
1 

 

Tất  Cảnh  Không  Cảnh 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả :Dương Đình Hỷ 

 

I-Thiền sư Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện hỏi một ông tăng : 

-Đêm đến, gió dữ. 

-Đêm đến, gió dữ. 

-Trước cửa, một cành thông bị thổi gẫy. 

-Trước cửa, một cành thông bị thổi gẫy. 

Thiền sư lại hỏi một ông tăng khác : 

-Đêm đến, gió dữ. 

-Là gió nào ? 

-Trước cửa, một cành thông bị thổi gẫy. 

-Là cây thông nào? 

Thiền sư bảo : 

-Một được, một mất. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Cái mà người tu cần là biết con đường tu phải theo phương pháp nào, 

đường hướng thế nào, tu làm sao ?  Có người nói là phải có lòng tu. Tôi nói 

thế là sai ? Tại sao ? Vì học Phật là tu tâm không, giải thoát khỏi nghiệp 

duyên, có thể đối với bất cứ cảnh nào cũng tự tại, vô ngại. Phật tánh vốn là 

không, có chẳng hai nên đối với duyên không khởi vọng tưởng mà có thể tri 

và giác. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 



2 

 

 

Đề mục của công án này là tất cảnh, không cảnh. Tất cảnh là mục đích, là 

cứu cánh. Có người hiểu tất cảnh, không cảnh là không có cái gì cả, không 

biết gì cả. Đó là sai lầm lớn. Nó có nghĩa là hành giả lúc đó có giác, có tri, có 

khả năng gập duyên mà không ứng. Đối với thuận hay nghịch cảnh đều thản 

nhiên thọ nhận, nhưng tâm ý không không ứng, nên không khởi phiền não. 

 

Công án này là Thiền sư Nam Tuyền khảo nghiệm thiền sinh.  

Ông tăng 1 : đắc tất cảnh, không cảnh. 

Ông tăng 2 : đối cảnh khởi nghi tình. 

Cho nên thiền sư mới nói : 

-Một được, một mất. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Nam Tuyền Phổ Nguyện là một vị thiền sư nổi danh, ông là người ở An Vi 

, Trì Châu, là pháp tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Về sau ông tu ở núi Nam Tuyền, 

không hề xuống núi. Rồi nghe lời mời của 2 vị Thái thú Lục Công và Hộ quân 

Bành Thành Lưu Công, xuống núi dương danh tông phong. Đồ chúng hàng 

trăm người. Ông nổi danh với công án Nam Tuyền chém. mèo. Nhân 2 đường 

Đông và Tây tranh cãi nhau con mèo là có Phật tánh không ? Các ông tăng 

không ai chịu ai. Ông bảo : 

-Nếu các ông nói được một câu thì con mèo được cứu, nếu không tôi sẽ 

chém nó. 

Không ai trả lời được. Nam Tuyền bèn chém con mèo đứt đôi. Khi Triệu 

Châu về, ông thuật lại câu chuyện. Triệu Châu không nói một lời đội dép lên 

đầu đi ra. Nam Tuyền nói : 

-Nếu ông ở đó thì đã cứu được con mèo rồi. 

Nói có cũng được, nói không cũng được, nói không có, không không cũng 

được, tất cả là do lời nói. Triệu Châu đội dép lên đầu là không nói thì tốt hơn. 
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Khi Nam Tuyền bảo ông tăng 1 : 

-Đêm đến, gió dữ. 

Ông tăng này đã đạt tất cảnh, không cảnh, nên lấy thể không ứng vạn 

duyên không vọng tưởng. Đêm đến, gió đến. Đêm đến thì gió hiện. Ông tăng 

không phản ứng. Thiền sư lại dẫn dụ ông : 

Trước nhà, một cành thông bị thổi gẫy. 

Ông tăng luôn đề phòng, nên lấy duyên, ứng duyên, cảnh ứng cảnh lấy tâm 

không mà ứng mọi duyên. 

Thiền sư lại dùng những câu nói đó để thử ông tăng 2 : ông này trú tâm ở 

cảnh nên muốn biết gió ở hướng nào tới : Đông, Tây, Nam, Bắc, gió lớn 

chừng nào? Cây thông nào bị thổi gẫy cành ? Là cây thông 3 lá hay 5 lá ? Ông 

tăng trước ngộ Đạo nên thiền sư nói được. Ông tăng sau mê thất, tùy cảnh mà 

chuyển nên thiền sư nói mất. 

