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  CHỮ TÂM 
                                          Tịnh Liên 

(Tâm Lễ Vương Học) 
"Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi.    
Một tiếng cười khan ấm đất trời". 
 
Nói đến giáo lý Phật giáo là nói đến chữ 
Tâm. Ngay sau khi thành đạo, đầu tiên 
đức Phật  thuyết về tâm (kinh Hoa 
Nghiêm), rồi đến khi sắp nhập Niết-bàn, 
Phật cũng đã dặn dò hàng đệ tử phải 
chế ngự tâm (kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh 

Di Giáo). Phật pháp lấy tâm làm gốc. Có thể nói mà không sợ lầm lẫn, tất cả những 
điều đức Thế Tôn đã dạy, được hai phái Tiểu thừa, Đại thừa kết tập lại trong Tam 
tạng, đều nói đến chữ “tâm”. Đệ tử của Phật, thực hành theo những gì đức Phật đã 
giáo hóa, cho dù tu học theo tông phái, pháp môn nào, cũng không ngoài bốn chữ: 
“tu tâm dưỡng tánh”. Vậy tìm hiểu chữ tâm cho thấu đáo, khảo sát, thẩm cứu, 
thường xuyên quán chiếu về tâm, trộm nghĩ đó cũng là điều lý thú và hết sức cần 
thiết đối với hành giả, đấy chứ. 
 
Chữ Tâm, Hán tự viết theo lối tượng hình, là cách hình dung theo hình ảnh mà viết 
thành chữ (như chữ Môn 門門門門, viết hình 2 cánh cửa, là cửa; chữ Minh 明明明明, gồm 2 chữ 
Nhật 日日日日(mặt trời) và Nguyệt 月月月月(mặt trăng) ghép chung lại với nhau, là ánh sáng; 
chữ Vương 王王王王 gồm 3 vạch ngang tượng tương cho thiên, địa, nhân, và một vạch dọc 
nối kết thiên, địa, nhân lại với nhau, là vua; chữ Nhẫn 忍忍忍忍, ở trên viết chữ đao 刀刀刀刀, ở 
dưới viết chữ tâm 心心心心, ý muốn nói, lưỡi đao treo trên đầu mà tâm không động, nên 
mới gọi là nhẫn. Chữ Tâm, viết theo lối tượng hình, nhìn giống hình trái tim. 

 
Cách viết chữ Tâm gồm 3 dấu chấm, như ba ngôi sao và một dấu móc, như trăng hạ 
tuần. Chính vì cách viết theo lối chữ tượng hình nầy, mà người xưa mới nói thành 
bài kệ: 
 
                  “Tam điểm như tinh tượng 

  Hoành câu tợ nguyệt tà    
  Phi mao tùng thử đắc 
  Tố Phật dã do tha”. 
 
                   (Ba điểm như sao bày 
  Móc câu như trăng mới 
  Mang lông bởi đó ra 
  Thành Phật từ đấy tới) (tamle dịch) 

 
Bài kệ nầy, 2 câu đầu tả cách viết chữ Tâm, 2 câu sau đề cập đến tác dụng của 
Tâm. Bài kệ ví von thật khéo. Bởi lẽ, hành động của thân và khẩu, nếu không có sự 
dẫn dắt, tác ý của tâm, hay nói cách khác, là nói năng, hành động trong vô thức, thì 
không tạo thành nghiệp. Chỉ khi nào miệng nói năng, thân hành động một cách có ý 
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thức, dưới sự hướng dẫn của tâm, khi đó lời nói và việc làm mới tạo thành nghiệp 
thiện hay ác, và nghiệp ấy mới quay trở lại tác động vào tâm, huân tập, tích chứa 
nơi tâm. Chính những nghiệp thiện hay ác được tích tập nơi tâm đó có năng lực 
quyết định cho sự luân hồi, tái sinh trong Tam đồ Lục đạo, hay giải thoát, Niết-bàn. 
Do đó mà cổ nhân mới nói “mang lông, đội sừng”, tức đầu thai làm súc sanh, hay 
thành Thánh, thành Phật, thánh nhân hay phàm phu đều quyết định bởi tâm là vậy. 
 
Ngoài cách viết như trên, chữ Tâm còn có nhiều lối viết khác, như: 
 
 
 
 
    Giáp cốt       Kim văn       Lệ thư         Hành thư        Khải thư        Thảo thư 
 
Giáp cốt là loại chữ Hán cổ, được xem là có mặt sớm nhất, hình thành vào khoảng 
năm 1200 TCN. Ngày nay chữ Giáp cốt vẫn còn thấy được sử dụng để chạm khắc 
trên các đỉnh vạc, đại hồng chung hay chạm khắc trên các con dấu, ấn triện. Kim 
văn là thứ chữ dùng để viết sớ, chạm khắc trong lăng tẩm, bia mộ, đồ tế tự. Lệ thư 
là thứ chữ dùng để thảo công văn. Hành thư là lối viết hơi giống với cách viết chữ 
thảo, thường được dùng để viết thư, giao thiệp hàng ngày. Khải thư (hay chính thư) 
là lối viết chuẩn mực, được dùng trong học đường. Còn Thảo thư là cách viết phóng 
khoáng, viết nhanh, đơn giản, thậm chí 3 hay 4 nét chỉ còn lại một nét, ban đầu 
được dùng để viết nháp hay tốc ký. Đây là cách viết chỉ dành riêng cho giới học 
thuật, “cực kỳ” khó đọc (như kiểu chữ “bác sĩ” bây giờ). Ngày nay chữ thảo trở 
thành Thư pháp, một bộ môn nghệ thuật độc đáo rất được ưa chuộng ở Trung Hoa, 
Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam.  
 
Ý nghĩa của chữ Tâm là gì? Nhiều người hay nói: “Phật tại tâm”, hoặc nói là: “Tu cốt 
ở tâm”. Thật ra, muốn hiểu chữ tâm cho thấu đáo, chẳng phải là điều đơn giản. 

 
Hiểu theo nghĩa thông thường, Tâm là trái tim (như tâm can, tức tim gan); chỗ 
chính giữa (như trung tâm, hồng tâm); lòng dạ, tấm lòng, nỗi lòng (như tâm bệnh, 
tâm địa, tâm phúc, tâm giao, tâm phục, tâm sự, tâm trạng, tâm huyết, tâm khảm, 
tâm cảnh, tâm tư, tâm tưởng, đồng tâm, tận tâm, tâm đầu ý hợp); ý (như chuyên 
tâm, chánh tâm, nhất tâm, chí tâm, tham tâm, mê tâm); chí (như tâm lực, tâm chí, 
tâm hạnh, tâm nguyện); chỉ cho cái linh giác của loài hàm linh (như tâm hồn, tâm 
thần, tâm linh); tánh nết (như tâm tánh, tâm địa); sự hiểu biết (như tâm đắc, tâm 
trí, tâm thức)… Đó là nghĩa chữ Tâm, thường được dùng hàng ngày ở thế gian. 
 
Theo nghĩa Phật pháp, chữ Tâm, tiếng Phạm là Citta, âm Hán đọc là Chất đa, cũng 
gọi là Tâm thức, Tâm pháp (các pháp thuộc về tâm), có ý nghĩa là tích tập. Tùy theo 
tác dụng, mà Tâm được phân biệt ra thành nhiều loại: 
 

- Nhất tâm: tâm chuyên nhất, không tán loạn. Ngược lại, là đa tâm, vọng tâm, 
tán tâm. 

- Nhị tâm: Vọng tâm (Duyên lự tâm, Phiền não tâm) và Chân tâm (Hãm-lật-đà, 
Thanh tịnh tâm); Định tâm và Tán tâm; Tâm tương ưng hành và Tâm bất 
tương ưng hành… 
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- Tam tâm: tâm tham, tâm sân và tâm si; hay: Chất đa tâm (tâm), Mạt-na (ý) 
và Tì-nhã-để (thức). Tuy chia ba, nhưng thực chất tâm, ý và thức chỉ là một. 

- Tứ tâm: tâm tham, tâm sân, tâm si và đẳng tâm (tức ba tâm sinh khởi đồng 
thời); hay: Nhục đoàn tâm (tâm thịt), Duyên lự tâm (tâm duyên theo cảnh 
mà sinh khởi), Tập khởi tâm (Tích tập, Tàng thức, A lại da thức) và Kiên thực 
tâm (tâm kiên cố, tâm chân thực, tâm chẳng sanh chẳng diệt, còn có tên gọi 
khác là Chân như, Chân tâm, Như Lai tạng tâm, Tự tánh thanh tịnh tâm). 

- Ngũ tâm: Suất-nhĩ-tâm (ý niệm đầu tiên khi tiếp xúc với cảnh), Tầm cầu tâm 
(sự muốn biết), Quyết đoán tâm (sự quyết đoán), Nhiễm tịnh tâm (sinh khởi 
ý niệm nhiễm ô hay thanh tịnh) và Đẳng lưu tâm (tâm niệm nối tiếp nhau 
không dứt). 

