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Thiền  cơ  trong  chuyện  cười. 
 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Tôi nói : 

-Thiền rất khó hiểu, nhưng thiền cơ trong chuyện cười thì lại dễ hiểu. Đó 

là lý do tại sao tôi viết sách này : Từ nông đến sâu. Chúc mọi người đọc 

sách này được ích lợi. 

 

Trước hết hãy kể một chuyện cười : 

 

1- Ngồi máy bay. 

 

Lão Lý dẫn vợ lần thứ nhất đi du lịch, phi cơ bị loạn lưu ( không khí hỗn 

loạn vì áp xuất thay đổi) trên dưới rung chuyển, phải trái hỗn loạn, nước 

trong ly tung toé xuống sàn. Bà vợ nắm lấy lão Lý khẩn trương : 

-Máy bay này sắp vỡ rồi, hình như đang rơi. 

-Đừng sợ, đừng lo ! Máy bay không phải là chúng ta. 

 

-Ha ! Ha ! Ha ! 

Lại nói thiền. 

 

Gần đây có người nói : ngày 21/12/2012 là ngày tận thế vì lịch của Mã 

Nhã dân tộc ghi như thế, chỉ có đến ngày 21 không có ngày 22. 

Có người hỏi tôi : 

-Có ngày tận thế không ? 

-Không có. 

-Nếu có, phải làm sao ? 

-Với tôi không quan hệ. 

-Ngày tận thế và tôn sư không liên quan sao ? 

-Đúng vậy ! Thế giới là thế giới, tôi là tôi. 

-Tôn sư sống tại thế giới này mà ! 

-Tôi có sống sao ? 
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Câu nói này là Thiền, các đệ tử có hiểu không ? Nên hiểu ! Nên hiểu. 

Công án này phải dùng đầu óc, nghĩ thử xem ! 

 

Có ông tăng hỏi thiền sư Nhượng Châu Quảng Đức thiền sư : 

-Thế nào là Phật ? 

-Mặc áo tơi cưỡi trâu, cỏ rậm không thấy đầu. 

-Thế nào là ý của tổ sư từ Tây sang ? 

-Cá quẫy không nước nguồn, chim hót giữa hoa khô. 

-Thế nào là biển tịch diệt ? 

-Ngựa phi nơi chợ náo nhiệt, không đụng phải người nào. 

-Người đời bị bệnh y vương chữa, y vương bị bệnh ai chữa ? 

Quảng Đức thiền sư ruỗi tay ra hỏi : 

-Ai khám bệnh cho tôi ? 

-Con không hiểu. 

-Tu Di chạy là thuốc, bốn bể khinh thường là thang. 

 

Kể một chuyện cười 2 : Một đời ân ái. 

 

Có một cặp vợ chồng đến công viên tản bộ, lúc đó bà vợ thấy trên hồ có 

2 con thiên nga, rúc đầu vào nhau phi thường thân thiết. Bà vợ nói : 

-Ông xem thiên nga kìa ! Hai vợ chồng thật thân ái, thật khiến người 

ngưỡng mộ. 

Ông chồng nhìn nhưng không nói gì. Hai vợ chồng tiếp tục tản bộ trong 

công viên. Tới chiều, trời lặn về Tây, họ lại trở về bờ hồ. 

Bà vợ kêu lên : 

-Ông nhìn kìa, hai con thiên nga vẫn còn đây, ân ái gần gũi khiến người 

ta phải cảm động. 

Ông chồng nhìn thấy không đúng : 

-Không đúng, không đúng ! Bà nhìn kỹ coi, con mái không phải là con 

buổi sáng. 

Bà vợ nhìn xem . . .  

 

Ha ! Ha ! Ha ! 
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Lư Thắng Ngạn : Câu chuyện này nhìn xem rất phổ thông không có 

thiền cơ gì, nhưng tôi thấy có pháp vị. 

Lấy con mắt người đời mà xem : 

1-Người đời đều thích mới ghét cũ. 

2-Người đời đều thay lòng, đổi dạ. 

3-Người đời thích so sánh. 

4-Người đời đều có lòng yêu, ghét. 

5-Người đời đều thích đẹp, ghét xấu. 

 

Như quả, người giác ngộ chỉ nhìn qua, mỉm cười thế thôi. 

1-Đời người như ảo. 

2-Đời người là một vở kịch. 

3-Đời người như không. 

4-Đời người như tia lửa chớp. 

5-Không vui, không buồn. 

6-Tất cả đều là dĩ vãng. 

7-Mọi hành động đều vô thường. 

