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Lý  giải  những  công  án  chỉ  về  tâm. 
 

Dương đình Hỷ 

 

1-Không  an  tâm  là  an  tâm. 

 

Huệ  Khả  hỏi  Đạt Ma : 

-Tâm con không an, xin thầy an cho. 

-Ông mang tâm ra đây, tôi an cho. 

-Con tìm mà không thấy tâm đâu. 

-Tôi đã an tâm cho ông rồi đó. 

 

Tâm có vọng và chân. Huệ Khả khởi niệm tìm chân tâm  là vọng tâm 

rồi. Đạt Ma không an tâm là trừ vọng tâm của Huệ Khả, tức là an tâm 

vậy. 

 

2-Chỉ  thẳng  tâm  người. 
 

Sau khi Ngũ tổ truyền y bát cho Huệ Năng, ông đi về Nam. Huệ 

Minh đuổi theo. Huệ Năng đặt y bát trên tảng đá, Huệ Minh nhấc lên 

không nổi, nói : 

-Tôi đến vì pháp, không phải vì y bát. 

-Nếu ông vì y bát mà đến, thì hãy bặt mọi duyên, không khởi một 

niệm, tôi sẽ vì ông mà nói pháp. 

Huệ Minh làm theo lời. 

-Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính lúc đó khuôn mặt xưa nay 

của Minh thượng tọa là gì ? 

 

Huệ Minh ngay đó đại ngộ. Tâm không nghĩ thiện, ác là tâm không 

phân biệt, là tự tánh. 
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3-Ta  là hơn  cả. 

 

Truyền thuyết nói Đức Thế Tôn khi sinh ra, tay phải chỉ trời, tay trái 

chỉ đất, nói : “Trên trời, dưới đất chỉ có ta ta là hơn cả.” 

Cái ta này không chỉ Đức Phật, mà chỉ tự tánh. 

Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Thầy nói Đại Đạo không khó, chỉ do lựa chọn thôi. Thế nào là không 

lựa chọn ? 

-Trên trời, dưới đất chỉ có ta là hơn cả. 

-Thế là lựa chọn rồi. 

-Điền xá nô (câu nói đương thời) lựa chọn ở chỗ nào ? 

Ông tăng không trả lời được. 

 

Câu chửi của Triệu Châu có nghĩa là trong sự lựa chọn mà không bị 

trói buộc vì sự lựa chọn, đó là sự lựa chọn chân thực.  

 

4-Câu  cách  ngôn. 

 

Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Thầy có câu cách ngôn nào không ? 

-Đến nửa câu cách ngôn tôi cũng không có. 

-Thầy chẳng phải là trụ trì ở đây sao ? 

-Phải, nhưng là tôi, có phải cách ngôn đâu ! 

 

Câu cách ngôn là câu nói cho người học. Tâm thiền là biến đổi, 

không cố định được. 

 

5-Cái  này  cái  kia. 

 

Dược Sơn thấy Tôn Bố Nạp đang rửa tượng Phật, hỏi : 

-Ông rửa được cái này, có rửa được cái kia không ? 

-Ông mang cái kia ra cho tôi xem. 
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Cái này chỉ tượng Phật, cái kia chỉ tự tánh. Người chưa ngộ không 

trả lời được, người ngộ rồi chưa chắc đã trả lời được, người cao minh 

thì hỏi ngược lại.  

 

6-Gương  của  ai. 
 

Quy Tông sai người đưa đến cho Ngưỡng Sơn một cái gương. 

Ngưỡng Sơn bảo đệ tử : 

-Quy Sơn cho tôi một cái gương, các ông bảo đó là gương của Quy 

Sơn hay của tôi. Nếu bảo là của Quy Sơn sao lại ở trong tay tôi ? Nếu 

không ai trả lời được, tôi sẽ đập gương. 

Không ai trả lời được, do đó Ngưỡng Sơn đập vỡ gương và trở về 

phòng phương trượng. 