- Lục tâm: Nhục đoàn tâm, Tư lượng tâm (Mạc na thức), Tập khởi tâm (A lại da 
thức), Duyên lự tâm, Kiên thực tâm và Tích tụ tính yếu tâm. 

- Bát tâm: Chúng tử tâm, Nha chủng tâm, Bảo chủng tâm, Diệp chủng tâm, 
Phu hoa tâm, Thành quả tâm, Thụ dụng tâm và Anh đồng tâm. 

  
Chia ra thì nhiều vậy, nhưng tựu trung có hai loại tâm: “Căn bản của luân hồi, sinh 
tử là vọng tâm. Căn bản của giác ngộ, Niết-bàn là chân tâm”- Kinh Lăng Nghiêm. 
  
Tôi nhớ, hồi còn học ở bậc Tiểu học, có bài Thường Thức nói rằng: “Thân thể người 
ta gồm có 4 phần: đầu, mình và chân tay”. Sai. Thân thể người ta gồm có hai phần: 
thân và tâm. Bởi vậy, ngày đầu năm người ta mới thường hay chúc nhau: “Thân tâm 
thường an lạc”, hay chúc nhau: “Tâm cảnh an hòa”. Trong năm nhóm tích hợp các 
pháp hữu vi, tức Ngũ uẩn, tạo nên con người, thì sắc uẩn (sinh lý) thuộc về thân 
(hay Sắc), còn thụ uẩn (cảm giác), tưởng uẩn (tư tưởng), hành uẩn (ý chí) và thức 
uẩn (nhận thức) thuộc về tâm (hay Danh). Vậy khi nói đến thân tâm là nói đến 2 
phần: sắc và danh. Phần sắc thân, là phần do Tứ đại: đất, nước, gió, lửa giả hợp mà 
thành, sau khi mệnh chung lại trả về cho Tứ đại. Còn phần tâm thì đi theo nghiệp 
lực đã tích hợp mà tái sanh. Thuật ngữ Phật giáo gọi đó là sự Luân hồi. 
 
Theo Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, tâm thức của con người gồm tám món 
Tâm vương: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức, Mạc na 
thức, A lại da thức và 51 món tương ứng với tâm (Tâm sở hữu pháp, Tâm tương 
ưng hành pháp). Tám món Tâm vương nầy tương đương với Thức uẩn. Sở dĩ chia 
tâm thức ra làm tám là căn cứ vào tác dụng của mỗi phần mà tạm chia ra như vậy. 
Tuy tám nhưng chỉ là một. Đó là thức, Căn bản thức, hay A lại da thức. 
 
Khi còn là phàm phu, tâm thức con người chịu sự tác động của sáu tính chất sau 
đây: 
 

1. Tích lũy: đây được xem là tính chất quan trọng nhất và cũng chính vì tác 
dụng tích luỹ mà Tâm mang ý nghĩa Tích tập. Sao gọi tâm là tích lũy? Tri thức 
và kinh nghiệm của con người là một tiến trình tích lũy dần dần mang tính 
cách lâu dài, và không có điểm nào gọi là điểm cuối cùng. Ví như một đứa bé, 
phải bắt đầu học Mẫu giáo, rồi mới vào Tiểu học, sau đó mới học Trung học, 
rồi mới lên Đại học; một Giáo sư vật lý có nhiều khám phá mới lạ; một Khoa 
học gia có tài; một Nhà bác học với nhiều phát minh giá trị; một Bác sĩ 
chuyên khoa tim lừng danh… Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của họ 
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có được đều do sự tích lũy liên tục và lâu dài. Không chỉ có vậy, những tri 
thức và kinh nghiệm được tích lũy trong tâm thức chúng sanh không phải chỉ 
được huân tập trong đời nầy (Tân huân chủng tử), mà từ vô lượng kiếp 
trước, khi mới sinh ra, những kiến thức, kinh nghiệm đó một phần đã mang 
sẵn trong tâm thức (Bản hữu chủng tử). Quan sát con vích, một giống rùa 
lớn, đến mùa lên bãi cát đào lỗ đẻ trứng rồi lấp cát lại. Đến khi trứng nở ra, 
các con vích con lao ngay xuống mé nước, mà không cần phải được huấn 
luyện cách bơi lặn, không cần phải hướng dẫn cách định phương hướng. Một 
trường hợp khác, có người mới gặp nhau là đã có cảm tình, đem lòng “thầm 
yêu trộm nhớ” liền. Ngược lại, có người chưa từng quen biết, nhưng mới thấy 
mặt lần đầu là đã thấy ghét, do bởi trong tâm thức đã mang theo sẵn những 
chủng tử thương ghét, những điều “ân oán, duyên nợ” với nhau từ kiếp trước 
rồi. Điều nầy cũng chứng minh cho những kiến thức, khả năng kỳ lạ được gọi 
là “thiên phú” của những thần đồng về âm nhạc, khoa học hay ngôn ngữ… 
Khả năng đó là do những kinh nghiệm họ đã huân tập, tích lũy trong tâm 
thức từ nhiều kiếp trước, khi sinh ra đã có sẵn. Có một điều cũng cần nói rõ, 
là cho dù trong tâm tích lũy kiến thức một đời hay nhiều đời, vẫn không bao 
giờ có trí tuệ như chư Phật. Điều nầy ví như, dù có hứng nước mưa một đời 
cũng không bao giờ bằng với nước trong một đại dương. 
 

2. Hữu hạn: tri thức, hiểu biết của con người hữu hạn, là điều hiển nhiên. Vì đời 
người chỉ trăm năm, mà sự hiểu biết thì vô cùng. Làm sao có thể lấy cái hữu 
hạn của đời người để đạt đến sự vô cùng của hiểu biết cho được. Chính vì 
điều nầy, mà ngày xưa Trang Tử đã nói: “Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô 
nhai. Dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đãi hĩ” (Đời người thì có hạn, mà tri thức thì vô 
cùng. Lấy cái hữu hạn để truy cầu cái vô hạn. Nguy mất).  
 
Tôi nhớ đến một câu chuyện: Có một chàng Việt kiều có bằng Tiến sỹ ở nước 
ngoài, về thăm quê hương. Quê nghèo vẫn vậy, không có gì thay đổi. Muốn 
qua sông phải đi đò. Lên đò, chàng Việt kiều bắt chuyện với anh chèo đò: 
anh có biết tranh của Picasso không? Anh chèo đò trả lời rằng không biết. 
Anh có tập Thiền, Tai Chi gì không? Không. Anh có đọc sách của Erich Maria 
Remarque, Alekxandr Solzhenitsyn, Gheorghiu không? Không. Anh biết nhảy 
đầm không? Không. Anh có chơi được guitar classic hay chơi được piano 
không? Dạ không. Thứ gì anh cũng không biết thì sống làm gì. Lúc đó đò đã 
ra giữa dòng, sóng to nổi lên, thuyền tròng trành muốn chìm. Anh chèo đò 
hỏi chàng Việt kiều. Ông biết bơi “hông”? Không. “Dzậy” xem như đời ông 
xong rồi. Sự hữu hạn của tâm thức là như vậy. 
 

3. Điên đảo: tri thức con người thường điên đảo, vướng mắc, chấp thủ, tức sự  
hiểu biết về ngã, về pháp không đúng với sự thật, không đúng “như thị”.  

 
4. Mâu thuẫn: trong tâm thức con người hai phần: lý trí và cảm xúc, hiểu biết và 

tình cảm. Hai phần nầy luôn luôn xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Triết gia 
Blaise Pascal đã viết điều nầy trong tác phẩm Pensées: “Con tim có lý lẽ riêng 
mà lý trí không biết được”. Với lý trí hiểu biết từ cái đầu, người tu học ai cũng 
rõ, duyên theo Ngũ dục là chướng ngại cho sự hành trì, tu chứng, nhưng sự 
ham muốn, thèm khát của con tim vẫn thường thắng thế trước sự yếu đuối 
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của lý trí. Điều nầy càng dễ nhận ra hơn: trong khi tức giận, khi trong lòng 
“ngùn ngụt” căm thù, trong khi “ngụp lặn” trong cái gọi là hạnh phúc của tình 
yêu, hay khi đang giao hợp chẳng hạn, những lúc cảm xúc dâng lên cao nhất, 
chính là những lúc lý trí hầu như vắng bóng. Mâu thuẫn là như vậy. 