 

* 

                                                           *     * 

 

 

Tánh  Ở  Đâu ? 

 

I- Dị Kiến Vương hỏi Ba La Đề : 

-Ai là Phật ? 

-Người thấy Tánh là Phật. 

-Ông thấy không ? 

-Tôi thấy Phật tánh. 

-Tánh ở đâu ? 

-Tánh ở tác dụng. 

-Nay, sao tôi không thấy ? 

-Nay tại tác dụng, nhà vua tự không thấy. 
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-Tôi có không ? 

-Nếu nhà vua tác dụng không gì là không có, nếu không thể khó hiện. 

-Nếu tác dụng có mấy chỗ ? 

-8 chỗ. 

-Có thể nói cho tôi biết không ? 

-Tại thai vì thân, tại thế vì người, tại mắt gọi thấy, tại tai gọi nghe, tại mũi 

gọi ngửi, tại miệng gọi nói, tại tay gọi cầm, tại chân gọi đi. Người mà không 

biết gọi tinh hồn, người biết gọi Phật tánh. 

 

Vua nghe rồi tức khắc khai ngộ, sám hối tội lỗi đã làm khi trước, ngày đêm 

học tập Phật pháp. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Người tu Thiền muốn minh tâm kiến tánh. Nếu tâm không minh thì tánh 

vẫn có như thường. Nếu tâm còn vọng, nghĩa là còn tập khí thì khi Tánh gập 

duyên thì sẽ sinh ra nghiệp duyên. Nếu tâm đã minh thì khi tánh gập duyên sẽ 

không tạo ra nghiệp duyên. Muốn minh tâm, ta phải trừ 10 tiểu phiền não : 

1/ phẫn. 

2/ hận. 

3/ phúc. 

4/ não. 

5/ đô. 

6/ khan. 

7/ cuồng. 

8/ siểm. 

9/ hại. 

10/ kiêu. 

 

10 trung phiền não : 
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1/ vô tâm. 

2/ vô quý. 

3/ trạo cử.  

4/ hôn trầm. 

5/ bất tín.  

6/ giãi đãi.  

7/ phóng dật. 

8/ thất niệm.  

9/ tán loạn. 

10/ bất chính tri. 

 

6 đại phiền não : 

1/ tham. 

2/ sân. 

3/ si. 

4/ mạn. 

5/ nghi. 

6/ tà kiến. 

 

Nói tóm lại Thể của Tánh là không, gọi là Chân Như. 

 

Chân Như : không tánh, không tướng, không sinh. 

 

III- Giải  thích  tiêu  đề. 

 

Tiêu đề của công án là Tánh ở đâu ? Theo câu đáp của Ba La Đề thì Tánh ở 

tác dụng. Người không biết thì như cưỡi trâu mà tìm trâu. Phật tánh có ở tác 

dụng trong những sinh hoạt thường ngày như ăn, ngủ. Phật tánh có ở 4 thiền, 

8 định, ở 4 quả của Tiểu thừa, thập địa, ngũ nhãn, lục thông, nhất thiết trí, đạo 

tương trí, nhất thiết tương trí. 
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IV- Giải  thích  công  án. 

 

Vua Dị Kiến Vương không tin Tam bảo, lại hủy hoại Tam bảo. Ba La Đề là 

cháu của Bồ Đề Đạt Ma, nghe sự phân phó của Ngài đến gập gỡ và dạy dỗ Dị 

Kiến Vương. 

Trong đối đáp của Dị Kiến Vương và Ba La Đề, chúng ta để ý tới vấn đề : 

Tánh ở đâu ? làm sao thấy ? 

 

Vấn đề 1 :  

Ba La Đề bảo : 

-Tánh ở nơi tác dụng. 

Thí dụ : ở con mắt, tác dụng là thấy. Vậy cái thấy là Tánh. Tánh có mấy 

tướng ? Theo kinh thì Tánh có  4 tướng, đó là : 

1/ Tự tánh : tâm ý từ căn sinh. 

2/ Tha tánh : từ trần sinh. 

3/ Hợp tánh : căn và trần. 

4/ Ly tánh : lìa căn và trần. 

 

Vấn đề 2  : 

 

Người khai ngộ mới thấy tánh, còn người phàm thì không thấy. 

