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Huyền  cơ  của  đối  thoại 

 
Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Quyển sách này có nhan đề là “Huyền cơ của đối thoại”, là đọc lại Ngũ 

đăng hội nguyên. Từ khi có Phật huệ, khi đọc lại Ngũ đăng hội nguyên, 

mỗi việc tôi đều thấy rõ ràng. Đó là hiện tượng ngộ. Quá khứ mê mang, 

hiện tại mở rộng. Đó là sự học Phật tới nay của tôi. Cuối cùng tôi đã 

ngộ, đã trải qua đệ nhất nghĩa, kinh sách trong tay đọc qua liền rõ. Ngày 

trước học Phật so với ngày nay như đất với trời. Ngộ rồi là ngộ rồi, chưa 

ngộ là chưa ngộ. Sự thật tôi là thực ngộ so với người khác cứ dấu diếm 

ngôn từ lấp lánh. 

 

Tôi đọc qua một chuyện cười : 

Một người Mỹ hỏi một người Hoa : 

-Người Trung quốc các ông chén làm bằng gỗ hay sao mà chữ chén (杯 

bôi) có bộ mộc đứng cạnh ? 

-Không phải. 

-Sao chữ bôi 杯 lại viết thế ? 

-Người Trung quốc chúng tôi chẵng viết rõ là gì, 不 bất là không, 木 

mộc là gỗ. Chữ bôi là không làm bằng gỗ. 

Đây là một câu chuyện cười, cười rồi thôi nhưng trong có thiền ý, là 

quan điểm thôi. 

 

Tôi đọc lại Ngũ đăng hội nguyên không phải dạng đó mà xác thực biết 

rõ : huyền cơ, đệ nhất nghĩa, liễu nghĩa, bất nhị pháp môn, Đạo. Tôi ngộ 

rồi, chính là Phật ngộ. Vì trừ đi cái này thì không có cái kia, đó là tuyệt 

đối của tuyệt đối. Do đọc lại Ngũ đăng hội nguyên, biểu thị nội hàm đối 

thoại chân thực của các thiền sư. Cái đó nếu triển khai sẽ làm các nhà 

tôn giáo học, triết học phải kinh động. Tôi viết cuốn sách này, ngôn ngữ 
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rất phác thực, đối thoại toàn là sự thực : không tông phái, không môn hộ, 

chẳng kể là thiền, tịnh, mật, có công phu, không công phu đều có thể 

đọc. Tôi ngộ rồi, đương nhiên biết rõ pháp sư xưa nay, các trưởng lão, 

đại sư, thiền sư, thượng nhân, một ít quan niệm nhưng chư pháp do nhân 

duyên sanh, chúng sanh tuỳ duyên mà ngộ. Tôi chỉ chỉ điểm sơ sài, nên 

nói thì nói, tôi không nghĩ rằng về phương diện này tất cả đều có thể 

biểu thị. Tôi chỉ muốn nói rằng nên ngộ thì sớm muộn sẽ ngộ, không nên 

ngộ thì cứ mặc hồ đồ. Chúc mọi người khai ngộ. 

 

1- Ba  lần  hỏi,  ba  lần  bị  đánh. 

 

Thưở trước bố mẹ tôi chơi cổ phiếu. Hai người ý kiến không đồng, một 

người nói giá cổ phiếu sẽ tăng, một người nói sẽ hạ. Bố hỏi : 

-Con theo phe nào ? 

Mẹ cũng hỏi : 

-Con theo phe nào ? 

Tôi trả lời : 

-Con đứng một bên ! 

May quá lần đó tôi không bị đánh ! 

 

Lâm Tế, Nghĩa Huyền, người Tào Châu, Nam Hoa, từ nhỏ đã có ý xuất 

trần. Sau khi xuất gia đối với các thiền sư rất là ngưỡng mộ.  Lúc mới 

đầu, tham Hoàng Bá, Hi Vận, tu hành rất đơn thuần. Lúc đó Mục Châu 

là thủ toạ, hỏi Lâm Tế : 

-Ông ở đây lâu chưa ? 

-3 năm. 