 
5. Hư nhược: chính vì tâm thức của con người phàm phu luôn ở trong trạng thái 

điên đảo, chấp thủ, vướng mắc, nên trở nên hư nhược, tản mác, yếu đuối, 
mà không sử dụng được, không khai thác hết được tiềm năng chứa sẵn trong 
tâm thức. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng con người bình thường 
chỉ xử dụng được một phần vô cùng nhỏ những tế bào thần kinh não bộ. 
Phần còn lại bị lãng phí mà không được xử dụng đến. Những người có tài 
trong một lĩnh vực nào đó, những nhà lãnh đạo, những thần đồng, hay 
những người có khả năng nói được nhiều ngôn ngữ… là những người sử dụng 
được những năng lực tiềm tàng của A-lại-da thức nhiều hơn những người 
bình thường. A-lại-da thức là nơi tích chứa tri thức và năng lực từ vô lượng 
kiếp đến giờ. Chỉ có điều, vì sự hư nhược, yếu đuối của tâm thức, mà con 
người không thể khai thác được hết khả năng của nó mà thôi.  
 
Khi con người có khả năng viễn ly, chấm dứt được trạng thái vọng tưởng, 
điên đảo, vượt lên trên những chấp thủ, vướng mắc, giữ cho tâm thức luôn ở 
trong trạng thái định tĩnh. Khi ấy tâm thức con người trở nên trong sáng như 
tấm gương lớn (Đại viên cảnh trí) thấu suốt tất cả mà không bị ngăn ngại 
(Tam minh: Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, Lậu tận minh). Khi ấy, con 
người sẽ khai thác được năng lực vô cùng to lớn, mà người bình thường 
không thể hình dung hay xử dụng. Thuật ngữ trong giáo lý gọi năng lực ấy là 
Thần thông.  
  

6. Chấp thực: tính chất sau cùng của tâm thức phàm phu là chấp thực hay sự cố 
chấp: luôn có định kiến, chấp trước, vướng mắc vào một “Thực ngã”, chấp 
trước vào “Thực hữu”, chấp trước vào “Thực pháp” (tự tánh của pháp). Mà 
không nhận thức được tính Vô ngã, Tánh không, sự Vô tự tánh của vạn hữu. 
 

Khi Bồ Tát tu tập đến quả vị Đẳng giác, tám thức Tâm vương (Tâm thức của phàm 
phu) sẽ biến đổi thành Tứ Trí (Tâm trí của Phật): Tiền ngũ thức thành Thành sở tác 
trí; Ý thức thành Diệu quan sát trí, Mạc na thức thành Bình đẳng tánh trí và A lại da 
thức thành Đại viên cảnh trí. Hay một cách nói khác là 2 phần trí tuệ của Phật: Như 
sở hữu trí (Tung thâm trí) và Tận sở hữu trí (Hoành diện trí). 
 
Nói “tu tâm dưỡng tánh” là thực tập, hành trì các phương pháp để gột rửa tâm ô 
nhiễm, tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm phóng túng. Học cách chế ngự, điều 
phục tâm, an trụ tâm, hàng phục tâm, để trang nghiêm, thanh tịnh tâm ý, nhằm đạt 
đến trạng thái an tâm, định tĩnh, chân tâm.  
 
Ngay sau khi thành đạo, trước tiên Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, là kinh Biệt giáo 
Nhất thừa, để giáo hóa hàng Bồ-tát. Trong đó, có 2 bài kệ có thể lấy làm “đại diện” 
cho toàn bộ nội dung kinh. Cả hai bài đều đề cập đến tâm: 
 
Bài kệ thứ nhất: 
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         “Nhược nhân dục liễu tri          (Người muốn biết rốt ráo 
    Tam thế nhất thiết Phật  Chư Phật trong ba đời 
     Ưng quán pháp giới tánh  Nên quán tánh pháp giới 
     Nhất thiết duy tâm tạo”  Tất cả do tâm tạo). 
 
Trong bài kệ nầy, có chữ “pháp giới tánh” (tánh của chúng sanh trong pháp giới). 
Pháp giới tánh để chỉ cho hữu tình thế gian (hay còn gọi là Chúng sanh giới), là quả 
báo chính thể, tức thân thể do bởi nghiệp lực và nhân duyên quá khứ chiêu cảm mà 
thọ nhận trong hiện tại. Đây là thân năng y của loài hữu tình. Chánh báo gồm có 
Lục phàm và Tứ thánh, gọi chung là Thập giới. Lục phàm chỉ cho thế giới hữu vi, 
trong đó chúng sanh còn điên đảo, mê lầm, phải thác sinh trong 6 nẻo luân hồi: địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, loài người và chư thiên. Còn Tứ thánh chỉ cho thế 
giới giác ngộ, vô vi của chư Hiền Thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật. 
“Thập giới nhất tâm, bất ly đương niệm”. Mười giới nầy không ngoài tâm mà có. Vô 
minh hay giác ngộ, phàm phu hay thánh nhân, ma hay Phật, tất cả đều do nơi tâm 
quyết định, do tâm tạo, cho nên kinh mới nói “Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết 
duy tâm tạo”.  
 
Viết xuống mặt giấy chữ “nhất thiết duy tâm tạo” khiến tôi nhớ đến bài kệ của ngài 
Vô Ngôn Thông nói với đệ tử là Cảm Thành. Thật ra, Vô Ngôn Thông không phải là 
cái tên. Không ai biết tên thật của Ngài là gì, chỉ biết Ngài họ Trịnh. Ngài tu học và 
đắc pháp với tổ Bách Trượng Hoài Hải (Lục Tổ - Nam Nhạc Hoài Nhượng – Mã Tổ 
Đạo Nhất – Bách Trượng Hoài Hải). Ngài qua Việt Nam năm 820, trú tại chùa Kiến 
Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Lúc bấy giờ ngôi chùa nầy do một 
vị Tăng tên Lập Đức (sau Lập Đức được Ngài truyền pháp, đổi tên là Cảm Thành) 
đang trú trì. Ở chùa, Ngài dành cả ngày vào việc tham thiền. Tuy thầm lặng, ít nói, 
nhưng thông suốt, thấu đáo mọi lẽ, nên người đương thời gọi Ngài là Vô Ngôn 
Thông. SáchTruyền Đăng Lục ghi tên Ngài là Bất Ngữ Thông.Trước khi viên tịch, 
ngài Vô Ngôn Thông gọi Cảm Thành, nhắc lại lời dạy của Tổ Nam Nhạc ngày xưa: 
 
          “Nhất thiết chư pháp         (Tất cả các pháp 
  Giai tòng tâm sanh   Đều từ tâm sanh 
  Tâm vô sở sanh   Tâm không chỗ sanh 
  Pháp vô sở trụ   Pháp không chỗ trụ 
  Nhược đạt tâm địa   Nếu đạt tâm địa 
  Sở tác vô ngại   Hành động vô ngại 
  Phi ngộ thượng căn   Không gặp thiện căn 
  Thận vật khinh hứa”.  Cẩn thận chớ dạy). 
 
Trong bài kệ nầy có chữ Tâm địa. Đọc kinh điển Đại thừa, chúng ta thường gặp chữ 
nầy, hay các chữ như Tâm địa pháp, tâm địa giới, tâm địa quán, tâm địa bản 
nguyên, tâm địa pháp môn...  
 
Tâm địa là đất tâm hay bản tâm. Trong phẩm Quán Tâm, kinh Đại Thừa Bổn Sanh 
Tâm Địa Quán có giải thích chữ Tâm địa như thế nầy: “Các pháp thiện, ác, ngũ thú, 
hữu học, vô học, Độc giác, Bồ tát, Như Lai đều từ nơi tâm sinh khởi, cũng như các 
loại ngũ cốc, ngũ quả đều từ dưới đất mọc lên, cho nên gọi là tâm địa”. 
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Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải nói: “Tâm địa nhược thông tuệ nhật tự chiếu” (Bản 
tâm nếu tịnh không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu).  

Cũng trong phẩm Quán Tâm, Bồ tát Văn Thù có thưa hỏi với Phật về tâm: “Bạch đức 
Thế-Tôn! Như Phật nói: tâm-pháp làm chủ ba cõi, bản-nguyên tâm-pháp không 
nhiễm bụi nhơ, tại sao tâm-pháp lại nhiễm tham, sân, si? Đối với pháp trong ba đời, 
thứ gì cho là tâm? Tâm quá-khứ đã diệt, tâm vị-lai chưa đến, tâm hiện-tại không trụ 
(ở yên), nội-tính các pháp tìm không thể được, ngoại-tướng các pháp tìm không thể 
được và trung-gian của các pháp đều tìm không thể được; bản-lai tâm-pháp không 
có hình-tướng, bản-lai tâm-pháp không có trụ-xứ, hết thảy Như-Lai còn không thấy 
tâm, huống là người khác thấy được tâm-pháp? Hết thảy các pháp từ vọng-tưởng 
sinh, bởi nhân-duyên gì, ngày nay Thế-Tôn vì đại-chúng nói “ba cõi duy tâm”? Vậy, 
xin Phật thương-xót, như-thực giải-thuyết cho!” 