8-Không có gì được. 

9-Mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây. 

10-Yêu là sao, hận là sao ? 

11-Niết bàn tịch tĩnh. 

Những pháp vị này các đệ tử nên thể nghiệm, suy nghĩ cho kỹ, nếu quý 

vị không còn tồn tại thì ân ái ở đâu ? 

 

Có ông tăng hỏi Đỉnh Châu, Lương Sơn, Duyên Quán Thiền sư : 

-Thế nào là gia phong của hoà thượng ? 

-Nước xiết cá khó lội, tùng cao chim khó đậu. 

-Trộm nhà khó đề phòng, thì thế nào ? 

-Nhận rõ thì không đổ oan. 

-Nhận rõ rồi thì sao ? 

-Bị biếm hướng về đất nước không sanh. 

-Đó chẳng phải là chỗ an thân lập mạng sao ? 

-Nước tù không giữ rồng. 

 

Lư Thắng Ngạn : 
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-Câu nước tù không giữ rồng là một câu trọng yếu. Như tôi phân tích thì 

nước tù là chỉ thế gian. Rồng là chỉ Phật tánh. Mọi người chú ý : Thiên 

nga rúc đầu, cứ hướng về đất nước không sanh thì không có chuyện gì 

xẩy ra cả. 

 

Kể một câu chuyện cười 3 : Phong thư của người ái mộ tài tử điện 

ảnh. 

 

Một vị nam tài tử anh tuấn nói với bạn : 

-Tôi thất nghiệp rồi ! 

-Kỷ lục của anh rất tốt, tiền đồ vô tận làm sao lại thất nghiệp chứ ? 

-Chỉ vì tôi nhận được thư của một người ái mộ, giám đốc công ty liền 

cách chức tôi. 

-Có người ái mộ là sự huy hoàng của một minh tinh, sao giám đốc lại 

khai trừ anh ? 

-Chỉ vì người ái mộ là vợ của giám đốc. 

Người bạn :  .  .  .  ? 

 

Ha !  Ha !  Ha  ! 

 

Đối với chuyện cười này, tôi tưởng cười rồi thôi, không viết vào sách, 

nhưng sau nghĩ lại, trong đó có thiền cơ nha. 

Mọi người hỏi thiền cơ ở chỗ nào ? 

Tôi đáp : 

-Một vị nam diễn viên anh tuấn, diễn giỏi, nhiều người mê như cá tức lội 

sông, giám đốc phải cao hứng mới phải chứ. Vấn đề là vợ giám đốc viết 

một phong thơ ái mộ. Do đó đã biến thành một vấn đề lớn. Bà vợ giám 

đốc là sát thủ. 

Thiền cơ là tâm phân biệt. 

Sự chẳng liên quan đến mình : tất cả bình tĩnh. 

Sự liên quan đến mình : Trong tâm đại loạn. 

Trong Thiền pháp : không có tâm phân biệt. 

Chẳng liên quan đến mình : tâm không loạn. 

Liên quan đến mình : cũng thế, tâm không loạn. 
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Tôi lại kể một ví dụ : có hai người cãi nhau, mắng qua mắng lại. Nếu 

việc không liên quan đến bạn, bạn sẽ đứng một bên xem hí kịch : kẻ 

thắng, người thua. Về sau, chửi mắng bỗng động đến mình. Lúc đó, lửa 

giận bốc ngàn trượng, bạn hét như sấm, nhất định ra mặt đòi công đạo. 

 

Lư Thắng Ngạn bảo : Phật có nói Phật giáo là một tôn giáo không tranh 

cãi, tôi thêm : vô ngã, vô chúng sanh, vô nhân, vô thọ giả, các vị hiểu 

không ? 

Thiền sư Duyên Quán có bài kệ sau :     

 

粱 山 一 曲 歌 
Lương sơn nhất khúc ca 

局 外 人 難 和 
Cục ngoại nhân nan hoà 

十 載 訪 知 音 
Thập tải phỏng tri âm 

未 嘗 逢 一 箇 
Vị thường phùng nhất cá. 

 

Dịch  : 

Lương  Sơn  một  khúc  ca 

Người  ngoài  khó  mà  hoà 

Mười  phương  tìm  tri  kỷ 

Một  người  chẳng  gập  qua. 

 

Một ông tăng hỏi : 

-Một ông tăng chết sẽ đi đâu ? 

-Ông tăng ấy khi nào chết ? 

