốn không biết bao nhiêu giấy mực chỉ viết được 
4 câu kệ, nay Tổ bảo không phải thật là… khổ! 

Mấy ngày sau, có chú tiểu đi ngang qua chỗ giã gạo của Ngài Huệ Năng 

đọc bài kệ của Thượng tọa Thần Tú, Ngài Huệ Năng hỏi: 
Thượng nhân tụng kinh gì đó? 
Chú tiểu nói với Ngài: 

Ông nhà quê này, bài kệ này của Thượng tọa Thần Tú viết bên vách Nam 
Lang trình với Ngũ Tổ, Tổ bảo ai tụng kệ này có rất nhiều phước. 



Ngài Huệ Năng nói: 
Vậy thượng nhân dẫn tôi lên chỗ bài kệ, lễ cho có phước 

Chú tiểu dẫn Ngài đi, Ngài nói với chú tiểu: 
Tôi không biết chữ, xin thượng nhân đọc cho tôi nghe, xin cám ơn  

Chú tiểu liền đọc lớn tiếng, nghe xong Ngài nói với chú tiểu: 
Tôi cũng có bài kệ nữa, xin thượng nhân giúp viết giùm tôi để giao duyên 
với bài kệ này. 
Ông quan Biệt giá, đứng sau Ngài nói: 

Ông mà cũng có kệ nữa sao? 
Ngài nói: 

Ngài đừng nhìn người bên ngoài, người thấy thông minh, xinh đẹp, chưa 

chắc có trí cao, còn người coi như bần cùng, hèn hạ mà có trí siêu xuất thì 
sao? 
Ông quan Biệt giá nói: 

Thôi, ông đọc đi, tôi viết cho, nếu ông được đạo, hãy độ tôi trước đó nghe 
Ngài Huệ Năng liền cất tiếng đọc: 
Bồ Đề bổn vô thọ 

Minh cảnh diệt phi đài 
Bản lai vô nhất vật 

Vật sử nhạ trần ai 
Ông quan Biệt giá và những người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ một 
người bên ngoài có thân hình xấu kém, không biết chữ mà có những lời kệ 
tuyệt hay. Ai cũng náo động lên, Ngũ Tổ biết được, Tổ liền đến trước bài  

kệ của Ngài Huệ Năng và nói: 
Bài kệ này cũng chưa thấy được Phật tánh và nói với mọi người giải tán. 



Tổ liền cởi giầy ra, chà mất bài kệ. Mọi người chứng kiến cho là phải, chắc 
ông này học kệ của ai đó, chứ một ông nhà quê làm gì có kệ. 
Hai ngày sau, Tổ xuống chỗ giã gạo, hỏi Ngài: 

Ông đi học đạo mà nhọc nhằn đến thế ư? 
Ngũ Tổ nói tiếp: 

Gạo ông giã đã trắng chưa? 
Ngài thưa với Tổ: 
Dạ, gạo con giã đã trắng rồi mà chưa có dần sàng 

Ngũ Tổ không nói gì thêm, cầm cây gậy gõ vào tay cối 3 cái rồi chắp tay 
sau lưng đi về Thiền tông thất của Tổ. Ngài Huệ Năng nhận được ý Tổ, 
trống điểm canh ba Ngài đến Thiền tông thất gỏ cửa, Tổ liền dẫn Ngài vào 
trong, kéo màn che hết các cửa và dạy Ngài: 

Trong Huyền Ký của Như Lai, có nói ông là Tổ sư Thiền tông đời thứ 33. 
Từ đời ông, việc truyền 'Bí mật Thiền tông' không được thực hiện nữa. 
Vì sao? 
Vì có 4 nguyên do: 

1. Ông là người không biết chữ nên không đọc kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' 
được. 
2. Ông là ngưới quá đặc biệt, không học với ai mà đã vượt qua 3 cửa 

A. ‘Yếu chỉ Thiền tông’  
B. ‘Bí mật Thiền tông’ 
C. ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ 

D. Trong suốt 33 vị Tổ sư Thiền tông, ông là người kỳ đặc nhất, người dẫn 
dắt chúng sanh giác ngộ Thiền tông nhiều nhất. Vì đời ông làm Tổ, có quá 
nhiều người đạt 'Bí mật Thiền tông' thì truyền cho ai bây giờ. Do đó, đến 