 

Nói tóm lại, tâm ý sinh ra ở căn, nếu tâm thanh tịnh thì căn cũng thanh tịnh, 

tánh sẽ không ứng với duyên mà tạo ra nghiệp duyên, nhưng nếu trái lại, tâm 

không thanh tịnh, thì căn cũng không thanh tịnh. Tánh sẽ ứng với duyên mà 

tạo ra nghiệp duyên. 

 

 

* 

*     * 
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Duy  Ngã  Độc  Tôn 

 

I. Một ông tăng hỏi Thiền sư Tương Châu Bình Sơn Tòng Y (從漪) : 

-Phật là thế nào ? 

-Không chỉ trời, đất. 

-Tại sao không chỉ trời, đất ? 

-Vì “Duy Ngã Độc Tôn”. 

 

II- Giải   thích  tổng  quát. 

 

Tâm và Tánh là một nếu tâm thanh tịnh, là 2 nếu tâm không thanh tịnh. 

Tâm không thanh tịnh là còn các tập khí : tham, sân, si, mạn, nghi. Khi có sự 

hiện diện của duyên, vì Thể của Tánh là không, nên sẽ sinh ra Y tha khởi tự 

tánh. Nếu tâm thanh tịnh thì Y tha khởi tự tánh không ứng với duyên. Nếu tâm 

không thanh tịnh thì Y tha khởi tự tánh sẽ ứng với duyên và cho ra nghiệp 

duyên. Thức thứ 8 tác dụng như Tự tánh. Tâm làm sao thì nó chiếu như vậy. 

Tâm thanh tịnh thì phản ảnh thanh tịnh, nếu không thì thức thứ 7 và 6 thức 

đầu khúc xạ làm tâm biến dạng. Nếu tâm không chấp một cái gì cả thì sẽ sinh 

ra trí tuệ sẽ phân biệt đâu là thực, đâu là giả. Nhưng nếu cứ chấp vào thực thì 

đó cũng là vọng tưởng, không được giải thoát. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục của công án này là Duy Ngã Độc Tôn, là nói về Thể của Tự tánh. 

Chúng sinh đều có không và bất không Như lai tạng tánh. Dù chúng sinh có 

hưởng vinh hoa phú quý bậc nào thì cũng không bằng Phật tánh, vì vậy mới 

nói Duy Ngã Độc Tôn. 

javascript:animation('5f9e');
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IV- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi : 

-Phật là gì ? 

 

Là hỏi về bản thể giới. Nghe hỏi là biết ông tăng này là người mới tu. Phật 

tánh có 2 : Thể không : không sinh, không diệt và Thể bất không có sinh, có 

diệt. Khi có sự hiện diện của duyên thì khi duyên sinh hay diệt thì không, 

không có ảnh hưởng gì, trong khi bất không thì pháp sẽ sinh diệt theo. Người 

phàm chấp vào sắc tướng, nên chấp vào Tôi, của tôi; ngay cả đến ý nghĩ cũng 

là của tôi. Vì thế trước hết phải quán không, sau đó quán hữu tướng để được 

không, có bất nhị thì mới hoàn toàn.  

 

Thiền sư bảo : 

-Không chỉ thiên, chỉ địa. 

 

Không chỉ thiên là không thuộc về 3 tầng trời : 

1/ Dục giới. 

2/ Sắc giới. 

3/ Vô sắc giới. 

 

Không chỉ địa :  

-không thuộc về loài hữu tình : người và vật;  

-loài vô tình : cây cỏ, sỏi đá. 

Đây là cõi Ta Bà cấu tạo nên bởi ngũ hành : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 

 

Ông tăng không hiểu lại hỏi tiếp : 

-Tại sao không chỉ trời, chỉ đất. 
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Trời và đất cùng một Thể : có sắc thì theo quá trình : thành, trụ, hoại, diệt. 

Sắc tức là không, không tức là sắc. Thí dụ : khi ta thấy trời mưa, ta vui vì trời 

đang nắng gắt  trở nên mát mẻ. Vì ta còn ở trong tam giới nên chịu ảnh hưởng 

của tam giới, Phật đã ra khỏi tam giới nên không bị ảnh hưởng. 

 

Thiền sư trả lời : 

-Duy ngã độc tôn. 

 

Phật đã đắc bình đẳng tính trí : chẳng có Phật nào cao hơn Phật nào. Nhưng 

Phật và chúng sinh cũng cùng một Thể, chỉ khác ở chỗ Phật thì giác, còn 

chúng sinh thì mê vì vô minh. Nên Phật Thích Ca khi giác ngộ thì muốn vào 

Niết Bàn ngay vì giáo lý của Ngài quá khó đối với chúng sinh. Đại phạm thiên 

vương bèn năn nỉ Ngài trụ thế mà chuyển pháp luân. 