Đức Phật giải thích với Bồ-tát Văn-thù rằng: “Đúng như thế, đúng như thế! Thiện-
nam-tử! Như ông hỏi Tôi về “bản-tính không-tịch của tâm, tâm-sở-pháp”, nay Tôi 
nói các thí-dụ để chứng-minh nghĩa ấy”. 

“Thiện-nam-tử! Tâm như huyễn-pháp, do biến-kế-chấp sinh, cho nên mọi món 
tưởng, thụ (nhận, chịu) vui, khổ, nơi tâm sinh ra. Tâm như dòng nước chảy, niệm 
niệm sinh-diệt, đối với đời trước, sau không tạm dừng. 
Tâm như gió lớn, trong khoảng sát-na qua mọi phương-
sở. Tâm như đèn lửa, mọi duyên hòa-hợp sinh ra. Tâm 
như chớp sáng, chỉ khoảng chốc-lát, chứ không dừng 
lâu. Tâm như hư-không, nhưng bị khách-trần phiền-não 
ngăn-che. Tâm như con hầu, con vượn, nhảy-nhót trên 
cây ngũ-dục không tạm dừng. Tâm như thợ vẽ, vẽ ra mọi 
hình-sắc thế-gian. Tâm như kẻ tôi-tớ, bị các phiền-não 
sai-khiến. Tâm như người đi một mình, không có người 
thứ hai. Tâm như quốc-vương, khởi ra mọi sự, được tự-
tại. Tâm như oán-gia, khiến tự thân chịu khổ-não quá. 
Tâm như bụi trần, bám nhơ tự thân, sinh ra tạp-uế. Tâm 
như ảnh-tượng (bóng dáng), đối với pháp vô-thường 
chấp là thường. Tâm như huyễn-mộng, đối với tướng 
ngã, pháp chấp làm ta. Tâm như Dạ-xoa, ăn mất mọi 
pháp công-đức. Tâm như con nhặng (ruồi) xanh, ham đồ 
uế-ác. Tâm như kẻ sát-nhân, hay hại thân-mệnh. Tâm 
như kẻ đối-địch, thường rình lầm-lỗi. Tâm như kẻ giặc, 
trộm mất công-đức. Tâm như trống lớn, khởi sự chiến-
đấu. Tâm như con thiêu thân, thích sắc đèn sáng. Tâm 
như con hươu đồng, chạy theo tiếng giả. Tâm như đàn 
lợn, thích đồ tạp-uế. Tâm như đàn ong, gom-góp mùi 

mật ngọt. Tâm như voi say mê theo voi cái”.  

“Thiện-nam-tử! Như thế, nói về tâm, tâm-sở-pháp không trong, 
không ngoài, cũng không trung-gian; đối với trong mọi pháp tìm không thể được, 
quá-khứ, vị-lai, hiện-tại cũng không thể tìm được, siêu-việt ba đời, chẳng phải có, 

Phật Tâm 
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chẳng phải không. Chúng-sinh thường ôm-ấp sự nhiễm-trước, nhiễm-trước từ vọng-
duyên hiện-khởi; duyên không có tự-tính, vì tâm tính không. Như thế, không-tính 
không sinh, không diệt, không lại, không đi, không một, không khác, chẳng phải 
đoạn, chẳng phải thường, vốn không có nơi sinh, cũng không có nơi diệt, cũng 
chẳng phải viễn-ly và chẳng phải chẳng viễn-ly”. 

“Những tâm như thế không khác với vô-vi và thể vô-vi không khác với những tâm 
ấy. Thể của tâm-pháp vốn không thể nói được, thời cái phi-tâm-pháp cũng không 
thể nói được. Sao vậy? – Nếu vô-vi là tâm, tức là đoạn-kiến; nếu lìa tâm-pháp tức là 
thường-kiến: Lìa hẳn hai tướng, không chấp-trước hai bên, ngộ được như thế gọi là 
“chân-đế”, và người ngộ được chân-đế ấy là Hiền-thánh. Hết thảy Hiền-thánh tính 
vốn không-tịch, trong pháp vô-vi, giới không có trì (giữ), phạm, cũng không có lớn, 
nhỏ, không có tâm-vương, tâm-sở-pháp và, không có khổ, không có vui. Như thế, 
tự-tính pháp-giới vô-cấu (không nhơ), không có tướng sai-biệt thượng, trung, hạ. 
Sao vậy? Vì, vô-vi pháp-tính ấy bình-đẳng, như nước mọi dòng sông chảy vào trong 
bể đều đồng một vị, không có tướng sai-biệt. Tính vô-cấu ấy chẳng phải thực, chẳng 
phải hư. Tính vô-cấu ấy là đệ-nhất-nghĩa, vì nó không có tướng hết và diệt, thể nó 
vốn không sinh. Tính vô-cấu ấy, thường-trụ bất biến, vì là tối-thắng Niết-bàn ngã-sở 
thanh-tịnh. Tính vô-cấu ấy, xa-lìa hết thảy, vì bình-đẳng và bất-bình-đẳng, thể nó 
vẫn không khác”. 

“Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào muốn cầu vô-thượng chính-đẳng chính-
giác, cần nên một lòng tu-tập quán-pháp tâm-địa như thế!”  

Nội dung kinh Lăng Nghiêm, đoạn đức Phật giải thích cho Tôn giả A Nan về tâm ở 
chỗ nào, cũng nói giống y như vậy. 

Đọc hai kinh nầy. Rồi học về giáo lý Tánh Không, nói trong bài kệ đầu của Trung 
Quán Luận, mới thấy đúng như lời Phật thuyết về tâm: 

         “Bất sinh diệc bất diệt  (Không sinh cũng không diệt 
Bất thường diệc bất đoạn  Không thường cũng không đoạn 

  Bất nhất diệc bất dị   Không một cũng không khác 
  Bất lai diệc bất xuất   Không đến cũng không đi 
  Năng thuyết thị nhân duyên Tuyên thuyết pháp nhân duyên 
  Thiện diệt chư hý luận  Khéo diệt mọi hý luận 
  Ngã khể thủ lễ Phật   Con cúi đầu lạy Phật 
  Chư thuyết trung đệ nhất”.  Bậc Đạo sư tuyệt vời). 
 
Bài kệ thứ hai:  
  
        “Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới (Nếu người muốn biết cảnh giới Phật 
      Đương tịnh kỳ ý như hư không       Giữ ý thanh tịnh như hư không 
      Viễn ly vọng tưởng cập chư thủ             Xa lìa vọng tưởng và chấp thủ 
      Linh tâm sở hướng giai vô ngại”.           Khiến tâm khắp nơi đều vô ngại) 
 
Trong bài kệ nầy có chữ “Phật cảnh giới”, chỉ cho cảnh giới của chư Phật. Nói đến 
cảnh giới là nói đến quốc độ hay Khí thế gian (đồng nghĩa với Khí thế giới, Vật khí 
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thế gian), tức Y báo, là chỗ sở y, nương gá của loài hữu tình. Y báo có bốn độ: thứ 
nhất là Phàm thánh đồng cư độ. Đây là nơi nương ở của hàng lục phàm, nhưng 
cũng có mặt của hàng Thánh giả Thanh văn đã tu chứng, chẳng hạn như Thập đại 
đệ tử của Phật, có sự thị hiện của chư Đại Bồ Tát, lại có Phật Thích Ca đang thị hiện 
giáo hóa chúng sanh. Như vậy, cõi nầy vừa có phàm phu, vừa có thánh nhân cư trú, 
cho nên được gọi là Phàm thánh đồng cư độ, Nhiễm tịnh đồng cư độ, hay Phàm 
thánh đồng cư uế độ, để nhấn mạnh đến tính chất “ngũ trược ác thế” của nó; Thứ 
hai là Phương tiện hữu dư độ (cũng gọi là Phương tiện độ, Hữu dư độ, là cảnh giới 
của hàng Thanh văn, Duyên giác Phật, Bích Chi Phật; Thứ 3 là Thực báo vô chướng 
ngại độ, hay Thực báo độ, là cảnh giới của chư Bồ-Tát. Và thứ tư là Thường tịch 
quang độ, cũng gọi là Lý tánh độ, là cảnh giới của chư Phật. Bốn độ là căn cứ vào 
chỗ nương ở của chúng sanh phàm phu hay của chư Hiền Thánh mà phân biệt, 
nhưng nơi nào cũng có Phật thị hiện thuyết pháp giáo hóa cả, nên mới gọi chung 
Bốn độ là Phật độ, Phật sát hay Phật cảnh giới. 
 