đời ông việc truyền 'Bí mật Thiền tông' không thực hiện nữa, phải chuyển 
hướng khác, như: 
Một: Người nào hiểu Thiền tông là không sử dụng bất cứ thứ gì của vật lý 
để tu, người đó được cấp giấy chứng nhận giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền tông’.  
Hai: Người nào giải mã được tất cả pháp môn tu của Như Lai, có dụng công 
hay không dụng công, kể cả pháp tu của tôn giáo khác, vị đó được cấp giấy 
đạt 'Bí mật Thiền tông' và được truyền thiền trước tôn tượng của Như Lai.  
Ba: Người được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’, vị này ở thế giới 
này, không ai được phép chứng nhận cho vị này. 
Ta dạy ông các căn bản nói trên, sau cùng ta dạy ông thêm 4 câu then chốt 
trong pháp môn Thiền tông: 
Hữu tình lai hạ chủng 

Nhân đất quả liền sanh 
Vô tình vô chủng tánh 

Vô tánh nên vô sanh 
Ngũ Tổ dạy 4 câu trên: 
1. Người tu muốn giác ngộ và giải thoát thì cố gắng dạy họ. 

2. Nhờ lòng ham muốn đó nên họ dễ dàng nhận ra Phật tánh của mình. 
3. Người tu không muốn giải thoát, mục đích chính là đi kiếm tiền hoặc làm 
tôi tớ cho kẻ khác, ông không được nói pháp môn Thiền tông với họ. 

4. Người muốn đi tìm những thứ trong vật lý, trong vật lý làm gì có Phật 
tánh mà dạy họ. 
Bốn việc căn bản ta đã dạy ông, ông hãy quỳ gối xuống ta đọc nhanh bài kệ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 



Truyền đi khắp chốn gian nan 
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Lư có duyên 
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông 
Năng kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 
Để truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đấng tối linh 
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cố gắng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 
Tổ vị Ba Ba tại đây được truyền 



Ông người có đủ phúc duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Tổ vị, ông để trong lòng 
Không nói ai biết là ông được truyền 

Đức Phật huyền ký dạy riêng 
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông  
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi  
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi 

Khi nhận Tổ vị được rồi 
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 

Theo như lời dạy thầy ta 
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lấy trong lòng 
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa  

Từ nay dù sớm hay trưa 
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 



Ông nên cố gắng bình an 
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 
Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đọc bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' xong, Ngũ Tổ 
giao tất cả tín vật Như Lai đã truyền lại cho Ngài. Ngay đêm đó, Ngũ Tổ 
đưa Ngài ra bến Cửu Giang để về phương Nam. Trên đường đi, Tổ dạy 
thêm: 

Khi gặp ấp Hoài thì ẩn ở đó một thời gian, còn gặp ấp Hội thì trụ nơi đó, 

đợi đến khi duyên lành đến, ông mới được phép nói pháp môn Thiền tông 
ra nhưng ông phải nhớ: 
Ban đầu ông trình tín vật cho mọi người xem, ông chỉ được phép thuyết 
pháp môn Trung thừa, tức hệ Bát Nhã, còn pháp môn Thiền tông ông chỉ 
nói trong phạm vi 10% thôi, khi nào có ai muốn tu giác ngộ và giải thoát 
hãy tận tình giúp họ. Vì trong Huyền Ký Như Lai có dạy, phải đợi đến đời 
Mạt Thượng Pháp, pháp môn Thiền tông mới được công bố ra. Vì đến thời 
kỳ đó, loài người đã văn minh lên cao, họ dễ dàng tiếp nhận pháp môn Thiền 
tông. Khi Ngũ Tổ dẫn Ngài xuống thuyền để qua sông, Ngũ Tổ cầm chèo 
để chèo qua sông, Ngài nói với Tổ một câu hết sức cảm động: 

 



 



Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài sinh năm 1258 mất năm 1308 thọ 50 
tuổi. Thân thế và sự nghiệp của Ngài chúng tôi không nêu, vì hiện có quá 
nhiều sách viết. Chúng tôi chỉ nêu 3 trường hợp mà chưa có sách nào viết: 

1. Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông'  
2. Lời dạy tu Thiền tông của Ngài 
3. Bài kệ Ngài viết về dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông  

Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông': 
Ngài là vị vua thích tìm hiểu những lời dạy cao sâu của Đức Phật, Ngài sưu 

tầm hết trong các kinh điển. Đặc biệt, Ngài thích pháp môn Thiền tông và 
may mắn đọc được các bài kệ đạt 'Bí mật Thiền tông' của các vị Tổ sư Thiền 
tông xưa. Ngài thường thực hành theo lời dạy của Đức Phật và các Tổ, mấy 
năm trời không có kết quả. Một hôm, Ngài đem sự việc nói cho anh vợ Ngài 
là Tuệ Trung Thượng Sĩ (tức Trần Quốc Trung) nghe, Tuệ Trung Thượng 
Sĩ nói: 
Người muốn ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’, tâm vật lý của mình 
tự nhiên thanh tịnh, đừng có khởi lên ham muốn thanh tịnh, nếu tập được 
thuần thục thì tự nhiên được rơi nhưng pháp môn này người có đại phúc 
mới được rơi. 

Câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài nghe rồi để đó. Một hôm, 9 giờ 
đêm đi ngủ, trực nhớ lại câu nói ấy, Ngài thực hiện như lời Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, bỗng Ngài được Rơi vào chỗ mênh mông trống rỗng gần một 
canh giờ. Khi trở lại bình thường, Ngài có làm bài kệ 44 câu nói lên chỗ 
tuyệt diệu ấy: 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Mấy năm tìm kiếm không tìm thấy đâu 
Tuệ Trung chỉ nói mấy câu 
Thực hành đúng vậy nhận xâu chuổi vàng 

Rơi vào Bể tánh rõ ràng 



Hiểu, Nghe, Thấy, Biết rõ ràng không ngăn 
Ngày xưa Đức Phật dạy rằng 

Chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa  
Dù cho dụng công sớm trưa 

Đến già đến chết cũng chưa thấy gì 
Chỉ cần thanh tịnh một khi 
Rơi vào Bể tánh cái gì cũng xong 

Thiền tông Phật dạy chữ không 
Không quán, không tưởng, không trông Niết bàn 

Niết bàn là tịnh thênh thang 
Nếu tìm hay kiếm vào đàng trầm luân 
Bí mật Thiền tông chỉ dừng 

Không theo vật lý là dừng lại ngay 
Thiền tông Đức Phật chỉ bày 

Sống với thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Chỗ này Phật dạy rõ ràng 
Không theo vật lý là an muôn đời 

Thiền tông thanh tịnh thảnh thơi 
Sống với Phật tánh muôn đời bình an 

Thiền tông không phải lang thang 
Lang thang vật lý muôn ngàn khổ đau 
Loài người không biết nên vào 

Vào trong tam giới, cái nào cũng vươn  
Đức Phật nhìn thấy rất thương 



Thương cho nhân loại không đường thoát thân 
Vì vậy Phật dạy tu lần 

Đầu tiên quán tưởng, chuyển dần nói hay 
Khi nói dưới đất trên mây 

Nói hoài không thoát dạy đây kiếm tìm 
Kiếm tìm để biết trên Thiên 
Tìm ra cho được cũng miền trầm luân 

Sau cùng Đức Phật dạy dừng 
Luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay 

Ngày xưa Trẫm cứ tìm hoài 
Nhờ anh Thượng Sĩ vào ngay Niết bàn 
Giờ đây Trẫm hết lang thang 

Đi tìm đi kiếm đầu đàng về quê 
Không kiếm mà thấy đường về 

Chỉ cần thanh tịnh về quê tức thì. 
Khi viết xong 44 câu kệ, Ngài có đưa cho Tuệ Trung Thượng Sĩ xem. Tuệ 
Trung Thượng Sĩ xác nhận Ngài đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật 
tánh’. 

Sau khi dẹp tan 2 lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, Ngài nhường 
ngôi cho con lên núi Yên Tử lập ra ‘Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử’, tự đặt 
tên mình là Điều Ngự Giác Hoàng, còn Hoàng triều, thần dân gọi Ngài là 
Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tôn Ngài là Tổ đầu tiên của Việt Nam tu theo 
pháp môn Thiền tông. 
Vì sao Ngài được danh hiệu cao quý như vậy? 



