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Những  thú  vị  của  Thiền 
 

Tác giả : Liệu Duyệt Bằng 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I. Những  chuyện  cười  thiền. 
 

1- Con  sư  tử  gỗ. 

 

Một hôm Vân Môn Văn Yển thọc tay vào mồm con sư tử gỗ kêu : 

-Cắn chết tôi rồi, cứu mạng ! 

 

Con sư tử gỗ chỉ trí tuệ, ngộ cần thực nghiệm. 

 

2- Con  hổ  dưới  núi  Đại  Hùng. 

 

Một hôm Bách Trượng hỏi Hoàng Bách : 

-Ông vửa đi đâu về ? 

-Hái nấm ở chân núi Đại Hùng. 

-Có gập hổ không ? 

Hoàng Bách giả làm hổ rống lên, Bách Trượng giơ búa giả làm dạng 

chém hổ. Hoàng Bách tát cho Bách Trượng một cái. Bách Trượng cười 

ha hả. Sư thượng đường bảo đại chúng : 

-Dưới núi Đại Hùng có một con hổ, các ông phải cẩn thận, hôm nay 

tôi bị nó ngoạm một miếng đấy. 

 

Con hổ chỉ vọng tâm, Bách Trượng giơ búa lên chỉ phải chặt đứt 

vọng tâm, nhưng đồng thời cũng chặt đứt chân tâm, do đó Hoàng Bách 

ngăn lại. 

 

3- Đánh xe  hay  đánh  bò ? 

 

Đạo Nhất hỏi Hoài Nhượng : 
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-Làm sao mới thành Phật ? 

-Như xe bò không đi, ông đánh xe hay đánh bò ? 

Đạo Nhất không trả lời được. 

-Ông  cả ngày ngồi thiền, là học tọa thiền hay học tọa Phật ? Nếu học 

tọa Phật thì Phật không có hình thức nhất định. 

 

Bò chỉ tâm, xe chỉ thân. Dĩ nhiên là đánh bò thì xe sẽ chạy. Thiền chủ 

trương phải tu tâm. 

 

4- Tôi  là  con  lừa. 

 

Tây Mục lên pháp đường, có một cư sĩ bảo : 

-Thầy là một con lừa. 

-Tôi bị ông cưỡi. 

Ba ngày sau cư sĩ bảo : 

-3 ngày trước, con làm giặc. 

Tây Mục giơ gậy đuổi ông đi. 

 

Con lừa chỉ tự tánh không phân biệt của Tây Mục và của con lừa 

không sai biệt, hơn nữa còn chỉ vô tâm. Tây Mục giơ gậy đuổi cư sĩ là 

không muốn nghe cư sĩ sám hối, hãy về quán sát tự tâm. 

 

5- Con  trâu  trắng. 

 

Bắc Thiền, đêm cuối năm bảo đại chúng : 

-Cuối năm, lão tăng không có gì phân hưởng với mọi người, đem con 

trâu trắng nấu cháo, mời mọi người ăn, các ông có thể ca hát sau đó. 

Nói rồi trở về phòng phương trượng. Nửa đêm, Duy ma vào phòng 

thưa : 

-Có công sai của Huyện đến bắt hòa thượng. 

-Tại sao ? 

-Giết trâu mà không báo, lại không nộp thuế. 

Bắc Thiền ném mũ xuống đất, nhẩy xuống thiền sàng, nắm lấy duy 

ma, kêu lên : 

-Giặc ! Giặc ! 
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Duy ma nhặt mũ lên, đội vào đầu Bắc Thiền. 

-Trời lạnh lắm, hòa thượng đội mũ khỏi bị cảm. 

Nói rồi đi ra, Bắc Thiền cười ha hả. 

 

Trâu trắng chỉ tự tánh, chỉ tự mình ngộ, không chia cho ai được, vì 

thế Duy ma mới trách. 

 

6- Nghỉ  hè  trong  bãi  cứt  lừa. 

 

Triệu Châu là một người có tính khôi hài. Một lần gập đồ đệ là Văn 

Viễn ở cầu tiêu ông nói : 

-Tôi không giảng pháp cho ông ở cầu tiêu. 

Văn Viễn cười đến đau bụng. 

Một lần, Triệu Châu và Văn Viễn đánh cuộc xem ai đê tiện nhất là 

người thắng. 