 

Gương tượng trưng cho tâm. Trong Thiền học, tâm không phân biệt 

ta người, còn phân biệt tâm của Quy Sơn và Ngưỡng Sơn là sai. 

 

 

7-Con  trâu  và  ông  tăng. 

 

Quy Sơn bảo đồ đệ : 

-100 năm sau, tôi xuống núi làm trâu, trên lưng có ghi Quy Sơn tăng 

mỗ giáp. Lúc đó các ông gọi tôi là trâu hay là Quy Sơn tăng ? 

 

Ngôn ngữ chỉ là dấu hiệu. Trong vòng luân hồi dù là người hay sinh 

vật thì cũng nên giữ tâm lương thiện. 

 

8-Gập  một  con  hổ. 

 

Nam Tuyền, Quy Tông, Trí Kiên trên đường hành cước gập một con 

hổ. 3 người thản nhiên đi qua, không sợ hãi. Nam Tuyền hỏi Quy 

Tông : 

-Con hổ giống gì ? 

-Giống con mèo lớn. 
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Nam Tuyền lại hỏi Trí Kiên cùng một câu hỏi , Trí Kiên trả lời : 

-Giống con chó. 

 

Ba người đã biểu lộ cái tâm không sợ. 

 

9-Để  nước  bọt  tự  khô. 

 

Một chàng trai ngỗ ngược hơi tý là đánh người. Một hôm đến chùa 

Đại Đức nghe Nhất Hưu giảng pháp ; nghe giảng pháp xong cảm thấy 

hối hận, muốn cải đổi. Anh ta nói với Nhất Hưu : 

-Nếu có người nhổ nước miếng vào mặt con, con không đánh lại mà 

quệt đi. 

-Cứ để nước miếng tự khô. 

-Nếu bị đấm thì sao ? 

-Không đáng kể, chỉ là một cú đấm mà thôi. 

Chàng trai kia không nhẫn nại được, đấm vào đầu Nhất Hưu một cái 

và hỏi : 

-Bây giờ thầy thấy sao ? 

-Đầu tôi cứng như đá, đánh chỉ đau tay thôi. 

Chàng trai trẻ không trả lời được. 

 

Lòng bao dung đã cảm hóa được đối phương. 

 

10-Trí  Hoàng. 

 

Trí Hoàng sau khi gập Ngũ tổ, nói mình đã đạt được đại định. Huyền 

Sách đi qua đó hỏi : 

-Ông ngồi đây làm gì ? 

-Vào định. 

-Khi ông vào định là hữu tâm hay vô tâm ? Nếu là vô tâm thì sỏi đá 

cũng vào định được, nếu là hữu tâm thì tất cả chúng sanh đều vào định 

được cả sao ? 

-Khi tôi vào định, tôi không nghĩ tới hữu tâm hay vô tâm. 

-Như vậy là thường định, còn ra, vào thì không phải là thường định. 
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-Thầy ông là ai ? 

-Lục tổ. 

-Thầy ông nói về định thế nào ? 

-Năm ấm vốn không, sáu trần không có, thể dụng là một ; không ra 

không vào nên không có chỗ trú. Không sinh, không diệt nên không có 

thiền tưởng. 

Trí Hoàng bèn đi gập Lục tổ. 

-Ông từ đâu đến ? 

Trí Hoàng nói do Huyền Sách giới thiệu, và kể lại. 

-Đúng như thế, tâm ông như hư không, nhưng không bị trói buộc bởi 

hư không, thì đối với mọi sự đều vô ngại. 

Tri Hoàng ngay đó đại ngộ. 

 

Tự tánh ví như hư không, nếu không bị gì trói buộc, thì đâu có gì làm 

trở ngại được. 

 

11-Thủ  tọa  thua  một  ngọn  núi. 
 

Mã đầu đà nổi tiếng về tài xem bói, đến gập Quy Sơn : 

-Tôi qua Hồ Nam thấy núi Đại Quy là đạo trường cho 1500 người. 

-Tôi có thể trụ trì ở đó không ? 