Một: Vì Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' và được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh 
tịnh Phật tánh’. Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, người nào tu theo pháp 
môn Thiền tông đạt được như trên được phép làm Tổ sư Thiền tông. 

Hai: Khi Ngài làm Sơ Tổ Thiền tông trên núi Trúc Lâm Yên Tử, nhiều 
người đến hỏi Ngài về pháp môn Thiền tông, Ngài có nói bài kệ 16 câu như 

sau: 
Tu thiền cứ vậy mà tùy duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền 

Phật tánh trong mình không tìm kiếm 
Chỉ tâm thanh tịnh ấy tu thiền 

Dụng công tìm kiếm bị đảo điên 
Chỉ cần thanh tịnh hết não phiền 

Rơi vào Bể tánh là chân phải 
Quán tưởng làm chi coi chừng điên 
Ngày xưa Đức Phật dạy tu thiền 

Tánh mình thanh tịnh tự nhận riêng 
Những điều kỳ diệu sẽ thấy liền   

Rơi vào Bể tánh hết đảo điên 
Dụng công tìm kiếm chỗ linh thiêng 
Tu hành như vậy sai trái liền 

Tánh mình thanh tịnh là chân phải 
Quê xưa chốn cũ nhận ra liền. 

 
 



Ba: Khi sắp tịch, Ngài công bố ra 200 câu kệ nói về dòng chảy của Mạch 
nguồn Thiền tông. 
Đầu tiên Đức Phật dạy tu thiền 

Ma Ha Ca Diếp nhận liền hoa sen 
Hoa sen sáng tỏ hơn đèn 

Phá tan màn tối nhận liền quê xưa 
Thiền tông Đức Phật truyền xưa 
Ca Diếp nhận được quê xưa của mình 

Ngài thấy như vậy lặng thinh 
Chỉ cần mỉm cười Đức Phật truyền trao 

Truyền trao mất hẳn chiêm bao 
Bước qua hàng rào của Hải Triều Âm 

Ca Diếp nhận được âm thầm 
Lần lượt truyền người làm Tổ thứ hai 
Tổ hai nhận được căn tai 

Nhận được cười hoài vì hết trầm luân 
A Nan đã biết pháp dừng 

Luân hồi sinh tử Ngài đừng chạy theo 
Tổ vị Ngài truyền tiếp theo 
Thương Na Hòa Tu làm Tổ thứ ba 

Tổ ba đã biết nhận ra 
Kế đến Cúc Đa nhận ra pháp thiền 

Thứ năm Đa Ca có duyên 
Chính thức nhận liền Tổ vị thứ năm 



Đa Ca lặng lẽ âm thầm 
Truyền lại pháp thiền ông Di Dá Ca 

Vị Tổ thứ sáu nhận ra 
Bà Tu Mật, nhận sâu xa nguồn thiền 

Thiền tông chính tức được truyền 
Cho ông Phật Đà làm Tổ tiếp theo 
Nan Đề nghe huyền Phật xưa 

Tìm ông Phục Đà, truyền pháp Thiền tông  
Tổ chín nhận được ngóng trông 

Tìm Tổ mười, Tôn Giả thiền ca 
Ngày xưa Huyền Ký Thích Ca 
Mười một là Ngài Phú Na được truyền 

Phú Na tìm người đủ duyên 
Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca 

Tổ vị mười hai nói ra 
Mười ba là Tổ Ma La tiếp mình 
Ca Tỳ nhận được lặng thinh 

Đợi Ngài Long Thọ cùng mình truyền riêng 
Mười lăm Ca Na Đề Bà 

Văn hay chữ tốt nhận ra pháp thiền 
Rằng Ngài đã được đủ duyên 
Long Thọ truyền thiền làm Tổ mười lăm 

Lớn tuổi một mình âm thầm 
Tìm người hiểu đạo trao phần Thiền tông  



Ở nước Tỳ La có ông 
La Hầu Đa La chính tông danh Ngài 

Mười lăm Tổ đến nhận ngay 
Vị ấy, đáng được nhận ngay nguồn thiền 

Mười sáu biết được huyền thiêng 
Chính thức được truyền Tổ vị Thiền tông  
Xuống Nam gặp được Nan Đề 