-Tôi là đầu lừa. 

-Con là đít lừa. 

-Tôi là cứt lừa. 

-Con là con nhặng trong đó. 

-Ông ở trong đó làm gì ? 

-Nghỉ hè. 

-Ông thắng rồi. 

 

Trong câu chuyện này : Triệu Châu, Văn Viễn, con nhặng, bãi cứt 

lừa cùng có một thể tự tánh. 

 

7- Ông  mạnh  nhỉ. 
 

Thạch Đầu hỏi một ông tăng tới tham : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Giang Tây. 

-Ông có gập Mã Tổ không ? 

-Có. 

Thạch Đầu chỉ một đống củi hỏi : 

-Mã Tổ có nặng bằng đống của này không ? 
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Ông tăng không trả lời được, ông không hiểu giữa đống củi và Mã Tổ 

có liên hệ gì. Trở về Giang Tây, ông thuật lại cho Mã Tổ nghe, Mã Tổ 

hỏi : 

-Đống củi có lớn không ? 

-Lớn. 

-Ông khỏe nhỉ, từ đó mà mang được một đống củi về đây. 

 

Thạch Đầu chỉ cho ông tăng tự tánh là bình đẳng, nhưng ông tăng 

không hiểu, nên Mã Tổ chỉ lại cho ông. 

 

8- Người  lơ  lửng  trên  cây. 

 

Hương Nghiêm bảo đại chúng : 

-Như một người lơ lửng trong không, tay chân đều không có chỗ dựa, 

chỉ dùng răng cắn vào cành cây. Phía dưới có người hỏi : Ý tổ sư từ Tây 

sang là gì ?  Nếu im lặng là phụ lòng người hỏi, nếu mở miệng thì mất 

mạng. Các ông phải làm sao ? 

Thượng tọa Chiêu trả lời : 

-Sao không hỏi trước khi lên cây ? 

Hương Nghiêm chỉ cười cười. 

 

Trong chuyện này ta thấy có 2 cặp đối đãi : 

1/ Nói và im. 

2/ Chưa lên cây và lên cây. 

Tự tánh siêu việt mọi đối đãi nên câu trả lời của thượng tọa Chiêu là 

thỏa đáng. 

 

9- Vào  địa  ngục. 

 

Có người hỏi Triệu Châu : 

-Hòa thượng có vào địa ngục không ? 

-Có chứ ! 

-Là đại thiện trí thức sao phải vào địa ngục ? 

-Tôi không vào thì ai dạy ông ? 
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Địa ngục là vọng tâm phải bỏ . 

 

10- Đừng  kêu  loạn. 

 

Vân Môn Văn Yển đến thăm Sơ Sơn. Sơ Sơn hỏi : 

-Câu đắc lực của ông thế nào ? Có thể nói tôi nghe không ? 

-Ông nói to lên, tôi không nghe rõ. 

Sơ Sơn nhắc lại câu hỏi, Vân Môn cười hỏi : 

-Hôm nay ông đã ăn cơm chưa ? 

-Rồi ! 

-Ăn cơm rồi còn nói to làm gì thế ? 

 

Câu đắc lực là câu nói khi đã ngộ. Tư tánh phải tự mình thấy, hỏi 

người có ích gì ? 

 

11- Đơn  Hà  đốt  tượng  Phật. 

 

Đơn Hà trú ở Huệ Lâm tự, một hôm trời lạnh, bèn đem tượng Phật 

đốt để sưởi ấm. 

-Sao ông lại đốt tượng Phật ? 

-Để tìm xá lợi. 

-Phật gỗ làm sao có xá lợi ? 

-Không có sao, vậy các ông cho tôi vài pho đốt để sưởi ấm có được 

không ? 

Mọi người câm miệng không trả lời được. 

 

Chấp tượng Phật là Phật là vọng tưởng phải trừ đi. 

 

12- Một  sợi  cũng  không. 

 

Tĩnh cư ni đến tham Tuyết Phong. 

-Cô từ đâu tới ? 

-Núi Đại Nhật. 

-Mặt trời mọc thì sao ? 
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-Làm tan tuyết núi. 

-Cô tên gì ? 

-Huyền Cơ. 

-Mỗi ngày dệt bao nhiêu ? 

-Một sợi cũng không. 

Ni cô đắc ý từ biệt. 