Qua hai bài kệ “đại diện” cho kinh Hoa Nghiêm trên đây, chúng ta thấy nội dung bài 
đầu nhấn mạnh đến Pháp giới tánh, tức chánh báo hay Thập giới. Bài sau lại nhấn 
mạnh đến Phật cảnh giới, tức y báo, chỗ nương ở, quốc độ, hay Khí thế giới. Cả hai 
phần: Pháp giới tánh hay Phật cảnh giới, đều do tâm tạo ra cả, chứ thật sự bản chất 
của nó là vô tự tánh. Về điểm nầy, Phật có truyết trong kinh Kim Cang: “Tu Bồ Đề! 
Chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế giới, phi 
thế giới, thị danh thế giới” (Tu Bồ Đề! Các vi trần, Như Lai nói chẳng phải vi trần, ấy 
gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới, chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới), và “Tu Bồ 
Đề! Bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh. Hà dĩ cố? Tu Bồ Đề! chúng sanh, chúng 
sanh giả, Như Lai thuyết phi chúng sanh thị danh chúng sanh” (Tu Bồ Đề! Kia chẳng 
phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề! Chúng sanh, 
chúng sanh đó, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh). Phật 
cũng đã thuyết nội dung điểm nầy giống như vậy trong Phẩm 7 kinh Lăng Nghiêm. 
 
Trong đời sống hàng ngày, mọi sự thiện, ác, chơn, ngụy, tốt, xấu, chánh, tà… đều 
bắt đầu từ nơi tâm. “Tâm thị ác nguyên” (Tâm là nguồn ác), Phật đã thuyết như vậy 
trong kinh Bát Đại Nhân Giác. “Tâm bình thế giới bình”; “Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm 
an vạn sự an”. Tâm là họa sư. Tâm cho các căn đối với cảnh trần rồi phát họa lại 
thành bức tranh đặt trong tâm thức. Khi thì tâm vẽ nên cảnh ảm đạm, buồn rầu, 
thối chí, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng… Lúc thì lại vẽ nên một cảnh “hoành tráng”, 
hưng thạnh, giàu sang, danh giá, sung sướng, hạnh phúc, hưởng thụ, mê đắm, với 
nhung lụa, mượt mà, rượu ngon, gái đẹp... Rồi dẫn dắt con người phục tùng theo 
nó. Để rồi khi đã đạt được thì lại muốn thêm, mà không bao giờ biết chán và đủ. Từ 
đó mỗi ngày mỗi ngày lún sâu vào đường tội lỗi. “Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu 
tăng trưởng tội ác” là như vậy. (kinh Bát Đại Nhân Giác).  
 
Sao giáo lý Duy Thức lại nói “Nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức”. Bởi tâm thức 
là gốc trong 3 cõi; tâm là chủ. “Nhất thiết thế gian trung, mặc bất tùng tâm tạo”. 
Tất cả đều do nơi tâm mà tạo ra, mọi pháp không ngoài thức mà nhận biết. Trong 
phẩm Song Yếu, phẩm Không Phóng Dật, phẩm Tâm, trong kinh Pháp Cú, Phật 
dành để thuyết về tâm: “Trong tất cả các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo 
tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, sự khổ não sẽ theo sau, 
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe” (Pháp Cú 1). “Trong tất cả các pháp, 
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tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh, nói năng hay 
hành động, sự an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình” (Pháp Cú 2).  
 
Những điều nầy hết sức thực tế, không còn một chút nghi ngờ, không sai vào đâu 
được. Niệm Phật thành Phật, niệm ma thành ma. Trong đời sống hàng ngày, nếu chỉ 
nhớ nghĩ đến điều thánh thiện, chân chánh, nhớ nghĩ đến từ, bi, hỷ, xả, vô vi, an 
lạc, tức thì ta sẽ có vô vi, an lạc. Ngược lại, nếu nhớ nghĩ đến điều tà vạy, mờ ám, 
nhớ chuyện tranh đoạt, chụp giật, bon chen, chuyện ân oán hơn thua, nhớ đến sắc 
dục, nhớ chuyện làm giàu… chúng ta sẽ khổ sở vì nó, sẽ sống dở chết dở vì nó. Cho 
dù hiện tại, khi đạt được những điều mong cầu, ta cảm thấy hả hê thỏa mãn, hạnh 
phúc, sung sướng, khoái lạc, nhưng thực chất sự hoan lạc, thỏa mãn nhất thời đó 
vẫn đang chất chứa mầm mống của sự bất hạnh, tai họa, đau khổ, chia lìa. 
 
“Tâm viên ý mã” (tâm như con vượn trên cây, mặc tình nhảy nhót, tâm như con 
ngựa không có dây cương tha hồ dong ruỗi). Cho nên đối với người có chí tu học, 
chế ngự tâm ý được xem là điều tối quan trọng, quyết định cho sự thành tựu đạo 
nghiệp. Chính vì tâm quan trọng, thiết yếu như vậy, nên trước khi nhập Niết-bàn, 
đức Phật đã ân cần dặn dò hàng đệ tử phải biết chế ngự tâm ý: “Dĩ năng trụ giới 
đương chế ngũ căn vật linh phóng dật nhập ư ngũ dục, thí như mục ngưu chi nhân 
chất trượng thị chi bất linh túng dật phạm nhân miêu giá. Nhược túng ngũ căn phi 
duy ngũ dục tương vô nhai bạn bất khả chế dã, diệc như ác mã bất dĩ chế bí tương 
đương kiên nhân trụy ư khanh hãm. Như bị kiếp hại khổ chỉ nhất thế, ngũ căn tặc 
họa ương cập lỹ thế, vi hại thậm trọng bất khả bất thận. Thị cố trí giả chế nhi bất 
tùy, trì chi như tặc, bất linh túng dật. Giả linh túng chi, giai diệc bất cửu kiến kỳ ma 
diệt”.  
 
“Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ. Thị cố nhữ đẳng đương hảo chế tâm. Tâm chi khả 
uý, thậm ư độc xà, ác thú, oán tặc, đại hỏa việt dật, vị túc dụ dã. Thí như hữu nhân 
thủ chấp mật khí động chuyển khinh táo, đản quan ư mật bất kiến thâm khanh. Thí 
như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc thọ, đằng dược tráo trịch nan khả cấm chế. 
Đương cấp tỏa chi, vô linh phóng dật. Túng thử tâm giả táng nhân thiện sự, chế chi 
nhất xứ vô sự bất biện. Thị cố Tỳ khưu đương cần tinh tấn chiếc phục nhữ tâm”- 
phẩm Chế Tâm, Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh.   
 
(Đã trụ yên nơi giới rồi, phải nên chế ngự năm căn, chớ để phóng dật chạy theo 
năm dục, ví như người chăn bò cầm gậy canh chừng, chẳng cho nó chạy bậy, xâm 
phạm ruộng người. Nếu buông thả năm căn, chẳng những chúng chạy theo năm dục 
không có giới hạn, không chế ngự được, lại như ngựa dữ không có dây cương kèm 
chế, sẽ lôi người xuống hố sâu. Giặc cướp làm hại, chỉ khổ một đời nầy thôi, nhưng 
giặc năm căn làm hại, khổ nạn sẽ kéo dài nhiều kiếp rất nặng nề, vì thế không thể 
không thận trọng. Vậy người có trí phải nên biết chế ngự năm căn, chẳng thể theo 
nó, mà phải nên phòng giữ như phòng giặc cướp, không thể buông thả. Nếu buông 
thả, chẳng bao lâu ắt bị diệt mất vì xúc chạm).  
 
(Tâm là chủ của năm căn. Vậy nên các ông phải khéo chế ngự tâm ý. Tâm rất đáng 
sợ, còn hơn cả rắn độc, thú dữ, kẻ giặc thù, hơn cả lửa cháy tràn lan… Những thí dụ 
như thế vẫn còn chưa đủ. Sự nguy hiểm giống như người bưng bát mật đi lại nhanh 
nhẹn, mắt chỉ nhìn bát mật mà không thấy hố sâu ở dưới chân; như con voi điên 
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không có móc sắt để kèm giữ, lại như con vượn được leo cây, mặc tình nhảy nhót, 
khó bề chế ngự. Phải mau mau kềm chế, chớ để tâm phóng dật. Nếu để tâm buông 
thả, tất cả việc lành sẽ bị hủy hoại mất; chế ngự được tâm rồi, không việc gì là 
không xong. Vì vậy cho nên chư Tỳ khưu phải siêng năng tinh tấn, chế ngự cho 
được tâm ý của mình). 
 