-Ông có tham Hoàng Bá chưa ? 

-Chưa, không biết hỏi gì ? 

-Ông đi hỏi Hoàng Bá : Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

Do đó Lâm Tế đi hỏi Hoàng Bá, vừa mở miệng đã bị đánh. Mục Châu 

hỏi : 

-Kết quả đi hỏi thế nào rồi ? 

-Vừa hỏi, đã bị đánh con thực không hiểu ? 

-Đi hỏi lại đi ? 

Lâm Tế lại đi hỏi, lại bị đánh. 3 lần hỏi 3 lần bị đánh. Tôi hỏi các đệ tử : 
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-Lâm Tế 3 lần hỏi : Thế nào là ý của tổ sư từ Tây sang ? 

Hoàng Bá Hi Vận vì sao đánh ông, 3 lần hỏi, 3 lần đánh, trong đó phải 

có huyền chỉ. Lúc đó Lâm Tế không hiểu huyền chỉ, bèn hướng Mục 

Châu nói : 

-Thiền sư bảo con đi hỏi pháp, hỏi 3 lần bị đánh 3 lần, tự hận mình 

nghiệp nặng, không cách gì lãnh hội, con đi đây ! 

-Muốn đi, hãy đi từ biệt Hoàng Bá đã. 

Mục Châu đến trước Hoàng Bá bảo : 

-Vị Lâm Tế Nghĩa Huyền này là một người kỳ đặc, tương lai sẽ là một 

cây lớn, cho bóng mát nhiều người, thỉnh hoà thương phương tiện chỉ 

thị. 

Do đó, khi Lâm Tế đến từ biệt, Hoàng Bá bảo : 

-Ông không cần phải đi đâu xa, cứ đến tham Đại Ngu, ông ta sẽ nói cho 

ông. 

Tôi trước hãy hỏi các đệ tử : 

3 lần hỏi, 3 lần đánh, đó là huyền chỉ gì ? 

Tôi đề thị : 

-Tôi lúc nhỏ bị bố đánh đòn : 3 ngày đánh lớn, 2 ngày đánh nhỏ, đúng là 

bố dùng quyền mà đánh. Ngày nay mới biết bố từ bi. Tôi tỉnh ngộ : 

-Cha mẹ chưa hề đánh tôi. Các đệ tử thế nào là chưa hề đánh qua. Có ai 

biết không ? 

 

 

2- Đập  giường,  đập  đất. 

 

Kể một chuyện quên. 

Lão Tế đến chơi nhà lão Dư, chỉ thấy lão Dư gọi vợ là cục cưng. Lão Tế 

cảm động bảo : 

-Ông bà lấy nhau đã 30 năm rồi mà còn gọi là cục cưng, cho thấy ông bà 

thương nhau biết bao ! 

Lão Dư buồn bã đáp : 

-Kỳ thật gọi cục cưng không thể sai được, nếu gọi sai tên thì phải làm 

sao ? 

-Cũng đúng. 

-Có lúc quên, ngay cả tên bả cũng không nhớ nữa. 
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Tôi đề thị : 

-Gọi tên sai, quên tên là bệnh của người già, chuyện quên này có thiền 

vị. Những chuyện tôi nói với quý vị nhớ được chỗ nào thì tốt bằng 

không thì quên đi, không quan hệ gì, thiên hạ sẽ thái bình. 

 

Lại nói thêm Lâm Tế Nghĩa Huyền ngủ ở tăng đường. Hoàng Bá vào 

tăng đường trông thấy, bèn gõ vào giường một cái. Lâm Tế tỉnh dậy, 

nhìn thấy Hoàng Bá lại nhắm mắt ngủ lại. Hoàng Bá lại gõ vào giường 

một cái. Hoàng Bá lại đến một tăng xá khác thấy thủ toạ đang ngồi thiền 

bèn nói : 

-Hậu sinh ở nhà dưới không ngồi thiền, ông ngồi đây nghĩ bậy cái gì ? 

Hoàng Bá gõ vào giường một cái, liền ra. 