Hoàng tử Nan Đề biết tủy Thiền tông  
Tổ vị mười bảy là ông 

Đi qua khắp xứ cũng mong truyền thiền 
Gặp được Già Dạ có duyên 
Nên được truyền thiền làm Tổ tiếp theo 

Mười chín là ông Cưu Ma 
Gia tộc cao quý dòng Bà La Môn 

Ngài La Đa lại có duyên 
Hiểu được gốc thiền của Phật Thích Ca 
Vị Tổ mười tám nhớ ra 

Ở trong Huyền Ký của Phật Thích Ca 
Mười chín là ông Cưu Ma 

Tổ vị tiếp nối Thích Ca lưu truyền 
Lớn tuổi Ngài hết trần duyên 
Chính thức truyền thiền Tổ vị hai mươi 

Nhận thấy Xa Dạ hơn người 
Rõ môn thiền học không ai sánh bằng 



Tổ trước huyền ký nói rằng 
Bà Tu Bàn Đầu làm Tổ tiếp theo 

Vì vậy, Tổ trước nghe theo 
Truyền ông Bàn Đầu làm Tổ Thiền tông  

Tổ vị hai mốt đã xong 
Bàn Đầu tìm người để mong tiếp thiền 
Tìm người phong cách trao riêng 

Thiền tông mầu nhiệm linh thiêng xứ này 
Ma Noa mong muốn dựng xây 

Pháp môn thiền học tại đây lưu truyền 
Hạc Lạc chính thức đủ duyên 
Ma Noa truyền thiền trao đủ Thiền tông  

Chánh pháp bí mật trong lòng 
Có Ngài Sư Tử chờ mong nguồn thiền 

Bà La Môn này có đại duyên 
Chánh thức nhận thiền làm Tổ hai tư 
Tâm ông đã được như như 

Tổ Sư Tử được y như lời nguyện 
Tìm người có đủ phúc duyên 

Chánh thức truyền thiền làm Tổ hai lăm 
Bà Xá Tư Đa, Kế Tân 
Nguyện theo Sư Tử cầu mong pháp thiền 

Sư Tử thấy ông đủ duyên 
Chuyển giao pháp thiền làm Tổ hai lăm 



Hai sáu Bất Như Mật Đa 
Dòng Sát Đế Lợi lại mong Phật Đà 

Đà là của Thích Ca 
Vì lòng ham muốn vua cha bằng lòng 

Khi Ngài nhận được pháp xong 
Bát Nhã Đa La rất mong gặp Ngài 
Suy cùng kiếp trước và nay 

Có duyên tiền định, nhận ngay pháp thiền 
Thiền tông nước Ấn bảo điên 

Do vậy, pháp thiền phải đến phương Đông 
Vượt sông qua biển đi vòng 
Lần theo eo Hồng cập biển Việt Nam 

Bồ Đề, hai tám gian nan 
Tìm người duyên lớn chuyển sang pháp thiền 

Gặp vua Võ Đế truyền riêng 
Vị vua nói liền, Thầy đã bị điên 
Tổ xuống thuyền, đành ra khơi 

Tại đất Bắc Ngụy thong thả nghỉ ngơi 
Đông Nhạc, mách thời Thần Quang 

Thần Quang khi nhận được lệ tuôn tràn 
Quang trình làng Tổ phương Đông 
Tăng Xán bị bệnh, không dám cầu mong 

Cầu xin Huệ Khả chữa xong 
Bệnh tình khổ sở, không mong thứ gì 



Ở trong Huyền Ký có ghi 
Tăng Xán nhận thì Tổ vị ba mươi 

Khi nhận Tổ vị vui tươi 
Phổ đi khắp chốn người người an vui 

Đến khi lớn tuổi tìm người 
Để trao Tổ vị cho người tiếp theo 
Bất luận người giàu hay nghèo 

Miễn nhận đạo mầu của Phật Thích Ca 
Đạo Tín tìm Ngài hỏi qua 

Con làm sao được vượt qua luân hồi? 
Tăng Xán dạy Đạo Tín thôi 
Nhiều đời sinh tử dứt rồi với ông 