-Cà sa lấm đất kìa. 

Ni cô ngoảnh đầu lại nhìn. 

-Một sợi cũng không ! 

 

Tuyết Phong này không phải là Tuyết Phong Nghĩa Tồn, đồ đệ của 

Huệ Năng. Tĩnh cư ni tương truyền là nữ đệ tử của Vĩnh Gia Huyền 

Giác. Đây là một cuộc pháp chiến. Trong 2 lần Tuyết Phong hỏi tưởng 

như Tĩnh cư ni chiếm thượng phong, nhưng khi cô nói : 

-Một sợi cũng không. 

Chứng tỏ cô không còn chấp cái gì, Tuyết Phong bảo : 

-Áo cô lê đất kìa ! 

Cô ngoảnh đầu lại, chứng tỏ cô chưa được như lời cô nói . Tất cả chỉ 

là khẩu đầu thiền mà thôi. 

 

 

II. Thiền  và  tự  tánh. 

 

1- Ma  ni  châu  có  mầu  gì ? 

 

Đức Phật chìa một hột ma ni châu cho 5 vị thiên vương xem và hỏi : 

-Các ông xem ma ni châu có mầu gì ? 

Các vị thiên vương đều trả lời khác nhau : xanh, đỏ, đen, tím, trắng. 

Đức Phật cất hạt châu đi, rồi chìa tay không ra hỏi : 

-Viên bảo châu này có mầu gì ? 

-Bạch Đức Thế Tôn, trên tay người không có bảo châu thì sao hỏi có 

mầu gì ? 
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-Các ông thực chấp mê, không ngộ khi tôi đưa viên bảo châu của thế 

gian ra thì các ông nói : xanh, đỏ, đen, tím, trắng. Khi tôi viên chân bảo 

châu ra thì các ông lại không thấy. Học đạo lại khó như vậy sao ? 

 

Viên chân bảo châu chỉ tự tánh không hình, tướng. Năm vị thiên 

vương nói 5 mầu khác nhau vì họ nhìn ở các góc cạnh khác nhau. 

 

2- Gập  lão  tăng  ở  đầu  ngón  tay. 

 

Một ông tăng đến từ biệt ngũ Phong Thường Quán. Ngũ Phong hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Tới Ngũ Đài Sơn. 

Ngũ Phong giơ một ngón tay lên : 

-Nếu gập Bồ tát Văn Thù, thì sẽ gập lão tăng ở đầu ngón tay này. 

Một ông tăng khác nghe chuyện cũng đến từ biệt Ngũ Phong. Ngũ 

Phong bảo : 

-Ông đi mọi nơi , đừng nói tôi ở đây. 

-Con không nói đâu. 

-Ông có biết tôi ở đâu không ? 

Ông tăng giơ một ngón tay lên. 

-Vậy là ông mắng chửi lão tăng rồi ! 

 

Ngón tay chỉ tự tánh, nếu gặp Văn Thù tức đã ngộ tự tánh, mà tự tánh 

là có ở khắp nơi, dĩ nhiên là ở cả đầu ngón tay. Ông tăng thứ nhì giơ 

ngón tay lên là bắt chước. Thiền rất kỵ bắt chước, mà trọng sư sáng 

tạo. 

 

3- Hạt  châu  huyền  diệu. 

 

Có người hỏi Phổ Thông : 

-Tự tánh là gì ? 

-Ông không cần hỏi, ông không có tự tánh. 

-Mọi chúng sanh đều có tự tánh, sao con lại không có ? 

-Vì ông hướng ngoại mà tìm. 

-Hạt châu huyền diệu là sao ? 
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-Đừng nói chuyện đó. 

-Tại sao ? 

-Vì hạt châu huyền diệu của ông đã mất rồi. 

 

Hạt châu huyền diệu chỉ tự tánh. Một người cố chấp tìm tự tánh ở 

bên ngoài thì có tự tánh cũng như không. 

 

4- Trâu  tốt  không  phải  coi. 
 

Động Sơn ra ruộng kiểm tra thấy thượng tọa Lương đang chăn trâu. 

Động Sơn bảo : 

-Hãy chăn cẩn thận, đừng để trâu ăn lúa ruộng người. 

-Nếu là trâu tốt thì không ăn đâu. 

 

Trâu chỉ tự tánh, phải quán tâm mỗi lúc, đừng để nó tâm viên, ý mã. 