Tôi đề thị : 

-Ngủ là quên trời, đất, người, sự việc. Thậm chí ngay tự mình nằm ngủ 

cũng quên mất. Những chuyện kỳ diệu như thế, phải làm sao ? Không 

hiểu, không làm. Nếu như thế, chính là thiền. Quên đi tất cả đều là thiền. 

 

Lâm Tế một hôm trồng tùng. Hoàng Bá hỏi : 

-Núi đã có nhiều tùng, ông còn trồng làm gì ? 

-Thứ nhất làm đẹp cảnh, thứ nhì làm tiêu chí cho người sau. 

Nói rồi dùng cuốc, cuốc 3 cái. 

-Tuy là vậy ông vẫn bị tôi đánh 30 gậy. 

Lâm Tế lại đập đất 3 lần. 

-Tông tôi, đến ông sẽ hưng thạnh. 

 

Tôi đề thị : 

-Có nhiều người không hiểu huyền cơ trong công án  này. Công án trên, 

ngủ hơn là ngồi thiền, trong công án này đập đất 3 lần là có ý gì ? Nếu là 

tôi ở đó, khi Hoàng Bá hỏi : 

-Núi đã có nhiều tùng, ông còn trồng làm gì ? 

Tôi sẽ đáp : 

-Ai thấy con trồng? 

Tôi cũng đập đất 3 lần và hỏi lại Hoàng Bá : 

-Hưng thạnh ở đời, đối với con vô can, chỉ là lời thừa, hãy quên hết đi, 

chi bằng ngủ còn hơn. 
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3- Đi  du  phương. 

 

Trấn Châu, Tam Thánh viện, có vị thiền sư tên là Huệ Nhiên, ở nơi Lâm 

Tế Nghĩa Huyền được huyền chỉ bèn đi du phương khắp nơi. Dưới đây 

là đối thoại, lời tuy bình đạm nhưng có pháp vị . 

 

Tới gặp Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi : 

-Ông tên gì ? 

-Huệ Tịch. 

-Huệ Tịch là tên tôi. 

-Con là Huệ Nhiên. 

Ngưỡng Sơn nghe rồi cười lớn không thôi. 

 

Tôi đề thị : 

-Danh từ chỉ là phù hiệu, Phật tánh chân chính là tịch tịch, nhiên nhiên 

(bản nhiên). Tên của 2 người thay đổi cho nhau không có gì lạ, không 

chấp vào tên, như Phật tánh vậy. Nghe đối thoại 2 người mà cười là hiểu 

tâm vậy. 

 

Có một ông quan đến tham Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi : 

-Quan chức gì ? 

-Thối quan (quan thôi việc) 

Ngưỡng Sơn giơ phất tử lên : 

-Có đẩy được cái này không ? 

Viên quan không đáp được. Ngưỡng Sơn bảo người học đáp. Không ai 

đáp được. Lúc bấy giờ Huệ Nhiên không khoẻ nằm ở Niết Bàn nghỉ. 

Ngưỡng Sơn sai thị giả mời ông đáp. 

Huệ Nhiên đáp : 

-Hôm nay hoà thượng có chuyện ! 

Thị giả hỏi : 

-Chuyện gì ? 

-Tái phạm không tha. 

 

Tôi đề thị : 

-Còn cái đó không ? 
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-Tái phạm không tha. 

Đó là câu đáp, cái này là da trâu không thổi được, là đầu xe lửa không 

đẩy được. Nếu đẩy được cái này thì tái phạm không tha.  

 

Huệ Nhiên đến tham Hương Nghiêm, Hương Nghiêm hỏi : 

-Từ nơi nào tới ? 

-Từ Lâm Tế. 

-Ông có mang tiếng hét của Lâm Tế theo không ? 

Huệ Nhiên dùng toạ cụ bỗng đánh Hương Nghiêm. 

 

(Tôi đề thị : 

Tiếng hét của Lâm Tế nổi danh. Một tiếng hét có nhiều hàm ý. Huệ 

Nhiên bỗng dùng toạ cụ đánh. Chính là huyền chỉ. Một tiếng hét, mở 

miệng đánh, kim kê độc lập, niêm hoa toàn là biểu tượng, rõ không ?) 