Đạo Tín nhận được thong dong 
Con chỉ một lòng phụng thiền Thích Ca 

Tuổi già lần lượt hiện ra 
Tìm người kế tiếp Thích Ca lưu truyền 
Hoằng Nhẫn vị thầy có duyên 

Đem về nuôi lớn truyền thiên cho ông 
Hoằng Nhẫn nhận pháp vừa xong 

Tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền 
Do vậy, phổ đi các miền 
Tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo 

Có anh bán củi rất nghèo 
Nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền 



Kinh gì lời kệ rất thiêng 
Tôi vừa nghe đến nhận liền Tánh Không 

Hoằng Nhẫn phổ khắp núi sông 
Bài kinh tôi đọc là thiền Kim Cang 

Một mình khổ sở gian nan 
Đông thiền xa quá lên đàng mà đi 
Khi đến Tổ hỏi cầu chi? 

Con xin làm Phật, cầu chi không cầu 
Tổ bảo, không Phật mà cầu 

Huệ Năng liền nói Phật đâu bên ngoài 
Ngũ Tổ thấy Năng người tài 
Sợ người hảm hại, chỉ ngay nhà trù 

Tám tháng Ngài phải lu bu 
Giã gạo, gánh nước, không xu không tiền 

Ngộ thiền Ngài chỉ biết riêng 
Ngũ Tổ truyền thiền làm Tổ ba ba 
Đến đây Huyền Ký Thích Ca 

Pháp thiền thanh tịnh phải xa nơi này 
Truyền thiền chấm dứt tại đây 

Dòng chảy nguồn thiền tại đây chảy hoài 
Chảy đi khắp chốn trần ai 
Chảy về Nam quốc dừng ngay Long Thành 

Thanh tịnh không phải dụng công 
Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi  



Thiền tông đơn giản vậy thôi 
Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân 

Do vậy, Đức Phật dạy dừng 
Không theo vật lý, luân hồi dừng ngay 

Hôm nay, tại Yên Tử đài 
Ta nay phổ biến ý Ngài Thích Ca 
Nếu ai duyên lớn nhận ra 

Thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền 
Vị nào có được đại duyên 

Ta sẽ truyền thiền làm Tổ tiếp theo 
Thiền tông lội suối qua đèo 
Theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam 

Đất Việt gặp lúc gian nan 
Ở yên Trung Việt, đợi an quê nhà 

Thiền tông chánh thức bùng ra 
Ở tại đất Rồng phổ khắp Năm Châu 
Thiền tông đến lúc khởi đầu 

Xóa đi đạo cầu, quán, tưởng và xin 
Tại đây lời dạy tối linh 

Phổ đi thiền học của mình Thích Ca 
Các ông nghe kệ của ta 
Viết ra Huyền Ký Thích Ca lưu truyền 

Giúp người hữu phúc đại duyên 
Nhận được nguồn thiền là hết trầm luân 



Chỉ dạy hậu nhân biết dừng 
Vì đây sứ mạng, nhớ đừng lãng quên 

Người dân Việt biết đáp đền 
Những lời Phật dạy, đừng quên trong lòng 

Phổ đi khắp chốn núi sông 
Cho người duyên lớn, cầu mong pháp thiền 
Người nhận được hết đảo điên 

Biết cách tu thiền của Phật Thích Ca 
Thiền tông nước Việt bùng ra 

Năm châu bốn biển, nhà nhà an vui 
Ai nhận được, tự tươi cười 
Vì đã về được, quê tươi của mình. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Pháp Loa, Ngài tên là Đồng Kiên Cương, bạn bè gọi là Thiện Lai, sanh 
năm 1284, mất 1330, thọ 46 tuổi. Năm 21 tuổi, Ngài xin xuất gia với Tổ 
Điều Ngự Giác Hoàng để học đạo thiền, được Tổ đặt danh là Pháp Loa. 
Ngài có tài lý luận rất giỏi, được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng giao trọng trách 
lãnh đạo giáo hội Phật giáo. 