-Không được, hòa thượng là xương, Đại Quy là thịt, hòa thượng nếu 

trụ trì ở đó, thì đồ chúng không quá ngàn người. 

-Đệ tử của tôi có được không ? 

-Để xem. 

Quy Sơn gọi Hoa Lâm là thủ tọa đến. 

-Người này có được không ? 

Mã đầu đà lắc đầu : 

-Không được. 

Quy Sơn lại gọi Ngưỡng Sơn đến. 

-Người này thế nào ? 

-Được. 

Quy Sơn bảo Ngưỡng Sơn : 

-Ông hãy đến Đại Quy trụ trì, phát huy chánh pháp. 

Hoa Lâm không phục thưa : 
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-Con là thủ tọa mà không được, Ngưỡng Sơn chỉ là điển tọa mà lại 

được chọn ? 

-Nếu ông nói được một câu xuất cách trước đại chúng thì tôi sẽ cho 

ông. 

Quy Sơn bèn đặt một cái tịnh bình trên đất : 

-Không gọi là bình, ông gọi là gì ? 

-Không lẽ gọi là khúc gỗ ? 

Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn không nói đạp đổ tịnh bình 

đi. 

-Thủ tọa đã thua một ngọn núi rồi. 

 

Thủ tọa tâm còn chấp vào danh tướng. Ngưỡng Sơn không chấp nên 

đạp đổ tịnh bình đi. Danh từ là do con người quy ước với nhau, gọi là 

gì mà chả được ? 

 

12-Tánh  tướng  là  một. 
 

Quang Dõng là đệ tử Ngưỡng Sơn đến tham Đức Sơn trở lại gập 

thầy. 

-Ông đến làm gì ? 

-Đến lễ hòa thượng. 

-Ông còn thấy tôi không ? 

-Thấy. 

-Ông thấy tôi có giống con lừa không ? 

-Hòa thượng cũng không giống Phật. 

-Vậy giống cái gì ? 

-Nếu giống cái gì, thì giống lừa có khác gì ? 

-Phàm thánh đều quên. Tôi mang câu hỏi này ra mà hỏi người mà 20 

năm nay không có ai trả lời được. Ông hãy giữ trạng thái này. 

 

Thiền không thể nói ra được. Cái không nói ra là tự tánh. 

 

13-Tâm  không  khác. 
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Duy Chính có việc phải vào kinh, trên đường gập một viên quan lại, 

ông này mời thiền sư vào quán thọ trai. Bỗng con lừa kêu lên một tiếng, 

viên quan lại kêu : 

-Thiền sư ! 

Duy Chính ngẩng đầu lên. Viên quan lại bèn chỉ con lừa, thiền sư bèn 

chỉ viên quan lại. 

 

Tâm ở hiện tượng giới : con lừa, viên quan lại, thiền sư có sai biệt 

nhưng ở bản thể giới chỉ là một. 

 

14-Tự  do  như  đám  mây. 

 

Đường Túc Tôn hỏi Huệ Trung : 

-Thầy đắc pháp nào ? 

-Bệ hạ có thấy đám mây trên trời không ? 

-Thấy. 

-Lấy đinh sắt mà đóng nó lại. 

 

Tâm thiền phải tự do, không cố định ở một chỗ. 

 

15-Tô  Đông  Pha. 

 

a/ Tô Đông Pha là một thi sĩ trứ danh, thành ra rất kiêu ngạo. Một lần 

ngồi thiền cùng Phật Ấn, bèn hỏi : 

-Thầy thấy tôi ngồi thiền thế nào ? 

-Rất trang nghiêm như Phật vậy, còn tôi thì sao ? 

-Như bãi cứt trâu. 

Phật Ấn chỉ cười. Tô Đông Pha thấy mình chiếm được thượng phong 

bèn đi khoe với bạn bè. Tô tiểu muội  (em gái Tô Đông Pha) nghe được 

bảo : 

-Anh sai rồi, thiền sư trong tâm có Phật, nên thấy anh là Phật, trong 

tâm anh có phân nên thấy thiền sư là phân ! 
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b/ Một lần khác Tô Đông Pha đến chùa nghe Phật Ấn giảng. Người 

đông như nêm cối, không có chỗ mà ngồi. Phật Ấn bảo : 

-Hết chỗ rồi, đây không phải là chỗ của ông. 