Đọc đoạn văn trong kinh Di Giáo trên đây, trộm nghĩ, không còn lời nào có thể ân 
cần, tha thiết hơn. Viết đoạn nầy, tôi nhớ đến một chuyện: tôi có anh bạn cùng làm 
việc chung hãng, tuổi đã ngoài 60, thuộc “diện” trí thức, gia đình khá giả, vợ đẹp, 
con cái học hành thành đạt. Nghỉ hè, về thăm VN 2 tháng trời, trở qua, anh “tung 
hê” hết, đùng đùng một hai đòi bán nhà, ly dị. Tôi có lời khuyên răn, nửa đùa nửa 
thật: “Bộ bị trúng ‘sinh tử phù’ hả? Có người tự sát bằng cách dùng rượu, ma túy, cờ 
bạc, có người tự sát bằng bom. Anh tính tự sát bằng đàn bà sao?”. Y như rằng: ly dị 
xong, anh về VN rước qua một nàng, còn trẻ hơn con gái của anh. Sau thời gian 
“trăng mật” ngắn ngủi, nàng nói lời “chân thành cảm ơn người quân tử đã có lòng ra 
tay tế độ”, rồi lịch sự mời anh xê ra chỗ khác chơi. Bây giờ, gia đình tan nát, con cái 
coi thường, mất nhà, mất job, mất hết… Trường hợp nầy quả đúng như lời Phật dạy, 
và không còn lời nào có thể ví von hay hơn, thâm thúy hơn được: “mắt chỉ thấy bát 
mật bưng trên tay mà không thấy hố sâu ở dưới chân” là như vậy đó.  
 
Thêm vào đó, đọc đoạn văn trong kinh Di Giáo nói trên, mới thấy muốn chế ngự 
tâm, trước tiên phải biết chế ngự các căn, không để cho phóng dật chạy theo ngũ 
dục. Như vậy gọi là người khéo phòng hộ căn môn. Trong kinh Bách Dụ, là kinh Phật 
đưa ra 100 mẩu chuyện làm thí dụ, như hình thức “Ngụ ngôn La Fontaine” của Tây 
phương, hay “Cổ học tinh hoa” của Nho giáo, để hướng dẫn cho hàng đệ tử, có câu 
chuyện đề cập đến sự phòng hộ căn môn như thế nầy:  
 
Ngày xưa, có một người phú hộ có việc cần phải đi xa. Trước khi rời nhà, kêu đứa 
nô bộc dặn rằng: - Con ở nhà, phải trông chừng cửa nẻo cho cẩn thận; nhớ xem dây 
buộc con lừa có chắc chắn không, đừng để cho nó sút dây chạy mất.  
 
Sau khi người chủ nhà đi rồi, xóm gần bên có đờn ca, hát xướng rất vui. Người nô 
bộc biết có đám hát náo nhiệt như thế nên trong lòng rạo rực, đứng ngồi không 
yên, muốn tìm cách đi xem cho bằng được. Nó bèn gở hai cánh cửa buộc lên lưng 
con lừa, cột dây thật chặt, rồi dắt lừa đi xem hát. 
 
Khi người nô bộc đi rồi, nhà không có cửa, kẻ trộm thoải mái vào nhà vơ vét hết đồ 
đạc, không còn một món. 
 
Người chủ trở về, thấy nhà trống trơn, đồ đạc mất hết, lấy làm quái lạ, mới kêu đứa 
nô bộc, hỏi rằng: Tại sao có việc lạ đời như thế? 
 
Người nô bộc trả lời: trước khi đi, ông chủ bảo tôi trông chừng cửa nẻo cho kỹ 
lưỡng, xem chừng dây buộc và giữ con lừa cho chắc chắn. Ở nhà tôi đã giữ ba món 
ấy cẩn thận, bây giờ đều còn đầy đủ. Còn các vật khác tôi đều không biết. 
 
Người chủ nghe xong, vô cùng tức giận, trách mắng đứa nô bộc rằng: Thật đúng là 
kẻ ngu ngốc. Bảo ngươi giữ cửa nẻo cẩn thận, chính là để giữ gìn đồ vật trong nhà. 
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Ngươi đã tháo cửa khiến cho kẻ trộm vào nhà lấy hết đồ đạc, thì còn lại cánh cửa 
dùng vào việc gì? 
 
Qua câu chuyện nầy, đức Phật dạy chúng ta nên biết thâu nhiếp tâm niệm, phòng 
hộ căn môn, không để cho bọn giặc lục trần xâm nhập. Có người không hiểu như 
thế, vướng mắc theo thú vui thế tục, mà không biết phòng hộ các căn, lại giữ chắc 
con lừa ngu si và sợi dây tham ái. Hậu quả là bọn giặc sáu trần thừa cơ xâm nhập, 
khiến cho bao nhiêu công đức, đạo phẩm đều mất hết. Thật đáng tiếc thay. 
 
Luận về tâm mà không nhắc đến Tâm Kinh là điều thiếu sót. Tâm Kinh là kinh 
thuyết về Tâm. 260 chữ của Tâm Kinh mà chúng ta đang tụng hiện nay là phần cốt 
lõi, tinh yếu của toàn bộ Đại Bát Nhã, là bộ kinh Đại thừa lớn và dài nhất. Bản nầy 
do ngài Huyền Trang dịch từ Phạm ra Hán văn vào năm 649, dưới đời Nhà Đường 
Trung Hoa. Trong Tâm kinh có hai đoạn như thế nầy: 
 

 “Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn 
giai không độ nhất thiết khổ ách” (Bồ-Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm 
sâu Bát-nhã ba-la-mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều 
không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ 
đau ách nạn).  
 
Hành thâm khác với lý luận suông theo kiểu “cỡi ngựa xem hoa”. Hành thâm 
là thâm nhập vào chiều sâu, xem xét một cách kỹ lưỡng, hiểu biết một cách 
cặn kẽ, quán chiếu một cách sâu sắc, thấu đáo được, lĩnh hội được, cảm 
nhận được, thực nghiệm được, liễu ngộ được, chứng đắc được… 
 
Ngũ uẩn gồm năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn; 
hay sắc và danh, hay thân và tâm. Giai: khắp tất cả, đều cả, cùng nhau, cùng 
như thế; không: tánh không. Cả hai phần sắc và danh, thân và tâm đều “giai 
không“, tức đều không có tự tánh, vô tự tánh, vô tánh, vô bản tánh, vô ngã 
tánh, Tánh Không. Tánh Không là tư tưởng chính yếu, làm nền tảng cho hệ 
thống Bát-nhã, Trung quán. 

 
 “Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố tâm vô quái-ngại, vô quái-ngại cố 
vô hữu khủng-bố viễn ly điên-đảo mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn” (Khi vị Bồ-
Tát nương Diệu pháp trí độ Bát-nhã Ba-la-mật, thì tâm không chướng ngại. Vì 
tâm không chướng ngại, nên không còn sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa 
mọi điên đảo, đạt Niết-bàn tuyệt đối). 

 
Quái: sai lầm, nhầm lẫn, lừa dối; ngại: ngăn trở, chướng ngại. Tâm vô quái 
ngại là tâm không còn bị lừa dối, nhầm lẫn, ngăn trở, chướng ngại, mê hoặc, 
nhẫm lẫn bởi những khái niệm, những nhận thức, những vọng tưởng, những 
tri giác sai lầm về ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả 
tướng; không còn chấp thủ, vướng mắc ở sắc trần, thanh trần, hương trần, vị 
trần, xúc trần và pháp trần. 
 
Khủng bố: chữ Hán chỉ có một chữ Khủng nầy thôi. Khủng là sợ hãi, hay làm 
cho sợ hãi; bố: bày ra. Một khi tâm đã không còn bị chướng ngại bởi những 
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điều vừa kể ở trên, thì không còn sợ hãi, tức không còn bị khủng bố nữa. 
Khủng bố nói ở đây là không còn sợ hãi đối với sự hợp tan, còn mất, khổ vui, 
hơn thua, phải trái, thành bại, vinh nhục, thường đoạn, khứ lai, sanh diệt, 
sống chết… Chính vì “tâm không chướng ngại, nên không còn sợ hãi, xa lìa 
mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt Niết-bàn tuyệt đối”. 
 
Khủng bố (terrorist attacks) là chữ mang tính cách “thời sự”. Dở trang báo 
đọc tin tức xảy ra trên thế giới hàng ngày, không bao giờ thấy thiếu chữ nầy. 
Ngày nay, do bởi tinh thần cực đoan chủng tộc, cực đoan chủ nghĩa, cực 
đoan tôn giáo… Cực đoan do bởi những nhận thức mù quán, những tri kiến  
cuồng tín và sai lầm, con người đã gieo rắc khủng bố khắp mọi nơi. Nghĩ cho 
cùng, cũng do bởi điên đảo, mộng tưởng ở nơi tâm mà ra cả. 

 
Với Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, người có đi chùa, hầu như ai cũng 
“thuộc lòng như cháo”, và có thể đọc mau giống như tụng thần chú. Hai thời công 
phu sớm, tối, đều có tụng Tâm kinh, đám tang cũng tụng Tâm kinh, cúng thất cũng 
tụng Tâm kinh, cầu siêu, cầu an, tụng giới, sám hối… cũng đều có tụng Tâm kinh. 
Nhưng tụng Tâm kinh để làm gì? Có người tu học đã lâu, nhưng hỏi tụng Tâm kinh 
để làm gì, sao thấy lúc nào cũng tụng? mà không thể trả lời được thì nguy rồi. 