 

 

 

* 

                                                           *    * 

 

 

Không  Dùng  Một  Pháp 

 

I- Một ông tăng hỏi Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên : 

-Ý chỉ Tào Khê ai nhận được ? 

-Người hiểu Phật pháp được. 

-Thầy có được không ? 

-Không được. 

-Vì sao không được ? 

-Vì tôi không hiểu Phật pháp. 
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II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Chúng ta lễ Phật, nếu không hiểu đó là để trừ cái tôi ngạo mạn thì có khác 

gì ngoại đạo lễ thần đâu ! Chúng ta học Phật là học theo trí tuệ của Ngài để 

được sinh pháp nhẫn, hành động theo tự tánh, an nhiên tự tại. Có 4 loại giáo 

pháp : 

1/ Giáo pháp : lời Phật dạy. 

2/ Lý pháp : tự mình thể nghiệm nghĩa lý của mọi pháp. 

3/ Hành pháp : tu : Giới, Định, Tuệ. 

4/ Quả pháp : chứng ngộ quả vị vô vi và hữu vi. 

 

Phật đã từng nói : 

-Này Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp, không có pháp nào để thuyết, đó gọi 

là thuyết pháp. 

 

Như vậy, ta thấy nói pháp chỉ là một phương tiện. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Công án này có tiêu đề là không dùng một pháp. Người có Phật pháp đã 

học qua : Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, Lục Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, Bát 

chánh đạo để minh tâm và kiến tánh. Như vậy người tu đã từ hữu lậu mà vào 

vô lậu. Người tu đã dùng Phật pháp để trừ ngã chấp và pháp chấp. Những 

người mới tu hay những người tu nửa mùa nghĩ rằng có một pháp để được là 

không phải Phật giáo. Vì vậy Cổ đức có câu : 

-Nhất thiết pháp để trừ nhất thiết tâm. Nếu người không có nhất thiết tâm 

thì đâu cần nhất thiết pháp ! 

Tâm là không thì các pháp đều là không, thì còn pháp nào nữa ? 

Phật nói : 

-Các pháp đều vô thường là pháp sinh, diệt, trừ sinh, diệt thì mới được vui. 
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IV- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi đạo là Thiên Vương Đạo Ngộ, người tỉnh Hồ Bắc. Thiền sư 

Thạch Đầu Hi Thiên tu ở Nam Nhạc, núi phía Nam của Hành Nhạc, một trong 

Ngũ Nhạc của Trung Quốc. Núi cao 1200m, rộng 400m. Có 72 ngọn, 38 

tuyền, 15 khê, 10 động, 9 đàm, 8 ao, 9 giếng, dòng Tương Giang chẩy qua 3 

phía Bắc, Đông, Nam. Tào Khê là nơi Lục tổ Huệ Năng tu ở Bảo Lâm Tự. 

Bảo Lâm Tự là là do Thiên Trúc Bà La Môn Tam Tạng Trí Nhạc nhân uống 

nước ở Tào Khê, biết đây là thắng địa, nên khuyên dân làng lập chùa ở đó. 

Đạo Ngộ hỏi : 

-Ý chỉ của Tào Khê ai nhận được ? 

Thạch Đầu trả lời : 

-Người hiểu Phật pháp được. 

 

Câu trả lời có nghĩa là những người có nhu cầu cần pháp để phá vô minh 

thì được. 

Đạo Ngộ lại hỏi : 

-Thầy có được không? 

Đạo Ngộ không thể ngộ nên mới hỏi thế, rõ là không nhập tâm. 

-Tôi không được. 

Không được là được. Nếu được một pháp nào thì đó không phải là Phật 

pháp. Trái lại không nhận được một pháp nào để phá vô minh là đã hiểu Đạo. 

Còn có một ý nữa là tôi không có truyền thừa từ Lục tổ Huệ Năng. 

-Vì sao không được ? 

-Vì tôi không hiểu Phật pháp. 

 

Như Phật nói : 

-Tôi nói pháp 49 năm mà không nói một lời nào cả, nếu nói có một pháp để 

được là phỉ báng Phật giáo. 
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Lời nói của Thiền sư Hi Thiên có nghĩa là tôi không có nhu cầu cần Phật 

pháp vì tôi đã hiểu Đạo. Lấy tâm không mà đối với tất cả các pháp thì đều 

được không. Tâm không thì đâu cần một pháp nào ? 