 

5- Vô  vị  chân  nhân. 

 

Một ngày , Lâm Tế bảo đồ chúng : 

-Có một Vô Vị chân nhân thường ra, vào nơi mặt các ông. Người 

chưa chứng được hãy nói coi. 

Có ông tăng hỏi : 

-Thế nào là Vô Vị chân nhân ? 

Sư bước xuống thiền sàng, nắm lấy ông tăng đó : 

-Nói, nói ! 

Ông  tăng trì nghi, sư nói : 

-Vô Vị chân nhân có phải là que cứt khô không ? 

 

Vô Vị chân nhân chỉ tự tánh, không nói ra được, cũng không có đối 

đãi vì vậy Lâm Tế mới hỏi có phải là que cứt khô không ? 

 

6- Con  vịt  trời. 
 

Bách Trượng và Mã Tổ đi dã ngoại, một con vịt trời bay qua. 

-Là con gì vậy ? 
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-Vịt trời. 

-Bay đi đâu ? 

-Bay đi rồi. 

Bách Trượng nắm lấy mũi Mã Tổ bóp mạnh. Mã Tổ kêu toáng lên. 

Bách Trượng bảo : 

-Ông nói bay đi rồi, sao tôi thấy tất cả đều ở đây. 

 

Con vịt trời chỉ tự tánh, ở hiện tượng giới thì đã bay đi, nhưng ở bản 

thể giới thì không đi, không đến, vẫn ở đây, vì tâm ở đây. 

 

7- Con  là  Huệ  Nhiên. 

 

Ngưỡng Sơn hỏi Huệ Nhiên : 

-Ông tên gì ? 

Con là Huệ Tịch. 

-Không đúng. Huệ Tịch là tên tôi. 

-Tốt ! Vậy con là Huệ Nhiên. 

Ngưỡng Sơn cười lớn, rồi không nói gì nữa. 

 

Tìm tự kỷ mà chưa thấy thì gọi là gì mà chả được ? 

 

8- Ăn  trộm  quả. 

 

Có một ông tăng vừa tới tham, Trần Tôn Túc hét : 

-Sao ông lại trộm quả để ăn ? 

-Con vừa mới đến, chưa làm gì cả, sao hòa thượng lại vu cho con là 

ăn trộm quả. 

-Ông nói là không ăn trộm quả, mà còn dấu ở đây. 

 

Ông tăng còn chấp ngã, nên thấy ngã bị lăng mạ nên phản đối, đã lộ 

ra rằng mình còn chấp ngã, nên sao ngộ được tự tánh ? 

 

9- Ai  trói  ông ? 

 

Đạo Tín 14 tuổi thưa với Tăng Xán : 
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-Mong hòa thượng từ bi, chỉ cho con đường giải thoát. 

-Ai trói ông ? 

-Không ai trói con cả. 

-Vậy đâu cần giải thoát ? 

 

Đọc đoạn văn trên ta có thể viết lại như sau : 

-Ai trói ông ? 

-Không ai trói cả, cái ngã trói con. 

-Ông đưa cái ngã đó ra đây. 

-Con tìm hoài mà không thấy cái ngã đó. 

-Không thấy cái ngã đó, vậy nó còn trói ông không ? 

 

10- Người  cưỡi  lừa. 

 

Một người cưỡi lừa hỏi một nhóm tăng đang đi : 

-Các ông đi đâu vậy ? 

-Tới đạo tràng. 

-Đâu chẳng là đạo tràng ? 

Nhóm tăng xúm lại lôi người cưỡi lừa xuống : 

-Sao đến đạo tràng mà ông không xuống lừa ? 

 

Người cưỡi lừa có hiểu thiền, nhưng chỉ là thiền ngoài miệng, nên 

không trả lời được khi các ông tăng hỏi ngược lại : Sao đến đạo tràng 

mà không xuống lừa ? 

 

11- Bảo  Ứng  đi vắng. 

 

Bảo Ứng hỏi một ông tăng : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Nhượng Châu. 

-Tới làm gì ? 

-Lễ bái hòa thượng. 

-Gặp lúc Bảo Ứng không có đây. 

Ông tăng bèn hét lớn. 