Ngài có trình với Tổ Điều Ngự Giác Hoàng 28 câu kệ đạt được 'Bí mật 
Thiền tông' như sau: 
Tu thiền mà vọng hay cầu 

Vọng cầu mà được, chôn sâu đáy mồ 
Thiền tông chỉ cần chữ Vô 
Vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn 

Thanh tịnh Phật dạy rõ ràng 
Vô sanh vô tử là an muôn đời 

Vô thiền, thong thả nghỉ ngơi 
Vô suy, vô tưởng muôn đời an vui 
Trong tánh không có cái Tôi 

Chỉ có cái Ý, biết thời trọi trơn 
Thiền tông vượt hẳn hết trơn 

Không bị vật lý, lờn dờn kéo đi 
Thiền tông không sử cái chi 
Mà sử tánh Biết, cái chi cũng tường 

Thiền tông Đức Phật chủ trương 
Thôi, Dừng hoặc Dứt hết đường tử sanh 

Ai mà thêu dệt như tranh 
Tức theo vật lý tử sanh luân hồi  



Do vậy, Đức Phật bảo thôi 
Tức thì sanh tử là thôi với mình 

Thiền Thanh Phật dạy núi Linh 
Giúp người giải thoát tự mình biết thôi 

Người ưa nghĩ chuyện xa xôi 
Thì bị vật lý kéo rồi khó ra 
Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca 

Chỉ dạy thiền học, ngộ ra mấy người 
Ngộ được thiền học vui tươi 

Còn người không ngộ chê cười người tu. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



Tổ Huyền Quang, Ngài sanh năm 1254, mất năm 1334 thọ 80 tuổi, ở làng 
Vạn Tải, tỉnh Bắc Giang. Mẹ Ngài là Lý Thị, 30 tuổi mà chưa có con. Mẹ 
Ngài lên chùa Ma Cô Tiên trên núi cầu tự, đêm về nằm mộng thấy một 
người cao lớn ném vào người bà một người mặc áo hoàng bào và đội mủ 
quan. Khi tỉnh giấc, bà đem sự việc hỏi thầy đoán mộng. Thầy đoán cho bà 

biết là sẽ sanh quý tử. 

Bà mang thai đến 12 tháng mà không sanh, bà tưởng mình mang quái thai 
nên mua thuốc phá thai uống, bà uống rất nhiều thuốc mà không phá được. 
Một đêm bà nằm mộng thấy trong nhà sáng rực, có Đức Phật và Bồ Tát vào 
nhà, sáng ra bà sanh Ngài. Khi sanh ra, người Ngài rất cứng cáp và khỏe 
mạnh, lớn rất nhanh. Lớn lên Ngài rất thông minh, nghe một mà biết mười, 
cha mẹ rất yêu thương. 

Năm 20 tuổi (1273) Ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa Liễu Nữ 
nhưng Ngài từ chối. Khi làm quan, sứ giả Trung Hoa đem văn chương ra 

thách nước Việt ta, Ngài đối đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm 
phục. 
Năm 1305 Ngài theo vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy quốc 
sư Pháp Loa giảng dạo, Ngài nghe được bài kệ: 

Quan quyền danh lợi buộc ràng 
Tu Tiên nhận được an nhàn Bồng Lai 
Giàu sang nhất nước trần ai 

Thiền tông Đức Phật chỉ bày quê xưa 
Thiền tông không nói sớm trưa 

Chỉ cần thanh tịnh không ưa não phiền 
Lòng người bị đảo bị điên 
Chỉ cần Thôi, Dứt Niết bàn hiện ra 

Dòng thiền của Phật Thích Ca 



Đi qua nhiều nước hiện an nơi này 
Những ai đại phúc ngồi đây 

Nhận được Phật tánh, mới hay tánh mình 
Tánh mình là của chính mình 

Đi tìm đi kiếm tại mình quá ngu 
Người ngu mới dụng công tu 
Khi tu mà được bò lu chôn liền 

Thiền tông thiên hạ bảo điên 
Vì vậy tìm kiếm chỗ thiêng lạy hoài 

Dù cho lạy lục suốt ngày 
Uổng công phí sức mệt nhoài tấm thân 
Thiền tông Phật dạy không cần 

Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi  
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Ngồi đó tìm kiếm uổng đời của ta 
Lòng từ của Phật Thích Ca 
Dạy nơi Diệu Pháp mà ta không màng 

Ngày đêm sáng tối lang thang 
Đi tìm đi kiếm không màng lại ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Dạy kinh Viên Giác vượt qua Hải Triều 
Tu thiền không tốn bao nhiêu 

Chỉ cần thanh tịnh là tiêu nghiệp trần. 