 

Huệ Nhiên đến tham Đức Sơn, lấy toạ cụ ra. 

-Đừng mở toạ cụ, nơi đây tôi không chứa các ông tăng ăn hại. 

-Không có nơi đi. 

Đức Sơn bèn đánh, Huệ Nhiên nắm lấy gậy, đẩy Đức Sơn về thiền sàng. 

Đức Sơn cười ha hả. 

Huệ Nhiên khóc : 

-Trời xanh ! Trời Xanh ! 

 

Tôi đề thị : 

-Đây là huyền cơ, đối thoại rất tinh vi : ăn hại, không chỗ đi, phải tham 

một phen. Có câu đáp nào hay hơn không ? Mời các đệ tử nói ra. Một 

đánh, mộ đỡ, lại đánh, lại cười, lại khóc, kêu trời xanh, trời xanh là có ý 

gì ? Toàn là giải thích Phật tánh, các đệ tử có hiểu không ? 

 

 

4- Thương  thượng  căn  khí.  

 

Có ông tăng hỏi Tề Tủng : 

-Thế nào là Phật ? 

-Lão tăng không biết (xác thực người đời không biết) 
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-Hoà thượng là đại tri thức vì sao không biết ? 

-Lão tăng không biết tiếp hạ cơ (không phàm, không thánh) 

-Thế nào là Đạo ? 

-Đi lại không chướng ngại (đáp hay) 

-Bỗng gặp biển lớn, làm sao qua ? 

Ông tăng định hỏi nữa, Tề Tủng bèn đánh. 

 

(Tôi đề thị : 

-Đối với đối thoại của Tề Tủng, tôi không quá khích động, kỳ thật những 

câu trả lời của Tề Tủng chỉ là xảo diệu thôi. Tôi thử đáp xem) 

-Thế nào là Phật ? 

-Phảng phất người (phi phi nhân) 

-Thế nào là thượng thượng căn khí ? 

-Đả phá tất cả hữu hạn (biết cái không biết) 

-Thế nào là Đạo ? 

-Đông là tây, Tây là Nam, Nam là Bắc  . . . điều điều đại Đạo. 

-Làm sao qua biển lớn ? 

-Đã qua. (thực là cái đó) 

Tôi đáp như thế, so với Tề Tủng thế nào ? Người thượng thượng căn khí 

dùng rất nhiều phương tiện độ hoá chúng sanh, nhưng Tề Tủng không 

biết biến thông. Chẳng hạn lão tăng không biết tiếp hạ cơ. Lời này 

không nên nói. Há chẳng nghe nói người thượng thượng căn khí có hạ 

hạ cơ. Người hạ hạ có thượng thượng cơ. Tôi không bỏ một người nào, 

lý do là vậy. 

 

Có ông tăng hỏi Kim Sa : 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

-Nghe ! 

-Thế nào là đại chúng đứng một bên nghe ? 

-10 vạn, 8 ngàn. 

Nếu là tôi sẽ đáp như sau : 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? 

-Một tộc không mắt (đến thế nào, đi thế ấy) 

-Thế nào là đại chúng xem? 

-Cảnh điểm. 
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Tôi cho rằng câu ý tổ sư từ Tây qua là một duyên phận mà thôi. Thiền 

giả hỏi câu này khá nhiều. Kỳ thực câu đáp thì vô biên, không giới hạn, 

giả sử nếu hiểu đạo lý này thì như bắn tên vào hư không vậy. Tôi rõ rồi, 

bỗng phát Phật huệ, chỉ thấy cái đó : đất không chứa được, nước không 

nổi được, lửa không cháy được, gió không thổi được. 

 

 

5- Dưới  lôi  phong  tháp. 

 

Vai chính trong Bạch sà truyện là Bạch sà Tố Trinh dùng pháp lực nhận 

chìm chùa Kim Sơn. Pháp Hải hoà thượng thâu phục Bạch sà tinh, giam 

ở dưới tháp Lôi Phong. 

 

Tôi hỏi đệ tử : 

-Bạch sà tinh ở đâu ? 