 

 

 

* 

                                                           *     * 

 

 

Tên  Là  Bản  Tịch 

 

I- Thiền sư Động Sơn hỏi : 

-Xà lê tên gì ? 

-Bản Tịch. 

-Nói lên trên. 

-Không nói. 

-Vì sao không nói ? 

-Vì không gọi là Bản Tịch. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Tông Tào Động mà người sau gọi, là do Thiền sư Tào Sơn và Động Sơn 

lập thành. Tào Sơn thân cận với Thiền sư Động Sơn được ít lâu, Động Sơn 

thấy Tào Sơn đã chín mùi, nên một hôm lấy tên của ông để khảo nghiệm. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 
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Bản là Thể, là không. Tịch nếu duyên không tới là không. Nếu duyên tới nó 

có khả năng soi chiếu, nhưng không nhiễm vào duyên thì làm gì có phiền não? 

Phật tánh có thể như thật không và có. Thể soi chiếu các pháp như thật bất 

không. Mục đích của công án này là giai đoạn một của người tu là nhập 

không. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Thiền sư hỏi ông tăng : 

-Xà lê tên gì ? 

Xà lê là người có đức hạnh, trong việc tu Đạo, người nào có đức hạnh cũng 

được kính mến không kể Đạo cao thấp. Thường thì Thiền sư ít hỏi thiền sinh, 

cứ tùy theo duyên mà thôi. 

Ông tăng trả lời : 

-Con tên Bản Tịch. 

 

Bản Tịch có nghĩa là Niết Bàn, là Hư không. Có người hiểu Niết Bàn là 

chết vì đọc kinh thấy nói Phật nhập Niết Bàn. Đó là không phải, Phật nhập 

Niết Bàn, xác thân bị hủy hoại, nhưng pháp thân đi vào Hư không. Bản là chỉ 

Thể, Tịch là chỉ khi Duyên không đến thì là không, khi duyên đến thì nó có 

khả năng soi chiếu, không nhiễm vào duyên, không bị duyên dẫn dắt mà tạo ra 

nghiệp. Bản Tịch là tả trạng thái tâm không.  

 

Trong Thiền học có câu : Thật tướng là phi tướng. Bản tịch chính là Tự 

tánh là Bản lai diện mục. Nhân đây tôi nhắc lại tích Lục tổ Huệ Năng ngộ đạo 

và chỉ cho Huệ Minh. Lục tổ đến tham học Ngũ tổ.  

Ngũ tổ hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Con từ Lĩnh Nam tới. 

-Tới làm gì ? 
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-Tới học làm Phật. 

-Người Lĩnh Nam sao thành Phật được? 

-Người có Nam, Bắc, Phật có Nam, Bắc sao ? 

 

Ngũ tổ thấy là người lanh lợi bèn cho vào phòng giã gạo. Vì vậy mà khí 

huyết lưu thông. Sau khi làm bài kệ Ngũ tổ thấy ông đã hiểu Đạo bèn đến 

phòng giã gạo hỏi : 

-Gạo đã trắng chưa ? 

-Dạ, đã trắng rồi, chỉ đợi sàng. 

Đã ngộ rồi chỉ đợi chứng. 

-Tốt rồi ! 

Ngũ tổ gõ gậy xuống đất 3 lần. 

Ám chỉ canh ba đến phòng phương trượng. 

Canh ba, Huệ Năng đến phòng phương trượng và được Ngũ tổ giảng cho 

nghe kinh Kim Cương, đến câu : Ưng vô sỡ trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngộ bèn 

than : 

-Nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, không sinh diệt, vốn tự đầy đủ, có thể 

sanh ra vạn pháp. 

 

Ngũ tổ thấy Huệ Năng đã ngộ, bèn truyền cho y, bát và khuyên nên đi về 

phương Nam 

Sau khi Huệ Năng đã đi rồi, Ngũ tổ 3 ngày không thượng đường nói pháp. 

Đồ chúng thắc mắc hỏi, Ngũ tổ nói y, bát đã theo Huệ Năng về Nam rồi. Đồ 

chúng bèn đuổi theo để mong cướp lại y, bát. Trong đó có Huệ Minh là quân 

nhân xuất thân, đuổi kịp Huệ Năng. 

Huệ Năng đặt y , bát trên tảng đá nói : 

-Y, bát là biểu tượng cho sự truyền thừa, nếu ông muốn thì cứ mang đi. 