-Đã nói với ông Bảo Ứng không có ở đây, còn hét cái gì ? 
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Ông tăng lại hét, Bảo Ứng vớ lấy gậy đánh ông. Ông tăng lạy tạ. 

-Đáng nhẽ đánh tôi mới phải, lại để tôi đánh ông, hãy để chuyện này 

lan truyền. 

 

Bảo Ứng không có ở đây là chỉ vô ngã. 

 

12- Có  thiếu  gì. 
Hành Tư hỏi Thạch Đầu : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Tào Khê. 

-Ông mang gì lại ? 

-Trước khi tới Tào Khê, con cũng chẳng thiếu gì. 

-Vậy sao lại tới Tào Khê ? 

-Không tới Tào Khê thì làm sao biết mình không thiếu gì ? 

Thạch Đầu hỏi lại : 

-Huệ Năng có biết hòa thượng không ? 

-Ông có biết tôi không ? 

-Dùng ý thức sao biết được ? 

-Trong nhiều con thú, chỉ cần một con tê giác là đủ. 

 

Tự tánh vốn đầy đủ, nhưng con người thường bị vọng tưởng che lấp, 

cần có người chỉ cho. 

 

13- Kho  báu  nhà  ông. 

 

Đại Châu đến tham Mã Tổ. Mã Tổ hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Đại Vân tự ở Việt Châu. 

-Đến có chuyện gì ? 

-Cầu Phật pháp. 

-Nơi đây tôi không có gì cả, cầu Phật pháp cái gì. Ném bỏ kho báu 

nhà mình, đi tìm cái gì ở ngoài ? 

-Cái gì là kho báu nhà con ? 

-Ông hỏi tôi đó là kho báu nhà ông, tự đầy đủ không thiếu gì, việc gì 

phải đi tìm bên ngoài ? 
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Tự tánh ai cũng có đầy đủ không thiếu gì. 

 

14- Thường  là  vô  thường. 

 

Một ngoại đạo hỏi Phật : 

-Vạn vật là thường hằng có phải không ? 

Phật im lặng, ngoại đạo nhắc lại câu hỏi, Phật vẫn im lặng. 

-Đức Thế Tôn là người giác ngộ, cái gì cũng biết, nay con hỏi vạn vật 

là thường hằng hay vô thường, sao Ngài không trả lời con. 

-Vì câu ông hỏi chỉ là hí luận. 

 

Thường và vô thường là những khái niệm người ta đặt ra. Nếu tâm đi 

ngược lại trước khi có khái niệm thì sẽ hiểu rõ câu hỏi. Thí dụ ta ngửi 

và thấy thơm trước khi đặt tên nó là hoa hồng. 

 

 

III. Thiền  và  giáo  dục. 

 

1- Sợi  chỉ. 
 

Hội Thông là thị giả của Điểu Sào thiền sư, một ngày ngỏ ý ly khai. 

-Ông định đi đâu ? 

-Con đi tu là vì Phật pháp, con phục thị hòa thượng lâu vậy mà hòa 

thượng chẳng bảo ban gì cho nên con muốn đi mọi nơi để học Phật 

pháp. 

-Nếu nói Phật pháp thì ở đây tôi cũng có chút ít. 

-Phật pháp của hòa thượng là sao ? 

Điểu Sào thiền sư rút một sợi chỉ từ tăng bào thổi phù một cái. 

Hội Thông ngay đó đại ngộ. 

 

Điểu Sào không nói là chỉ tự tánh không nói được, thổi sợi chỉ ở tăng 

bào chỉ tự tánh ở ngay bên, đâu phải tìm ở nơi xa. 
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2- Đại  ý  Phật  pháp. 

 

Lâm Tế 3 lần đến hỏi Hoàng Bách đại ý của Phật pháp là gì đều bị 

đánh, nghĩ mình vô duyên với nơi này bèn từ biệt. Hoàng Bách bảo ông 

hãy đến tham Đại Ngu. Lâm tế làm theo lời. 

-Ông từ đâu tới ? 

-Từ Hoàng Bách. 

-Hoàng Bách có lời gì ? 

-Con hỏi 3 lần đều bị đánh. 

-Hoàng Bách thật là lão bà tâm thiết, đánh để chỉ cho ông. 

Lâm Tế ngay đó ngộ. 

-Nguyên lai Thiền của Hoàng Bách chỉ có vậy. 

