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Chớ  vịn  vào  duyên 

 

                                                                             Tác giả : Huyền Tường  

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I-Thiền sư Đức Sơn bảo thị giả kêu Nghĩa Tồn. 

-Thầy cho gọi ông kìa ! 

Nghĩa Tồn đến gập Đức Sơn. 

-Tôi gọi Nghĩa Tồn, ông tới đây làm gì ? 

Nghĩa Tồn im lặng không trả lời. 

 

II-Giải thích đề mục. 

Công án này mục đích là chớ vịn vào duyên. Trong quá trình tu hành không 

nên tùy tiện vịn vào duyên, ứng với duyên nếu cứ tu như thế thì sẽ không giải 

thoát được.  

Có một vị đại đức, khi đang ngồi thiền bỗng linh cảm có người bảo ông : 

-Ông nên đến chùa X mà ngồi thiền. 

Ông ta nghe rồi, chấp cảnh, liền đi tới chùa X ở xa mà ngồi thiền. Kỳ thật, 

ngồi thiền ở đây hay ở kia có gì là khác nhau đâu, chỉ vì nhận thức cảnh là 

thật, không biết là do bảo hộ Bồ tát thử thách, ông ta đã ứng duyên mà thay 

đổi, làm sao chứng được tâm như như bất động ? Vị đại đức này đi đến chỗ 

khác mà ngồi thiền, tuy là có cảm ứng đấy, nhưng cảm ứng đó không thể coi 

là thật. 

Người tu hành chúng ta, lục căn không loạn vin vào cảnh tâm phải như 

như, nếu cứ nghe người nói thế nào tin thế ấy thì làm sao vượt được tam giới ? 

Chớ vịn vào duyên là hành động của người tu hành khiến nội tâm trở thành 

tường đồng, vách sắt. Tâm có thể đối duyên không khởi tâm tương ứng, như 

như bất động. Lục căn mở ra, không nhiễm lục trần thì được giải thoát tri kiến 

như lời Đức Phật dạy. 
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Công án này cho chúng ta biết khi gập ngoại duyên hoặc vọng tưởng thì 

không coi đó là thật, không nên theo duyên mà thay đổi. Bạn không biết đó là 

thật hay giả, không biết đó là tốt hay xấu, sao lại theo duyên mà ứng duyên. 

Tu thiền phải lục thân bất nhận, Phật đến giết Phật, ma đến giết ma, chẳng trú 

ở thiện, ác. Cứ tu như thế là được. 

Công án này mở đầu rất giản dị, kết thúc chỉ một câu nhưng là một đại 

thiền cơ để tu hành. Đức Sơn bảo thị giả đi gọi Nghĩa Tồn tới. Sư phụ gọi, 

đương nhiên là ông tới. Công án này duyên khởi hiện tượng giới là một việc 

nhỏ, gọi thì tới, sư phụ chẳng có chuyện to tát gì. Nhưng sư phụ lợi dụng điểm 

này để dạy ông, hễ có người kêu liền ứng duyên. Lời nói của thiền sư có nghĩa 

là : Tôi gọi Nghĩa Tồn, ông đến làm gì ? Nếu ông không đến biểu thị bất động, 

sư phụ sẽ nói : Tốt lắm !  Ông có thể như như bất động. Nhưng nếu sư phụ 

không hiểu thiền thì sẽ bảo : Sư phụ gọi mà ông dám không đến thì trong 

thâm tâm ông còn có sư phụ này sao ?  

Do đó các hành giả tu thiền phải coi các pháp là không, phải tu cho nội tâm 

là tường đồng, vách sắt, không tùy duyên ứng duyên, cảnh đến ứng cảnh, chạy 

ra bên ngoài trú vào cảnh sinh tâm. Vậy thì có thể vào đạo sao ? Vậy bước đầu 

của sự tu giải thoát là bỏ thức dùng căn, không động niệm dù là ngồi thiền hay 

niệm Phật, nếu khởi lên một niệm không kể nó là thật hay giả, chỉ biết thôi, 

không theo nó sai khiến. Tâm quên ngay niệm đầu này. Nếu tâm không thể 

quán tất cả các pháp có thể không thì sẽ gập những trường hợp giở khóc, giở 

cười. Nếu nội tâm trở thành tường đồng, vách sắt thì sẽ trấn áp được mọi 

pháp. Phật, ma đều không nhận, không chấp chước mọi tướng. Đó là điều 

người ngồi thiền phải học. Quá trình tu tập có thể chia ra làm 3 giai đoạn : 

Giai đoạn 1 : Biết và nhận biết thể của các pháp là không. 

Giai đoạn 2 : Trở về thế giới hiện tượng và nhận pháp là thực có. 

Giai đoạn 3 : Nhận rằng không, có là 1.  
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Đọc các công án, đôi khi chúng ta thấy có thiền sư vừa đặt câu hỏi vừa tự 

trả lời. Câu hỏi đặt ra là nhân duyên, câu đáp là ứng duyên. Nếu không có 

duyên thì không có pháp nào cả. 

Đọc hết công án, chúng ta vẫn không biết là Nghĩa Tồn có ngộ hay không, 

và ngộ như thế nào ? Công án này mới xem thì chẳng đề cập đến gì to tát cả, 

nhưng nó rất trọng yếu, biểu thị thiền cơ : Phải giữ cho mình tự chủ, đừng 

nghe ai bảo làm gì thì làm ! 