-Dưới Lôi Phong tháp. 

-Còn Pháp Hải hoà thượng ? 

- . . . . ? 

-Không thể còn ở trong chùa Kim Sơn ! Lại hỏi lại một lần nữa : Bạch sà 

Tố Trinh ở đâu ? 

- . . .  ? 

 

Tôi đề thị : 

-Phật nói chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết Bàn tịch tĩnh. Mọi 

người cứ hướng 5 pháp ấn này mà tìm đáp án. Bạch sà Tố Trinh đi đâu ? 

Pháp Hải hoà thượng đi đâu ? 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Huệ Ngung (đời thứ 6 của dòng Nam Nhạc) 

-Cổ điện trùng tu rồi sao ? 

-Minh đường ngói xếp tới rèm mái. 

-Tất cả đều trang nghiêm hoàn bị. 

-Chém cỏ, đầu rắn rơi (nên tham câu này) 

-Thế nào là đại ý Phật pháp ? 

-Nguyên nhân của vô số bệnh. 
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(Tôi đề thị : 

-Câu đáp này, tối kỳ diệu, ý nghĩa thâm sâu khó lường, nếu hiểu được, 

huyền chỉ ở trong đó.) 

 

-Mời hoà thượng chữa bệnh thì sao ? 

-Y sĩ đời cũng chắp tay. 

(Tôi đề thị : 

-Câu đáp này rất hay, rất kỳ, các y sĩ đời đều không trị được, hỏi có 

người nào trị được, đáp mau, đáp mau, đáp trúng sẽ được thưởng) (Tôi 

đáp : Tự mình trị được) 

 

-Ngựa tứ tự mình đến thì sao ? 

-Đợi tôi đánh cho một gậy. 

-Thế nào là vô tướng Niết bàn ? 

-Trước 3 điểm, sau 3 điểm. 

(Nếu là tôi sẽ đáp : Mở miệng là quá, khép miệng là quá, tôi làm sao nói 

chuyện này, đệ tử hiểu không ?) 

 

-Vô tướng Niết Bàn thỉnh sư chứng chiếu. 

-Trước 3 điểm, sau 3 điểm. 

(Lư Thắng Ngạn : một loại, một loại) 

 

-Phàm thánh cùng ở thì sao ? 

-Có 2 con mèo, một con hung ác. 

-Thế nào là tháp vô phùng ? 

-Bát hoa, cửu liệt  (8 hoa, 9 rách) 

(Lư Thắng Ngạn : Bạch Tố Trinh đi đâu ?) 

 

6- Đại  chúng  ăn  gì ? 

 

Có một chuyện cười như thế này : Có một ông kia, đi làm về, chạy vào 

phòng bếp; bà vợ đương nấu bữa cơm chiều, chân tay bận rộn, rất khẩn 

trương, do đó tinh thần không được tốt lắm. Ông chồng hỏi : 

-Hôm nay chúng ta ăn gì ? 

-Ăn cứt. 
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Ông chồng nghe rồi, biết vợ đang nóng, liền vớ lấy tờ báo vào nhà vệ 

sinh đọc, tránh đối mặt cãi lộn. 

Bà vợ nấu cơm xong, thấy mình không phải với chồng, liền tới nhà vệ 

sinh gõ khẽ, nhỏ giọng : 

-Mình ở trong làm gì ? 

-Làm cơm chiều. 

(Lư Thắng Ngạn ! Cười ha !  ha !  ha!) 

 

Nay vào chính đề. Huệ ngung hỏi ông tăng từ xa đến : 

-Cây bí đã nở hoa chưa ? 

-Nở đã lâu. 

-Có kết quả không ? 

-Hôm qua bị sương nên hỏng cả. 

-Vậy đại chúng ăn cái gì ? 

Ông tăng định trả lời, nhưng Huệ Ngung đã đánh ông một gậy. 

(Tôi đề thị : Bạn không thể đáp : Ăn cứt. Câu đại chúng ăn cái gì ? là 

một câu quan trọng, cần phải tham. Các đệ tử có biết đáp án không ?) 