 
Nói đến Tâm Kinh, cũng nên nhắc đến chữ Tâm, đức Phật thuyết trong Kim Cang 
kinh (cũng cùng nằm trong hệ Bát-nhã):  

 
Khi Tôn giả Tu Bồ Đề bạch với Phật, làm cách nào để trụ tâm, hàng phục tâm. Phật 
dạy rằng: muốn an trụ tâm, hàng phục tâm thì đừng để tâm chấp thủ, vướng mắc 
vào những khái niệm, những nhận thức sai lầm về ngã tướng, nhân tướng, chúng 
sanh tướng và thọ giả tướng. Đồng thời phải giữ tâm thanh tịnh, không nên để tâm 
trụ nơi sáu trần. Nên trụ tâm ở chỗ vô sở trụ (Chư Bồ-tát ma-ha-tát ưng như thị 
sanh thanh tịnh tâm; bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm). Thanh tịnh tâm nói ở đây là tâm 
không trụ bên trong, cũng không lăng xăng, vướng mắc vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp bên ngoài. 

 
Phật cũng đã thuật lại với ngài Tu Bồ Đề rằng ngày xưa, khi bị vua Ca Lợi chém chặt 
thân thể, mà tâm Phật vẫn an nhiên, tự tại, không hề oán giận. Bởi lẽ làm gì có Phật 
và làm gì có vua Ca Lợi, mà sanh tâm sân hận. 
 
Phật cũng lại nói: “Nhĩ sở quốc độ trung sở hữu chúng sanh nhược can chủng tâm 
Như Lai tất tri. Hà dĩ cố Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm, thị danh vi tâm. Sở 
dĩ giả hà? Tu Bồ Đề! Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm 
bất khả đắc” (Có bao nhiêu cái tâm của chúng sanh trong vô lượng thế giới, Như Lai 
đều biết hết, vì những cái tâm đó không phải là tâm, nên mới gọi là tâm. Tại sao 
như thế? Tu Bồ Đề! Bởi vì tìm tâm quá khứ không thể được, tìm tâm hiện tại không 
thể được, tìm tâm vị lai cũng không thể được). 
 
Tâm của chúng ta là cái tâm vọng tưởng, tâm điên đảo. Tâm quá khứ của ta không 
thể tìm lại được vì đã qua rồi, tâm hiện tại của ta luôn lăng xăng, biến đổi, không 
dừng lại được, khi muốn đi tìm thì nó cũng đã trở thành quá khứ. Còn cái tâm vị lai 
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chưa tới, thì làm sao mà tìm. Cả ba tâm, chúng ta không thể tìm được, chính vì nó là 
vọng tâm, giả tâm, chứ nào phải chân tâm. 
 
Người hành đạo vốn ở cái tâm “vô tâm”. Ngẫm lời Phật dạy: “Hành đạo đừng như 
con trâu kéo máy xay, tuy thân hành đạo nhưng tâm lại chẳng theo đạo. Nếu tâm 
theo đạo thì cần gì hành đạo?” – Chương 40, kinh Tứ Thập Nhị Chương. 
Nhớ lại lời của Tổ Trúc Lâm Yên Tử, Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, ý cũng 
giống như vậy: 
 
        “Cư trần lạc đạo thả tùy duyên  (Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên  Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch  Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”  Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền). 

 
Nghĩ lại, trong đời sống hàng ngày, sở dĩ con người phải chịu nhiều vất vả, nhọc 
nhằn, đau khổ, bởi lẽ tâm thức lúc nào cũng bị ràng buộc nơi trần cảnh, lúc nào 
cũng trụ nơi nhân, ngã, bỉ, thử… Lúc ưa thích, hâm mộ, yêu thương thì có mình và 
có đối tượng để ưa thích, hâm mộ, yêu thương, đưa đến tham đắm, vướng mắc và 
muốn chiếm hữu. Lúc chán ghét, oán đối, hận thù thì cũng có mình và có đối tượng, 
để mà vướng mắc, chán ghét oán đối, thù hằn…. Tóm lại, lúc nào trong tâm chúng 
ta cũng đều có đối tượng, khiến cho tâm luôn ở trong trạng thái hữu tâm, chứ 
không thể vô tâm. Vì thế mà không lúc nào được yên.  
 
Để điều phục, chế ngự tâm ý, trước sự giận dữ, oán thù, Phật đã đưa ra thí dụ: 
“Nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận; diệc 
đương hộ khẩu vật xuất ác ngôn. Nhược túng nhuế tâm tắc tự phương đạo, thất 
công đức lợi” (Nếu có người đến cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, hãy tự nhiếp tâm, 
không nên nóng giận; và cũng nên phòng hộ nơi miệng, chớ buông lời độc ác. Nếu 
buông thả, để tâm khởi lên sự nóng giận, tức là tự mình làm thiệt hại cho con 
đường  tu học, khiến cho mất hết công đức). – Giới Bất Sân Nhuế, Kinh Di Giáo.  
 
Ngoài các phần lược ghi và trích dẫn từ các bộ kinh: Hoa Nghiêm, Bát-nhã, Kim 
Cang… như đã nêu trên, hầu hết trong các tạng thánh điển Đại thừa, đều thuyết về 
tâm. Kinh thì có Pháp Hoa, Lăng Già, Viên Giác, Đại Bảo Tích, Đại bát Niết-bàn, Pháp 
Bảo Đàn, Na-lan-đà vương sở vấn… Luật thì có Phạm Võng Bồ Tát Giới, Du Già, Ưu-
bà-tắc giới, Anh Lạc… Luận, thì có Trung Quán Luận, Thập nhị môn luận, Đại trí độ 
luận, Du-già sư địa luận…. Cả Thập mục ngưu cũng nói về tâm. 
  
Tóm lại, Phật như bậc lương y, biết bịnh cho thuốc. Phật đã thuyết về tâm. Cùng 
lúc, Phật cũng dạy phương pháp chế ngự tâm, an trụ tâm, hàng phục tâm. Xin lược 
kể ra đây vài phương pháp Phật dạy cách chế tâm: 
 

 Giữ bốn tâm tăng thượng: tâm tăng thượng là tâm cao đẹp, tâm tăng tiến, 
tâm hướng thượng, tâm thanh tịnh, tâm có lực dụng mạnh mẽ. Kinh Ưu-bà-
tắc ghi như vầy: “Nầy Xá-lợi-phất, Thầy có biết người đệ tử Tại gia mà biết hộ 
trì 5 giới và bốn tâm cao đẹp, thì họ có thể đạt được dễ dàng mà không khó 
khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết rằng mình sẽ 
không còn bị đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh và các nẻo ác trong 
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tương lai hay không? Một người như thế là đã đắc quả vào dòng, không còn 
bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ còn 
qua lại cõi trời và cõi người tối đa là 7 lần nữa, là đạt đến biên giới của sự 
hoàn toàn giải thoát và diệt khổ”. Bốn tâm cao đẹp nói ở đây là bốn Tăng 
thượng tâm, hay còn gọi là bốn pháp quán chiếu, gồm: quán về Phật, quán 
về Pháp, quán về Tăng và quán về Giới.  
 

 Tứ Niệm Xứ: tức bốn lãnh vực quán niệm, cũng gọi là Thân thụ tâm pháp, Tứ 
niệm, Tứ niệm trụ… , một phần trong 37 phẩm trợ đạo, là phương pháp tập 
trung tâm ý để diệt trừ những vọng tưởng, khái niệm sai lầm của tâm thức, 
nhằm đạt đến trí tuệ và chân lý. Bốn lãnh vực quán niệm gồm: quán về thân 
thể, quán về cảm thọ, quán về tâm ý và quán về đối tượng của tâm ý. Với 4 
pháp tuệ quán nầy, nếu quán từng phần thì gọi là Biệt tướng niệm trụ. Còn 
nếu quán cả bốn phần thì gọi là Tổng tướng niệm trụ. Đây là pháp tu của 
Tiểu thừa, được ghi rõ trong luận Câu Xá. 
 

 Ngũ đình tâm: cũng gọi là Ngũ quán, Ngũ độ môn, Ngũ quán môn, Ngũ môn 
thiền, là 5 phương pháp thiền quán, nhằm đình chỉ, dứt trừ sự lăng xăng, 
vọng tưởng, phiền não, mê chấp trong tâm ý. Ngũ đình tâm quán gồm: 
 
- Sổ tức quán: là phương pháp đếm hơi thở ra, vào, để đối trị sự tán loạn, 

vọng tưởng của tâm ý, giữ cho tâm được định tĩnh. 
- Bất tịnh quán: quán về sự dơ nhớp, bất tịnh của thân, để đối trị tâm ham 

muốn sắc dục. 
- Từ bi quán: quán về lòng thương xót, khổ đau, bất hạnh… để đối trị tâm 

nóng giận, phiền não. 
- Nhân duyên quán: là pháp quán thuận và nghịch về 12 nhân duyên, để 

đối trị với tâm tham chấp, ngu si. 
- Giới phân biệt quán: quán 18 giới (thập bát giới) không ngoài sự giả hợp 

của 7 đại, để đối trị với tâm vọng tưởng, chấp thủ vào ngã và pháp. 
  