-Tên tiểu tử đái dầm này, lúc tới còn bảo không hiểu nay nói thiền 

của Hoàng Bách chỉ có vậy. Ông thấy gì ? Nói mau ! 

Lâm Tế thoi cho Đại Ngu 3 đấm. 

-Thầy ông là Hoàng Bách, tôi vô can. 

Lâm Tế trở lại Hoàng Bách 

-Sao về nhanh thế ? 

-Chỉ vì lão bà tâm thiết. 

Bèn đứng hầu. 

-Đại Ngu có lời gì ? 

Lâm Tế kể lại. 

-Lão Đại Ngu này thật là ! Nếu gập tôi sẽ giã cho một trận. 

-Cần gì đợi. 

Lâm Tế cho Hoàng Bách một tát tai. 

-Tên điên này lại đến đây mà vuốt râu hùm. Thị giả mang tên điên 

này ra tham đường. 

 

Tự tánh không thể nói được cho nên Hoàng Bách chỉ đánh. 

 

3- Không  phải,  không  phải,  đều  không  phải. 
 

Một ông tăng vào phòng Đại Huệ, vừa thấy ông, Đại Huệ hét : 

-Không phải, đi ra. 

Ông tăng đi ra. 
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-Không có đảm lượng người lớn, nói một lời đã ra. 

Một lần khác, một ông tăng lại vào. 

-Không phải, đi ra. 

Ông tăng này bước lại gần. 

-Đã bảo không phải, còn lại gần làm gì ? 

Bèn lấy gậy đuổi ra. Một ông tăng khác lại vào, rút kinh nghiệm 2 

ông tăng trước, bèn nói : 

-2 ông tăng trước không hiểu ý hòa thượng. 

Đại Huệ ngửng đầu lên hừ một tiếng. Ông không biết phải làm sao, 

sư lại đánh đuổi ra. 

-Thế mà nói hiểu ý lão tăng. 

 

Các ông tăng trên đều chưa ngộ, Đại Huệ trông là biết ngay nên 

không nói, vì nói cũng không hiểu. 

 

4- Đường  Thạch  Đầu  trơn. 

 

Đặng  Ẩn Phong đến chào Mã Tổ. 

-Ông định đi đâu ? 

-Đến Thạch Đầu. 

-Đường Thạc Đầu trơn lắm. 

-Con có gậy phòng thân, gặp trường tác hí 

Bèn đi, đến Thạch Đầu, nhiễu quanh thiền sàng, dộng gậy hỏi : 

-Là tông gì ? 

-Trời xanh, trời Xanh ! 

Ần Phong không nói được một lời, trở về kể cho Mã Tổ hay. 

-Ông trở lại, đợi khi Thạch Đầu nói ‘Trời xanh’ thì hư 2 tiếng. 

Ẩn Phong làm theo lời, nhưng khi hỏi thì Thạch Đầu lại Hư 2 tiếng 

trước. Ẩn Phong lại không nói được lời nào, quay về bảo Mã Tổ. 

-Tôi đã chả bảo ông trước rồi là gì : Đường Thạch Đầu trơn lắm. 

 

Trời xanh là chỉ hư không hay tự tánh, tiếng Hư không phải là ngôn 

ngữ, nhưng cùng âm với hư không. Trời xanh dùng lần đầu thì được 

nhưng dùng lần thứ 2 thì không được vì là chấp tướng. Thạch Đầu như 
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có linh cảm Ẩn Phong sẽ Hư nên Hư trước. Hư chỉ được Tự tánh mà lại 

không phải là ngôn ngữ. 

 

5- Gương  cổ. 

 

Tuyết Phong nói : 

-Mọi người đều có một gương cổ, ngay con khỉ cũng có một gương 

cổ. 

Tam Thánh bước ra nói : 

-Tự tánh không thể nói được, sao hòa thượng lại biến thành gương cổ 

? 

-Vì gương cổ này bẩn quá. 

-Lão hòa thượng này, ngay thoại đầu cũng không biết. 

-Tội quá, vì lão tăng làm trụ trì bận quá. 

 

Gương cổ chỉ tự tánh, không nói được, nhưng vì từ bi thiền sư không 

nói không được. 

 

6- Con  chó  có  Phật  tánh  không ? 

 

Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Không. 

-Trên từ chư Phật đến con kiến đều có Phật tánh, tại sao con chó lại 

không ? 