-Nếu tôi ngồi vào tứ đại, ngũ uẩn của thầy thì sao ? 

-Tôi có một câu hỏi nếu ông trả lời được, tôi tình nguyện làm chỗ 

ngồi cho ông, nếu không trả lời được thì ông phải để đai ngọc lại chùa 

để làm vật kỷ niệm. 

-Được thôi ! 

-Tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng có, ông muốn ngồi chỗ nào ? 

Tô Đông Pha không trả lời được, bèn cởi đai ngọc  để lại mà đi. 

 

c/ Một lần khác Tô Đông Pha làm được một bài kệ, sai tiểu đồng 

mang cho Phật Ấn coi. Phật Ấn coi xong viết 2 chữ đánh rắm bảo tiểu 

đồng đem về cho Tô Đông Pha coi. 

Bài kệ như sau : 

 

稽 首 天 中 天 

Khể thủ thiên trung thiên 

毫 光 照 大 天 

Hào quang chiếu đại thiên 

八 風 吹 不 動 

Bát phong xuy bất động 

端 坐 紫 金 蓮 

Đoan tọa tố kim liên. 

 

Dịch : 

 

Cúi  đầu  ngồi  giữa  trời 

Hào  quang  chiếu  mọi  nơi 

Tám  gió  thổi  chẳng  động 

Trên  tòa  sen  thảnh  thơi. 
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Tô Đông Pha xem rồi giận dữ, đang đêm đi thuyền qua sông kiếm 

Phật Ấn : 

-Thầy và tôi là bạn thanh khí, cùng bàn chuyện thiền, sao thầy lại 

mắng tôi thế ? 

-Tôi mắng ông hồi nào ? 

Tô Đông Pha chìa mảnh giấy ra. Phật Ấn cười đọc : 

 

八 風 吹 不 動 

Bát phong xuy bất động 

一 屁 打 過 江 

Nhất khí đả quá giang. 

 

Dịch : 

 

Tám  gió  dù  hung  tâm  chẳng  động 

Chỉ  vì  phát  rắm  phải  qua  sông. 

 

Tô Đông Pha đỏ mặt, trở về. 

 

Trong 3 trường hợp trên ta thấy Tô Đông Pha rất kiêu ngạo, Phật Ấn 

dạy ông phải có tâm khiêm nhường, vì ngoài trời còn có bầu trời khác, 

người giỏi còn có người giỏi hơn. 

 

16-Tượng  Phật. 

 

a/ Trời rất lạnh, Đơn Hà đem tượng Phật gỗ ra đốt. Viện chủ trông 

thấy cả kinh hỏi : 

-Sao ông lại đốt tượng Phật thế ? 

-Để tìm xá lợi. 

-Tượng Phật gỗ thì làm sao có xá lợi được ? 

-Không có sao ? Vậy ông cho tôi vài tượng khác để sưởi ấm được 

không ? 
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b/ Bùi Hưu mang một tượng Phật tới xin Hoàng Bách đặt tên. 

Hoàng Bách gọi : 

-Bùi Hưu ! 

-Dạ ! 

-Tôi đã an danh rồi đó. 

 

Phật vốn vô danh, nên gọi là gì mà chẳng được, nên gọi là Bùi Hưu 

cũng có sao đâu ? 

 

c/ Thôi tướng quốc vào đại điện thấy một con chim sẻ phóng uế trên 

đầu tượng Phật bèn hỏi Như Hội : 

-Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, sao con chim sẻ lại phóng uế trên 

đầu tượng Phật vậy ? 

-Xin cứ yên tâm, nó không phóng uế trên đầu chim điêu đâu. 