 

(Lư Thắng Ngạn : Câu “Ông tăng ấy khi nào chết” là một câu rất quan 

trọng, các đệ tử nên tham câu này khi tâm khai, ý giải thì sẽ được huyền 

chỉ). 
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紅 焰 焚 吾 身 
Hồng diễm phân ngô thân 

何 須 塔 廟 新 
Hà tu tháp miếu tân 

有 人 悟 此 理 
Hữu nhân ngộ thử lý 

灰 中 現 全 身 
Hôi trung hiện toàn thân. 

 

Dịch  : 

Lửa  hồng  đốt  thân  thể 

Đâu  cần  miếu  mới  đâu 

Có  người  hiểu  lý  đó 

Toàn  thân  hiện tro rầu. 

 

Tôi  nói : Lành thay ! Lành thay ! 

 

Kể một chuyện cười 4 :  Chết  rồi  về  đâu ? 

 

Vợ hỏi chồng : 

-Chúng ta có đi dự lễ truy điệu Lâm cục trưởng không ? 

-Ai chẳng chết, đi làm gì ? 

-Nhưng bà vợ còn đang công tác. 

-Bà ta chỉ là một nhân viên thường thôi. 

-Nhưng con trai bả là một giáo viên thể dục. 

-Giáo viên thể dục, tôi chẳng có giây mơ rễ má gì cả. 

-Nhưng con trai ổng có một ông bố vợ. 

-Bố vợ của của con trai ông làm gì ? 

-Chủ sự phòng nhân viên. 

-Vậy là phải đi rồi ! 

 



7 

 

Ha  !  Ha  !  Ha ! 

 

Lư Thắng Ngạn :  

-Ở đời đều có nhân tình, giữa người và người đều có quan hệ vi diệu. 

Có quan hệ mọi việc trôi chẩy. 

Không có quan hệ mọi việc ngưng trệ ! 

Cái gọi là nhân tình không ngoài quan hệ mà thôi, cõi đời kỳ thực thê 

lương lắm.  

Cái này và Thiền không liên quan. Thiền không phải là nhân tình, thiền 

cũng không phải là quan hệ. 

Lý Nguyên Tùng nói : Thiền hiện đại.  

Tôi nói : Phi cổ đại, phi hiện đại. 

Thánh Nghiêm pháp sư nói : Sinh hoạt thiền. 

Tôi nói : Phi sinh hoạt, phi nhân tình. 

 

Có ông tăng hỏi Hưng Nguyên Phủ đại lãng hoà thượng : 

-Đã là thần sông sao không hoà vào nước, bị nước từ chối hay sao ? 

-Theo dòng chẩy mà đắc diệu, không theo dòng chẩy thì gập trở ngại. 

Tôi nói  : Thần sông đã chết rồi  !hoặc  ;  Vợ con, họ hàng tôi không ai là 

thần sông cả. 

(Người đời đều thế cả) 

 

Có ông tăng hỏi Hồng Châu Đông Thiền hoà thượng : 

-Thế nào là mật thất ? 

-Nước sông sâu bẩy thước. 

-Thế nào là người trong mật thất ? 

-Đây cách Giang Nam 30 bước. 

 

Lư Thắng Ngạn : 

-Mật thất chỉ Thiền, người trong mật thất chỉ người tập Thiền. Sông sâu 

7 thước. Có thể đáp tìm núi cao vạn trượng. Đây cách Giang Nam 30 

bước, kỳ thực chỉ với đời không có quan hệ. 

Nhân gian không Thiền. Thiền không nhân gian. Hiện đại Thiền, sinh 

hoạt Thiền là những sách sai lầm. 
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Kể một câu chuyện cười 5 :  Sợ  mà  chạy. 

 

Bố hỏi  Tiểu Dân  : 

-Tiểu Dân, thử giải bài toán này : Trên cây có 2 con chim đậu, bắn chết 

một con, còn mấy con ? 

-Còn một con. 

-Đồ ngu, con còn lại sợ quá bay đi mất rồi, lại hỏi một câu đơn giản hơn, 

nếu con đáp sai bố sẽ quất vào mông. Nghe kỹ này : Trong phòng chỉ có 

mình con, bố bước vào, trong phòng có mấy người ? 

-Một người. 

-Tại sao chỉ một người ? 

-Con sợ quá chạy mất. 

 

Tôi nói chuyện cười này có Thiền vị. Kỳ thực dùng lý luận có 3 giải đáp 

có lý ; 

1/Không con nào : một con chết, con còn lại sợ quá bay đi, đương nhiên 

không có nửa con. 

2/Một con : sợ thì bay đi, nhưng vẫn còn sống. 