Khi Ngài nghe Tổ Pháp Loa đọc 32 câu kệ nói trên, Ngài giác ngộ ‘Yếu chỉ 
Thiền tông’ nên xin với Tổ Pháp Loa viết lại 32 câu kệ ấy. Về nhà đọc đi 

đọc lại nhiều lần. Một hôm, Ngài ngồi trong vườn Thượng Uyển nhìn con 
chim Hoàng Oanh hót, vừa nghe tiếng chim hót, bỗng thân tâm Ngài như 

mất hẳn và rơi vào khoảng không vô tận, Ngài thấy và biết tất cả những thứ 
trong ấy. 

Một tuần sau Ngài lên Trúc Lâm Yên Tử trình nhận biết của mình. Ngài 
được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng và Pháp Loa cho biết là Ngài đã được ‘Rơi 

vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’. Khi Ngài ở Trúc Lâm Yên Tử, Tổ Điều 
Ngự Giác Hoàng có huyền ký cho Tổ Pháp Loa và Ngài biết: 
Dòng phái Trúc Lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là Sơ Tổ, Pháp Loa là nhị Tổ, 
còn ông là Tam Tổ. Sau này, không ai ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật 
tánh’ cả mà chỉ có người đạt 'Bí mật Thiền tông' thôi, phải đợi đến đời Mạt 
Thượng Pháp, ở tại đất Rồng mới có người được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh 
tịnh Phật tánh’. Từ đất Rồng, Mạch nguồn Thiền tông mới bùng đi khắp 
Năm châu. 
Ngài nghe Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy vậy, trở lại triều đình tâu với vua 
Trần Anh Tông cho Ngài từ quan để xuất gia và được Đức vua chấp thuận. 

Trong đời làm Tổ, Ngài có viết ra nhiều Ngữ Lục, chúng tôi sưu tầm thấy 
có bài kệ 34 câu dưới đây, nói đến chổ cao sâu của Thiền tông học. 
Người đời thích được ngồi trên 
Để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn 

Ham chi danh ảo của mình 
Chi bằng theo Phật một mình ta đi 

Danh lợi tìm có mà chi 
Chết rồi bỏ nó có chi còn hoài 
Thiền tông thong thả trần ai 

Không màng thế sự, danh, tài mà chi 



Khi mình tắt thở một khi 
Luân hồi sinh tử thì mình chuyển luân 

Vì vậy, Đức Phật bảo dừng 
Luân hồi sinh tử liền dừng lại ngay 

Hôm nay tại Yên Tử đài 
Kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này 
Trước hết con cám ơn thầy 

Dạy con thiền học, dứt dây luân hồi  
Cũng nhờ thầy dạy con thôi 

Nên đường sanh tử dứt rồi với con 
Tử rồi tài, danh không còn 
Chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Bỏ nơi điện ngọc mà ra ở rừng 

Vì Ngài biết được pháp dừng 
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 
Hôm nay tại Yên Tử Đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay con mừng 
Mừng vì con đã biết dừng 

Không ham vật chất là dừng lại ngay 
Tại đây con nhớ ơn Ngài 
Phổ đi thiền học con nay ngộ thiền 

Từ nay hết đảo hết điên 
Kính lạy ba lạy xin Ngài chứng minh. 



 đọc trực tiếp hoặc tải về: 

https://is.gd/zenzong 
https://drive.google.com/drive/folders/1fTtYZGW2XwU1wMb33ofwaEE
Pb_qaZP9G?usp=sharing 

https://www.youtube.com/channel/UCQ_cpfgtrJ7y7ndGu0BzHiw 

http://tosuthientong.com 
 

https://is.gd/zenzong
https://drive.google.com/drive/folders/1fTtYZGW2XwU1wMb33ofwaEEPb_qaZP9G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fTtYZGW2XwU1wMb33ofwaEEPb_qaZP9G?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCQ_cpfgtrJ7y7ndGu0BzHiw
http://tosuthientong.com/