 

Chúng ta thường đồng hóa tượng Phật là Phật, nhưng với con chim 

sẻ thì tượng Phật là cục đá, hay khúc gỗ, nào có gì khác ? Trong các thí 

dụ trên,coi tượng Phật là Phật là vọng tâm phải trừ đi. 

 

17-Tâm,  Phật,  Đạo. 

 

Giác hòa thượng nói : 

-Tâm là Phật, vô tâm là Đạo. 

 

Tâm là Phật chỉ tâm thanh tịnh, tùy duyên bất biến. Vô tâm là Đạo, là 

thức tâm gập sự không sanh tâm. 

 

18-Thật,  giả. 

 

Ngũ tổ Diễn hỏi một ông tăng : 

-Thiến nữ lìa hồn, người nào là thật ? 

 

Hai người thiến nữ là người trước và sau khi ngộ. Người chưa ngộ là 

nô lệ cho dục vọng, người giác ngộ làm chủ được mình. 
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19-Rợ  Hồ  không  râu. 

 

Hoặc Am nói : 

-Tên rợ Hồ này sao lại không râu ? 

 

Hoặc Am phá cái chấp về hình thức. Tên rợ Hồ này chỉ tự tánh, nếu 

phân biệt có râu và không râu là từ sáng suốt trở thành hồ đồ vậy. 

 

20-Thế  Tôn  giơ  hoa. 

 

Ở pháp hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn giơ một cành hoa lên và không 

nói gì cả. Đại chúng ngơ ngác chỉ có Ca Diếp là mỉm cười. Thế Tôn bảo 

: 

-Ta có chánh pháp nhãn tạng, nát bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, 

vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự, ngoài giáo truyền riêng, nay giao 

cho Ca Diếp. 

 

Hoa là chỉ tự tánh, tự tánh không thể diễn tả bằng lời được. Nếu ngộ 

tự tánh thì thành Phật. Tự tánh chỉ có thể tự chứng thôi. 

 

21-Văn  Thù  và  Phổ  Hiền. 

 

Có ông tăng hỏi Thủ Sơ : 

-Nếu như có Văn Thù và Phổ Hiền tới tham học thì thầy làm sao ? 

-Tôi coi họ như trâu, lùa vào chuồng. 

 

Cầu Phật và Bồ tát là tâm vọng, phải trừ đi. 

 

22-Nở  đã  lâu  rồi. 
 

Một học tăng hỏi một thiền sư : 

-Cây nở hoa không ? 

-Đã nở lâu rồi. 
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-Còn kết quả không ? 

-Đêm qua sương xuống là rụng rồi. 

 

Nở hoa kết quả là bản tánh của cây, còn chấp vào kết quả là tâm còn 

vọng. 

 

23-Phật  là  thế  nào ? 

 

Trường Khánh hỏi Bách Trượng : 

-Phật là thế nào ? 

-Giống như cưỡi trâu mà tìm trâu. 

 

Tự tánh không tìm ở bên ngoài. 

 

24-Thè  lưỡi. 
 

Một ông tăng hỏi Linh Quan : 

-Phật là thế nào ? 

Sư thè lưỡi, ông tăng lạy tạ. 

-Ngưng, ông thấy gì mà lạy ? 

-Tạ ơn thầy lấy tướng lưỡi mà chỉ thị. 

-Gần đây lưỡi tôi mọc mụn. 

 

Tự tánh không dùng lời để diễn tả được, nên các thiền sư dùng các 

vật có thể cảm giác để chỉ tự tánh không thể cảm giác, chỉ người thể 

nghiệm mới rõ. Thiền sư thè lưỡi ý ở ngoài lời nói. Ông tăng lạy tạ là 

do suy luận không phải là thể nghiệm, là chấp tướng, nên thiền sư bảo 

lưỡi mọc mụn là phá chấp này cho ông tăng. 

 

25-Tâm  là  Phật. 
 

Đại Mai hỏi Mã Tổ : 

-Phật là thế nào ? 