 Niệm Phật: là cách thông dụng và dễ thực hiện nhất. Niệm Phật là trụ tâm 
vào tiếng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nhằm giữ cho tâm được định tĩnh, xa 
lìa vọng tưởng, phiền não. Trong kinh A Di Đà, Phật có nói với Tôn giả Xá-lợi-
phất rằng: “Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà 
Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, 
nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm 
bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh Chúng 
hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di 
Đà Phật Cực Lạc quốc độ” (Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đến 
đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một 
ngày cho đến bảy ngày, một lòng không tán loạn. Lúc lâm chung, người đó 
sẽ được Phật A Di Đà cùng chư Thánh Chúng hiện thân trước mặt cho thấy. 
Nếu lúc mệnh chung, người đó giữ được tâm định tĩnh mà không điên đảo, 
thì tức khắc được vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà). 
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 Trì chú: cũng là cách diệt trừ phiền não, giữ cho tâm được an tĩnh, kiên cố 
mà không tán loạn. Đây là phương pháp thực tập mượn năng lực của thần 
chú để điều phục tâm ý. 
 

 Tụng kinh: Người tụng kinh được rất nhiều công đức. Trong phẩm Pháp Sư, 
kinh Pháp Hoa, Phật đã thuyết như vậy. Cổ nhân nói: “Khán kinh giả minh 
Phật chi lý”. Tụng kinh hay học kinh là cách ôn lại lời Phật, để tự nhắc mình 
cố gắng thực hành, đừng quên. Học kinh là học tri kiến của Phật, để thấu đáo 
và làm sáng tỏ đạo lý trong những lời Phật dạy. Chính nhờ đó mà có trí tuệ. 
Người có trí tuệ, tuy vẫn dùng con mắt thịt để nhìn, nhưng là cái nhìn sáng 
tỏ, thấu đáo (Nhược nhân hữu trí tuệ chi chiếu, tuy thị nhục nhãn, nhi thị 
minh kiến nhân dã, thị danh trí tuệ) - Kinh Di Giáo. Như vậy, tụng kinh cũng 
là cách để hàng phục, thanh tịnh tâm. 

 
Ngoài ra, đối với các pháp mình đã thọ học, cần nên cố gắng. Trước khi nhập Niết-
bàn, Phật đã ân cần dặn dò với chư Tỳ khưu, được ghi lại trong kinh Di Giáo: “Ư chư 
công đức thường đương nhất tâm. Xả chư phóng dật như ly oán tặc. Đại bi Thế Tôn 
sở thuyết lợi ích giai dĩ cứu cánh. Nhữ đẳng đản đương cần nhi hành chi. Nhược ư 
sơn gian, nhược không trạch trung, nhược tại thọ hạ, nhàn xử tĩnh thất, niệm sở thọ 
pháp, vật linh vong thất. Thường đương tự miễn, tinh tấn tu chi, vô vi không tử hậu 
trí hữu hối”. 

 
“Ngã như lương y, tri bịnh thuyết dược. Phục dữ 
bất phục, phi y cữu giả. Hựu như thiện đạo, đạo 
nhân thiện đạo.Văn nhi bất hành, phi đạo quá giả”. 

 
(Đối với các công đức, thường nên hết lòng. Từ bỏ 
tâm phóng dật như tránh xa giặc thù. Những điều 
lợi ích mà đức Thế Tôn, vì lòng đại bi đã thuyết, 
đều có thể lấy đó làm cứu cánh, phải nên siêng 
năng thực hành. Khi ở chốn núi cao, hoặc ở chỗ 
đầm lầy, hoặc nơi gốc cây, hay khi ở yên trong căn 
nhà vắng, đều phải luôn nhớ nghĩ đến các pháp mà 
mình đã thọ học, đừng để cho quên mất. Phải nên 
tự gắng sức, tinh tấn tu tập. Chớ để uổng phí một 
đời mà sau nầy hối tiếc). 

 
(Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Uống hay không là do người bệnh, chứ 
chẳng phải lỗi nơi thầy. Lại như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường 
tốt nhất. Nghe rồi mà chẳng chịu đi, thật chẳng phải lỗi nơi người chỉ đường). 
 
Viết đến đây, tôi nhớ đến đoạn văn trong bài Sám Hối: 
 
        “Tội tùng tâm khởi tương tâm sám     (Tội từ tâm khởi đem tâm sám   
         Tâm nhược diệt thời tội diệc vong      Tâm đã diệt rồi tội liền tiêu 
         Tội vong tâm diệt lưỡng câu không    Tội tiêu tâm diệt thảy đều  không           
         Thị tắc danh vi giai sám hối”.       Đó mới thật là chân sám hối). 
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Đọc sách, thấy trong sách Đại Học của Nho giáo, cũng có đề cập đến tâm. Xin được 
giới thiệu mấy đoạn đặc biệt sau đây: 
 

 Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, 
tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chính 
kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ 
tri. Trí tri tại cách vật. Vật cách nhi hậu tri chí. Tri chí nhi hậu ý thành. Ý 
thành nhi hậu tâm chính. Tâm chính nhi hậu thân tu. Thân tu nhi hậu gia tề. 
Gia tề nhi hậu quốc trị. Quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. (Xưa nay, muốn làm 
cho cái đức sáng khắp thiên hạ trước phải trị quốc an dân; người muốn trị 
quốc trước phải giữ gia đình cho có nề nếp; người muốn giữ cho gia đình có 
nề nếp trước phải biết tu thân; người muốn tu thân trước phải giữ tâm cho 
chân chánh; người muốn giữ tâm chân chánh trước phải giữ ý cho chân 
thành; người muốn giữ ý chân thành trước phải hiểu biết cho thấu đáo; muốn 
hiểu biết thấu đáo là phải sửa ngay tại lương tri, đạo đức của mình. Chính từ 
“cách vật” tức quay lại với bản tâm, với lương tri mà có hiểu biết, nhờ hiểu 
biết mới có thành ý, thành ý mới được chánh tâm, có chánh tâm rồi mới tu 
được thân, có tu thân mới chỉnh đốn được gia đình, gia đình yên ổn mới đến 
việc trị nước. Do trị nước theo cách như vậy mà thiên hạ được thái bình). 
 

 Tử viết: Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: “Tư vô tà” (Đức Khổng Tử 
nói: kinh thi có 300 thiên, một lời bao trùm được hết, đó là: “Giữ cho tư 
tưởng không tà vạy”). Nói thêm: Kinh Thi là một trong Ngũ kinh của Nho 
giáo, có nội dung giáo dục nhân cách, tư tưởng con người, khiến cho tâm 
tánh được ngay thẳng, chân chánh. 

 
 “Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã” (Khổng Tử bỏ hẳn bốn tật: ‘vô ý’: 
xét việc thì cứ theo lẽ phải chứ không theo định kiến riêng; ‘vô tất’: không 
quyết đoán; ‘vô cố’: không cố chấp; ‘vô ngã”: không để cho cái “ta” làm mờ 
lý trí). Đây là bốn điều khiến cho tâm trở nên trong sáng vậy. 

 
 “Tâm tại bất yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. 
Thử vị tu thân tại chính kỳ tâm. Thử vị tâm bất chánh, bất khả dĩ tu kỳ thân” 
(Một khi vọng tưởng, điên đảo, tán loại, thiếu chánh niệm, thì mắt nhìn mà 
không thấy, tai nghe mà không nhận ra được việc gì, ăn mà không biết mùi vị 
của thức ăn ngon dỡ thế nào. Do vậy muốn tu thân, cốt chính ở cái tâm. 
Người có tâm bất chánh, thì không có cách nào tu thân cho được). 

 
Để kết thúc phần luận về tâm, xin ghi lại lời sách tấn của ngài Đại Viên Thiền sư, 
cũng nói đến chữ tâm, được ghi lại trong phần cuối của bộ Quy Sơn Cảnh Sách: 
 
         “Tâm cảnh câu quyên        (Tâm cảnh đều quên 
  Mạc ký mạc ức  Không nhớ không tưởng 
  Lục căn di nhiên  Sáu căn an nhiên 
  Hành trụ tịch mặc  Đi đứng tĩnh mặc 
  Nhất tâm bất sanh  Một tâm không sanh 
  Vạn pháp câu tức”.  Muôn pháp đều ngưng) 
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� Nhất hồi hướng: Chân-như thật tế, tâm tâm khế hiệp. 
� Nhị hồi hướng: Vô thượng Phật quả bồ-đề, niệm niệm viên mãn. 
� Tam hồi hướng: Pháp giới nhất thiết chúng sanh, đồng sanh Tịnh độ.  
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