 

Huệ Ngung hỏi một ông tăng : 

-Ông tên gì ? 

-Phổ Tham. 

-Nếu gập que cứt khô thì phải làm sao ? 

Ông tăng không đáp được, sư bèn đánh một gậy. 

(Lư Thắng Ngạn đề thị : Nếu gặp cần thì quyết thì phải làm sao ? Không 

thể đáp ăn cứt, nếu là tôi, sẽ đáp : Ai là Phổ Tham. 

Còn các đệ tử sẽ đáp sao ? 

 

Có ông tăng hỏi Huệ Ngung : 

-Rồng đi giang hồ thì thế nào ? 

-Bỗng giận, bỗng vui. 

-Nghiêng ao, đảo núi thì sao ? 

-Vịt không mồm. 

-Vạn dậm không mây thì sao ? 

-Hổ đói nhẩy xuống vực. 

-2 vua tương kiến thì sao ? 
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-Gió thổi ở đường Thập tự. 

(Lư Thắng Ngạn  đề thị : câu đáp này tuy không khẩn yếu, nhưng đã 

trình hiện sự tương quan và không tương quan vị đạo, trong đó có pháp 

vị) 

 

 

7- Không  phải  là  nhà  tôi. 

 

Có một chuyện cười : có một đứa trẻ đang chơi trước cửa nhà, một 

người đàn ông trung niên hỏi : 

-Cha em có nhà không ? 

-Có nhà. 

Do đó, người đàn ông đến bấm chuông. Bấm rất lâu mà chẳng có ai ra 

mở cửa. người đàn ông tức giận hỏi đứa nhỏ : 

-Cha em sao không ra mở cửa ? 

-Cháu làm sao biết chứ ? Đó không phải là nhà cháu, nhà cháu ở bên kia 

cơ. 

(Lư Thắng Ngạn đề thị : Tôi thường hỏi đệ tử : Không biết nơi nào là gia 

hương ? Tôi ở Đài Loan 38 năm, ở nước Mỹ 30 năm. Bay qua bay lại, 

nhà tôi ở đâu ? Gia hương ở chỗ nào đây ? Lại nghĩ xa hơn thân tôi có 

thật là thân thật tôi không? Lúc nhỏ, đại học, trung niên, lão niên. Hình 

tượng thật là thay đổi. Mặt mũi, thân thể, tứ chi đều biến hoá. Hiện tại 

tôi đã là lão nhân. Thân tôi có phải là tôi ? Tôi có tự chủ không ? Lại 

không phải là tôi. Nói thật, đại ý Phật pháp ở trong đó). 

 

Đại Giác hoà thượng tham Lâm Tế Nghĩa Huyền được huyền chỉ rồi, có 

ông tăng hỏi : 

-Thế nào là bản lai thân ? 

-Đầu gối Hành sơn, chân đạp Bắc Nhạc. 

(Câu đáp này là không mà đặt tên) 

-Thế nào là Phật pháp đại ý ? 

-Ngựa tốt không nhìn roi, mà nghe ý người. 

(Còn có hoảng hốt, trong đó có vật, nói không trúng) 

-Thế nào là quốc bảo trấn quốc ? 

-Đeo tai, bán không thành. 
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-Không bán, cũng không thành, người người đều đầy đủ) 

 

-Cỏ thơm, chưa sanh thì sao ? 

-Mùi thối não. 

-Hậu sanh thì sao ? 

-Liệt não. 

-Câu đáp rất tinh vi : ngộ tiền, ngộ hậu thực khác nhau) 

 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

-Ở đường Thập tự, ngó không trình không. 

(Câu trả lời lối này thực là vi diệu, có thể tham “Ngó không, trình 

không” mà minh tâm, ngộ tánh) 

 

-Bỗng tới, bỗng lui thì sao ? 

-Gió thổi bông liễu, cầu lông bay. 

-Không đến, không đi thì sao ? 

-3 đỉnh núi Hoa Nhạc chỉ trời. 

(Tôi vui lắm, một động, một tĩnh, có duyên đều thành, đáp rất viên mãn). 