-Tâm là Phật. 
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Đi tìm Phật ở ngoài tâm thì không thể nào thấy. Phật trong tâm mình 

còn chưa rõ, lại đi hỏi người khác. 

 

16-Ba  cân  gai. 
 

Một ông tăng hỏi Động Sơn : 

-Phật là thế nào ? 

-3 cân gai. 

 

Tự tánh có trong mọi vật. Động Sơn bị hỏi khi đang làm việc, ông 

bèn giơ đám gai nặng 3 cân lên trả lời, chặt đứt mọi suy tưởng. 

 

27-Que  cứt  khô. 

 

Một ông tăng hỏi Vân Môn : 

-Phật là thế nào ? 

-Que cứt khô. 

 

Tự tánh không sạch, bẩn. 

 

28-Cây  gậy  của  Ba  Tiêu. 

 

Ba Tiêu bảo đại chúng : 

-Nếu các ông có gậy, tôi sẽ cho ông gậy, nếu các ông không có gậy, 

tôi sẽ đoạt gậy của các ông. 

 

Gậy chỉ tự tánh. Khi các ông đã ngộ (có gậy) thì tôi sẽ giúp các ông 

tu đến toàn giác. Khi được toàn giác (không gậy) thì phải quên đi sự 

toàn giác đó (tôi sẽ đoạt gậy đi) không để lại vết tích gì. 

 

29-Con  trâu  qua  cửa. 

 

Ngũ tổ Diễn nói : 
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-Giống như con trâu qua cửa, đầu, sừng, bốn chân đều qua, sao cái 

đuôi lại không qua được ? 

 

Cái đuôi chỉ tự tánh không bị ảnh hưởng bởi năm giác quan như đầu, 

sừng, 4 chân (thân, khẩu, ý). 

 

30-Nghe  chuông  mặc  áo  7  mảnh. 

 

Vân Môn nói : 

-Thế giới bao la, vì sao nghe tiếng chuông lại mặc áo 7 mảnh ? 

 

Tự tánh là tự do, nhưng nghe tiếng chuông (tập quán của cuộc sống) 

lại mặc áo 7 mảnh là hạn chế. Nhưng nếu  ta hành động trong định thì 

vẫn tự do. 

 

31-Đi  rửa  bát  đi. 
 

Một ông tăng thưa với Triệu Châu : 

-Con vừa vào Tùng lâm, xin thầy chỉ dạy. 

-Ông ăn cháo rồi chưa ? 

-Đã ăn rồi. 

-Đi rửa bát đi. 

 

Tự tánh không có lưỡng biên : rồi, chưa, sạch, bẩn. 

 

32-Dưới  cầu  Ma  Giang. 

 

Một ông tăng hỏi Đại Dung : 

-Phật là gì ? 

-Dưới cầu Ma Giang, ông hiểu không ? 

-Con không hiểu. 

-Trước chùa Thánh Thọ. 

 

Tự tánh ở khắp mọi nơi, không đâu là không có. 
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33-Dấu  vật  ở  đây. 

 

Có một ông tăng tới tham Trần Tôn Túc. Thiền sư hét lên : 

-Sao ông trộm quả để ăn ? 

-Con vừa mới tới sao thầy lại bảo trộm quả để ăn ? 

-Dấu vật ở đây. 

 

Quả chỉ tự tánh, trộm quả là hướng ngoại mà tìm tự tánh. 

 

34-Ý  tổ  sư. 

 

Một ông tăng hỏi Dược Sơn : 

-Đạt Ma chưa qua Trung Hoa, Trung Hoa có ý tổ sư không ? 

-Có. 

-Nếu có sao còn qua ? 

-Vì có nên mới qua. 

 

Ý tổ sư chỉ tự tánh, không đâu không có. 

 

35-Tôi  muốn  bán  thân. 

 

Phổ Nguyện hỏi : 

-Tôi muốn bán thân, có ai muốn mua không ? 

-Con muốn mua. 

-Tôi còn chưa ra giá, sao ông mua được ? 