3/Hai con : một chết, một bay đi. Chết cũng tính, sống cũng tính, đương 

nhiên là có 2 con. 

Đạo lý này mọi người phải cẩn thận suy nghĩ. Như quả đệ tử đã hiểu đệ 

nhất nghĩa, tôi hỏi : 

-Có mấy con ?  Đệ tử có đáp hay không ? 

 

Ha  !  Ha  !  Ha  ! 

 

Có ông tăng hỏi Tịnh Châu Quảng Phúc Đại Ẩn thiền sư : 

-Thế nào là chỉ nam, một đường ? 

-Diệu dẫn linh cơ, sóng trong rõ vòng lạ. 

-Ba nhà cùng mời, biết đi nhà nào ? 

-Trăng soi ngàn sông, nhà nhà đều có tăng. 

 

Lư Thắng Ngạn :  

-Chỉ nam : chỉ phương tiện thiện xảo của Đạo Ẩn : sóng trong, trăng 

hiện. 
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Trăng soi ngàn sông : chỉ pháp môn nào cũng thiện xảo. 

Nhà nhà đều có tăng : nhà nào cũng có tăng đến. 

Như quả nếu là tôi há đáp chỉ nam là gì sao ? 

Tôi đáp : chỉ Đông, chỉ Tây, chỉ Nam, chỉ bắc. 

Ba nhà cùng mời, tôi đáp : Sợ chạy mất rồi. 

 

Lư Thắng Ngạn : chỉ nam chỉ một đường : vị tất có đường . 

3 nhà cùng mời : nhà nào cũng được, nhà nào cũng không được, vì sao ? 

Tôi đáp : Toàn là trăng ảo. 

Nếu ngộ toàn là trăng ảo, bạn đã ngộ một nửa rồi. 

Lúc đó bạn đã rõ : 

Người mắc tội ngũ nghịch là gì ? 

(Phóng hoả đêm đốt nhà, trời sáng đội mũ vào Trường An) 

Người hiếu thuận là gì ? 

-Bước bước tay không hạt cơm, khoanh tay trước nhà người ngửng đầu. 

Các đệ tử thân mến, tôi đề thị như thế, mọi huyền chỉ đều ở trong đó. Rõ 

rõ, ràng ràng , đó là những gì hàng ngày tôi khổ công nói pháp. Nếu như 

còn chưa rõ, tôi đã hết sức, tôi nói lại tôi chạy đi vì sợ, chúng sanh cũng 

chạy đi vì sợ ! Quý vị có hiểu không ? 

 

Kể chuyện cười 6  :   Giờ  số  học. 

 

Giờ số học, thầy giáo thấy các học sinh không có tinh thần, bèn nói : 

-Chỉ cần có trò nào giải được bài toán khó này, tôi sẽ cho các trò nghỉ. 

Nghe được nghỉ mọi người đều lên tinh thần, đều đồng thanh nói : 

-Dạ ! Phải ! 

Thầy giáo lại hỏi : 

-Có ai giải được không ? 

Bỗng Tiểu Minh thưa : 

-Chúng con đều không giải được, cho thầy nghỉ ạ ! 

Học sinh vỗ tay không ngừng. 

 

Ha  !  Ha  !  Ha  ! 

 

Lư Thắng Ngạn giải thích : 
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Học sinh vui được nghỉ 

Thầy giáo cũng vui được nghỉ. 

Đây là tương đối, nếu bạn hiểu tâm lý con người thì có nhiều sự tình bạn 

có thể giải quyết được không phải đi đến ngõ cụt. Thiền cũng vậy, bạn 

có thể dùng phản diện mà suy nghĩ, có thể giải quyết mọi vấn đề khó 

khăn. 

 

Có ông tăng hỏi Long Huyệt Sơn hoà thượng : 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

-Cưỡi hổ, ca hát. 

Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Nghỉ rồi ! Tổ sư nghỉ rồi ! 

Ông tăng lại hỏi : 

-Đã là thiện tri thức rồi, sao còn đốt vàng mã cho thần thổ địa ? 

-Vì thượng nhân khó lòng mà không chúc rượu thọ. 

Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Mang tiền ra đây, hãy nghỉ mà đi du hí. 

Có ông tăng hỏi Đại Thừa Sơn hoà thượng : 

-Cây khô gập Xuân thì thế nào ? 

-Thế gian khó có. 

Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Nhàn hoa nghỉ chơi. 

Ông tăng lại hỏi : 

-Thế nào là chuyện bốn phương, tám mặt ? 

-Thăng tử múa, Đầu Tử chuyển mình. 

Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Còn rong chơi ở thế giới 80. 

Có ông tăng hỏi Diên Khánh Quy Hiểu thiền sư : 

-Ngôn ngữ đoạn đạo thì thế nào ? 

-Hai loại công án. 

Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Bãi biển Hạ-uy-di khó phơi nắng. 

Ông tăng lại hỏi : 

-Thế nào là người trong cảnh ? 

-Có nhận biết không ? 
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Nếu là tôi, sẽ đáp : 

-Cho hắn nghỉ. 

 

(Lư Thắng Ngạn : Không tưởng tới một câu chuyện cười, nghĩ đi nghĩ 

lại cho tôi nhiều linh cảm, nhưng các đệ tử thử nghĩ xem, mình vốn là 

Phật, đến đời này chỉ là nghỉ ngơi việc gì phải lao lực, mọi người nghỉ 

đi, cao hứng mà vui chơi.) 

 

Kể một chuyện cười  7  : Nằm  bệnh  viện. 

 

Tiểu Minh bị bệnh nặng, nhập viện khá lâu; rất có cảm tình với bác sĩ trị 

liệu. Tiểu Minh khỏi bệnh rồi, làm thủ tục xuất viện. Hôm đó, Tiểu 

Minh rất vui, cảm kích bác sĩ chữa trị nói : 

-Bác sĩ Vương, tái kiến. 

Mẹ Tiểu Minh rất kỵ 2 chữ tái kiến (hẹn gập lại), vội nói : 

-Không được nói “tái kiến”, con còn muốn nhập viện nữa sao ? 

Tiểu Minh nghĩ một lúc không biết nói sao cho phải, sau cùng nói : 

-Bác sĩ Vương, vĩnh biệt. 

 

Ha  !  Ha  !  Ha  ! 

 

Câu chuyện cười này, trọng điểm là câu nói cuối “vĩnh biệt”. Câu vĩnh 

biệt này có thiền vị. 

1/Giữa người và người, cuối cùng đều là vĩnh biệt. 

2/Người yêu, người ghét cuối cùng đều là vĩnh biệt. 

3/Vĩnh biệt : tất cả đều là không. 

Nhưng vĩnh biệt không phải là khai ngộ. Khai ngộ là không có kiến, tái 

kiến, vĩnh biệt. Các đạo hữu, quý vị không có kiến, tái kiến, vĩnh biệt lại 

có ý kiến gì hãy nói nghe thử. 

 

Có ông tăng hỏi một thiền sư : 

-Mạng tận, duyên tuyệt thì thế nào ? 

-Chết ! 

-Người đó đi đường nào ? 
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-Vào vũ trụ Huân Huân Di, sáng rõ hay huỷ hoại đều không nắm giữ 

được. 

 

Lư Thắng Ngạn : Câu đáp nói gì vậy ? Nếu dùng đệ nhất nghĩa phải nói : 

Chết là giả gọi, Đạo cũng là giả gọi. Tôi hỏi các vị chứ : chết là giả, Đạo 

cũng là giả, vậy cái gì là thật ? Nói mau ! Nói mau ! 

 

Có ông tăng hỏi một vị thiền sư : 

-Kinh nói A Dật Đa không đoạn phiền não, không tu thiền định, Phật Đà 

thọ ký tương lai sẽ thành Phật vô ngại là sao ? 

-Muối sẽ hết, tro cũng không. 

-Khi muối hết, tro không thì thế nào ? 

-Người buồn không nói với người buồn vì buồn chết người. 

-Làm thế nào để được niệm niệm tương ứng ? 

-Cá, rồng sợ nước ly tán. 

-Khi được niệm niệm tương ứng thì thế nào ? 

-Tự đi biển Bắc, trời Nam, không cần tin tức của cá, nhạn. 

 

Lư Thắng Ngạn : Quý vị đối với đối thoại trên động não sẽ có chuyển 

biến. Trong đó dĩ nhiên có thâm ý. Nhưng có một số người không hiểu, 

chẳng hạn A Dật Đa không hết phiền não, không tu thiền định, tại sao lại 

thành Phật ? Các vị nên nghĩ như thế này : Đối với A Dật Đa : phiền não 

vốn không, vốn là Bồ đề. Có thể hiểu được lý do đó thì không tu thiền 

định tức là thiền định, có phiền não bằng với không có phiền não. Còn 

không là Phật thì là gì ? 

 

Tôi ngộ ra rằng Lư Thắng Ngạn không phải là người. Không phải là 

người thì là gì ? 

 