Huệ Minh nâng y, bát lên không nổi, bèn thưa : 

-Tôi đến là vì pháp, không vì y, bát. 
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-Nếu ông đến vì pháp thì tôi nói cho ông nghe : Khi không nghĩ thiện, 

không nghĩ ác, thì cái gì là bản mặt xưa nay của Minh thượng tọa ? 

Huệ Minh ngay đó giác ngộ, lễ tạ trở về, gập các người đuổi theo, nói 

không gặp Huệ Năng. 

 

Người mới học Đạo phải lìa ngôn ngữ, văn tự, chứng ngộ thể không. 

Không trú ở không, vì nếu chấp các cảnh đều không là trở thành ngoan không. 

Người tu phải quán Hữu để có không, hữu bất nhị thì mới hoàn toàn. Khuôn 

mặt xưa nay là Bản Tịch là Tự tánh, là cái biết nhưng không phân biệt.  

 

Thiền sư lại hỏi : 

-Hãy nói lên trên. 

-Không nói. 

-Vì sao không nói ? 

-Vì không phải tên là Bản Tịch. 

 

Có nói là có tướng, lìa bản thể, thì không gọi là Bản Tịch nữa. 

 

 

 

* 

*     * 

 

 

Hỏi  Đúng  Là  Không  Hỏi. 

 

I- Một ông tăng hỏi Thiền sư Động Sơn Lương Giới : 

-Thế nào là hỏi đúng, đáp đúng ? 

-Không dùng mồm nói. 
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-Nếu có người hỏi , thầy có đáp không ? 

-Cũng không hỏi. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Người tu khi tâm và thân gập chuyện, nếu có trí tuệ đầy đủ thì không có gì 

phải sợ cả, dùng tâm mà quán chiếu, nếu không thì có thể nhờ một người đã 

khai ngộ. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Hỏi đúng là không hỏi, tại sao ? Vì khi hỏi là ta đã dùng lời nói có hình 

tướng, mà hỏi đúng đáp đúng là hỏi về Thể là Không. Vì vậy, làm sao có lời 

giải đây ? Tâm ý phát ra ở câu. Thí dụ : mắt nhìn một vật. Nếu tâm thanh tịnh 

không có những tập khí : tham, sân, si, mạn, nghi thì Căn (ở đây là mắt) cũng 

thanh tịnh. Căn sẽ không ứng với duyên để tạo ra nghiệp duyên. Và trái lại 

nếu tâm không thanh tịnh thì mắt cũng không thanh tịnh, mắt sẽ ứng với 

duyên và tạo nên duyên nghiệp. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi : 

-Thế nào là hỏi đúng, đáp đúng ? 

Đây là câu hỏi về bản thể. Bản thể là không, nên không rơi vào ứng duyên, 

xa lìa mọi ngôn ngữ, văn tự. 

Cho nên mới có câu nói : Trên đường gập người đạt Đạo không chào hỏi, 

chỉ im lặng. Người đạt Đạo có tu, có chứng dĩ nhiên là thể không. Tâm không 

đối tâm không, nếu tâm bạn có khởi động niệm thì tâm người đạt Đạo cũng 

không ứng. 
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Người tu không vọng tưởng thì không thể dùng lời để mô tả thể vì thể là 

không. Chỉ cần tự quán chiếu là đủ. Người phá hoại ta, ta không thù người, 

chỉ cần ta bỏ tất cả xuống. Căn, trần, thức là tam hòa hợp. Căn vào trần là 

mười hai nhập, căn và trần tạo ra thức là 18 xứ.  

Trong Thiền học có câu : Ngôn ngữ đoạn Đạo, tâm hành xứ diệt. Có nghĩa 

là : chặt hết lời nói thì tâm cảm nhận mọi xứ đều diệt. Tâm ở đây là chỉ A Lại 

Da Thức. 

Thiền sư từ bi bảo : 

-Không dùng miệng. 

 

Không dùng lời nói để tả Thể, càng dùng lời càng xa bản thể vì thế không 

hỏi là hỏi. 

Ông tăng không hiểu, cố hỏi : 

-Nếu có người hỏi thì Thiền sư có trả lời không ? 

-Cũng không có hỏi. 

 

Đã bảo là không hỏi rồi mà. Có tất cả pháp là để đối trị tất cả tâm, nếu tất 

cả tâm là không thì đâu cần tất cả pháp ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