Ông tăng há mồm, rụt lưỡi. 

 

Thân chỉ tự tánh, ai cũng có. Phổ Nguyện không bán ám chỉ ông tăng 

cũng có, việc gì phải mua ? 

 

36-Chăn  trâu. 

 

Một hôm Tuệ Tạng đang làm việc ở nhà bếp. Mã Tổ hỏi : 
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-Ông đang làm gì ? 

-Con đang chăn trâu. 

-Chăn làm sao ? 

-Khi trâu vào bụi cỏ, buông liềm, kéo mũi lôi ra. 

-Ông thực biết chăn trâu ! 

 

Trâu chỉ tự tánh. 

 

37-Ông  thiếu  gì ? 

 

Một ông tăng hỏi Linh Mặc : 

-Thầy không có pháp tiếp dẫn người sao ? 

-Đợi ông thỉnh cầu, tôi sẽ tiếp dẫn. 

-Thỉnh thầy tiếp dẫn. 

-Ông thiếu gì ? 

 

Tự tánh ai cũng có, việc gì phải xin. 

 

38-Tường  Đông  đánh  tường  Tây. 

 

Một ông tăng hỏi Lũng Chân : 

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

-Tường Đông đánh tường Tây. 

 

Phải bỏ sai biệt (Đông, Tây) mới thấy được tự tánh. 

 

39-Không  chỉ  một  đường. 

 

Một ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Triệu Châu là gì ? 

-Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. 

 

Tâm thiền rất phóng khoáng, không chỉ một đường. 
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40-Đánh  cuộc. 

 

Triệu Châu bảo đệ tử Văn Viễn : 

-Chúng ta hãy đánh cuộc, ai thấp hèn nhất là được. 

Hai người bằng lòng, ai thắng sẽ được một miếng bánh. 

Triệu Châu bắt đầu : 

-Tôi là đầu lừa. 

-Con là đít lừa. 

-Tôi là cứt lừa. 

-Con là con nhặng trong đó. 

Triệu Châu nghĩ một lúc không ra, hỏi : 

-Ông ở trong đó làm gì ? 

-Ở đó nghỉ hè. 

-Được ! Coi là ông thấp hèn nhất.  

Vừa nói vừa cầm bánh ăn. 

 

Chủ yếu của công án này là chỉ vật vô tình và hữu tình đều có tự 

tánh. 

 

 

41-Truyền  y  bát. 
 

Đạt Ma gọi đệ tử lại, bảo họ phát biểu ngộ cảnh của mình. 

Đạo Phó thưa : 

-Như con thấy, không nên chấp trước hay xả bỏ văn tự, chỉ coi nó 

như một công cụ để cầu Đạo. 

-Ông chỉ được phần da của tôi. 

Một nữ ni thưa : 

-Như chỗ con thấy thì như ngài Khánh Hỷ thấy quốc độ Phật A Súc 

một lần rồi không thấy nữa. 

-Bà được phần thịt của tôi. 

-Đạo Dục thưa : 

-Như con thấy tứ đại là không, ngũ uẩn chẳng có, cả thế giới này một 

pháp cũng chẳng có. 
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-Ông được phần xương của tôi. 

Huệ Khả bước ra hành lễ rồi đứng yên. 

-Ông được phần tủy của tôi. 

Và  mang y bát truyền cho Huệ Khả. 

 

Tự tánh không thể nói ra lời được. 

 

42-Nước  trong  trăng  hiện. 

 

Nham Đầu, Tuyết Phong và Khâm Sơn đang nói chuyện, Tuyết 

Phong bỗng chỉ chậu nước ; Khâm Sơn nói : 

-Nước trong, trăng hiện. 

Tuyết Phong nói : 

-Nước đục trăng chẳng hiện. 

Nham Đầu không nói, đạp đổ chậu nước đi. 

 

Tự tánh không có lưỡng biên : trong và đục, hiện và không hiện. 

 

43-Hạt  cải  đựng  núi  Tu  Di. 
 

Lý Bột hỏi Trí Trường : 

-Tu Di đựng hạt cải, đệ tử không thắc mắc, nhưng hạt cải đựng núi 

Tu Di, chẳng là dối người hay sao ? 

-Tôi nghe nói ông đọc qua thiên kinh, vạn quyển, có hay không ? 

-Có. 

-Đầu ông chỉ to bằng trái dừa, xin hỏi cái vạn quyển ấy làm sao mà 

xem cho được ? 

 

 

Tự tánh lớn không ngoài, nhỏ không trong, vô giới hạn. 

 

44-Đầu  con  mèo  chết. 
 

Một ông tăng hỏi Tào Sơn : 
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-Trên đời này cái gì là quý nhất ? 

-Đầu con mèo chết. 

-Tại sao ? 

-Vì không có người ra giá. 

 

Tự tánh có ở vạn vật và không thể ly khai ra được. 

 

45-Nơi  mát  mẻ. 

 

Một ông tăng hỏi Động Sơn : 

-Khi trời nóng, lạnh con đến chỗ nào để tránh ? 

-Sao ông không đến chỗ không lạnh, không nóng ? 

-Đó là chỗ nào vậy ? 

-Đó là chỗ khi lạnh làm cho ông chết cóng, khi nóng làm cho ông 

chết thiêu. 

 

Tự tánh siêu việt không gian. 

 

46-Ngày  nào  cũng  tốt. 
 

Vân Môn bảo đồ chúng : 

-Tôi không hỏi các ông trước ngày rầm như thế nào, mà chỉ hỏi sau 

ngày rầm như thế nào ? 

Đại chúng không ai trả lời được. Vân Môn tự đáp : 

-Ngày nào cũng tốt. 

 

Tự tánh siêu việt thời gian. 

 

47-Một  ngụm  hớp  cạn  nước  Tây  Giang. 

 

Bàng Uẩn hỏi Thạch Đầu : 

-Ai không cùng vạn pháp là bạn ? 

Thạch Đầu bụm miệng cư sĩ lại, cư sĩ đặt cùng câu hỏi với Mã Tổ. 

Mã Tổ nói : 
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-Đợi ông một ngụm hớp cạn nước Tây Giang, tôi sẽ bảo. 

Ngay lúc đó Bàng Uẩn đại ngộ. 

 

Tự tánh không diễn tả bằng lời được. 

 

48-Kêu  tự  ngã  ra. 

 

Lục Hằng hỏi Nam Tuyền : 

-Người xưa nuôi một con ngỗng trong bình. Con ngỗng dần dần lớn 

lên không ra được. Giờ xin hỏi làm sao cho con ngỗng ra mà không làm 

con ngỗng bị thương, cũng không làm vỡ bình? 

-Lục Hằng. 

-Dạ ! 

-Đã ra rồi ! 

 

Khi không bị trói buộc thì tự tánh hiển hiện. 

 

49-Người  câm  ăn  mật. 

 

Một ông tăng hỏi Huệ Lâm : 

-Người ngộ không nói ra được thì giống gì ? 

-Giống người câm ăn mật. 

-Người không ngộ mà nói ra thì giống gì ? 

-Giống vẹt kêu tiếng người. 

 

Tự tánh không nói ra được, người không ngộ mà nói ra chỉ là bắt 

chước. 

 

50-Cô  còn  cái  đó  sao ? 

 

Một ni cô hỏi Triệu Châu : 

-Ý mật là thế nào ? 

Triệu Châu không trả lời , tay chụp vào ngực cô. 

-Thầy còn cái đó sao ? 
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-Thì ra cô còn cái đó ! 

 

Ý mật là chỉ tự tánh. Triệu Châu chụp vào ngực ni cô chỉ rằng tự 

tánh ở nơi cô. Ni cô nói : Thầy còn cái đó sao ? là chỉ Triệu Châu còn 

dục vọng, Triệu nói cô còn chấp tướng nam, nữ thì làm sao có thể hiểu 

ý mật là cái gì ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