-Vì có nghiệp thức. 

Lại có ông tăng khác hỏi : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Có. 

-Vì sao phải làm chó. 

-Biết mà cứ làm. 

 

Triệu Châu không căn cứ vào câu hỏi mà vào người hỏi, ông tăng 1 

chấp có nên Triệu Châu bảo không, ông tăng 2 chấp không nên Triệu 

Châu bảo có. 
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7- Đánh  té  xuống  vực. 

 

Liễu Nghĩa năm 17 tuổi nghe Cao Phong nói : 

-Muốn nhìn xa, phải lên lầu. 

Bèn nhận : 

-Đây là bậc thiện trí thức có thể giúp người nhổ đinh, tháo chốt bèn 

tìm đến thị phụng ở Tử Quan. Sư cho tham công án ‘Vạn pháp quy 

nhất’, do đó có pháp danh là Tòng Nhất. Một ngày cùng đại chúng tham 

công án ‘Con trâu qua cửa’. 

Ngày đêm tham cứu, nhân đi qua Khôi Vu đường thấy tuyết đọng 

trên cây tùng rơi có tỉnh bèn làm bài kệ đọc cho Cao Phong nghe : 

Đừng  hỏi  Nam,  Bắc,  Đông,  Tây 

Đại  địa  sơn  hà  một  phiến  tuyết. 

 

Chưa đọc hết bài kệ, Cao Phong lấy gậy đánh, Liễu Nghĩa ngã xuống 

vực, người thường thì đã chết rồi. Bạn đồng học leo xuống cứu, nhưng 

ông không sao cả, thề ngày sau phải ngộ. Chưa đến thời hạn ông đã ngộ, 

bèn chạy đến Tử Quan. 

-Lão hòa thượng lần này không che được mắt con. 

Bèn đọc bài kệ : 

 

大 地 山 河 一 片 雪 

Đại địa sơn hà nhất phiến tuyết 

太 陽 一 照 便 無 踨 

Thái dương nhất chiếu tiện vô tung 

自 此 不 疑 諸 佛 祖 

Tự thử bất nghi chư Phật tổ 

更 無 南 北 與 西 東 

Cánh vô Nam Bắc dữ Tây Đông. 

 

Dịch : 
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Đại  địa,  sơn  hà  một  phiến  tuyết 

Mặt  trời  chiếu  vào  liền  vô  tung 

Từ  đó  chẳng  nghi  Phật  cùng  tổ 

Cũng  chẳng  phân  Nam,  Bắc,  Tây,  Đông. 

 

Lần thứ nhất Liễu Nghĩa trình kệ, ông do xúc cảnh nhưng chưa triệt 

ngộ. Cao Phong nhìn là biết ngay, ông bèn đánh khiến Liễu Nghĩa suy 

nghĩ về nghi tình. Lần thứ 2 ông suy nghĩ giải nghi tình do đó mà ngộ. 

 

8- Ngộ  bên  bờ  sông. 

 

Giản thiền sư lúc chưa ngộ gập Đức Sơn ở bên kia bờ sông. Giản 

thiền sư chắp tay hỏi : 

-Tôi không biết thiền là thế nào ? 

Đức Sơn cầm quạt phẩy phẩy. 

Giản thiền sư bỗng nhiên khai ngộ, quay mình mà đi, không nhìn 

Đức Sơn một cái. 

 

Sự khai ngộ phải tùy người, tùy thời, tùy hoàn cảnh. Nếu ta cứ bắt 

chước Đức Sơn hập ai cũng vẩy quạt thì họ không bảo ta điên mới là lạ. 

 

9- Bính  Đinh  đến  xin  lửa. 

 

Huyền Tắc hỏi Thanh Phong : 

-Phật là thế nào ? 

-Bính Đinh đồng tử đến xin lửa. 

Huyền tắc ngay đó ngộ. Về sau gập Văn Ích : 

-Ông ngộ cái gì ? 

-Bính Đinh là lửa lại đi xin lửa, cũng như mình là Phật mà lại đi tìm 

Phật. 

-Tôi tưởng ông ngộ rồi, nhưng căn bản là không. 

Huyền Tắc rất tin tưởng và sùng bái Văn Ích, ông suy nghĩ mấy ngày 

không ra, thành thực hỏi Văn Ích : 
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-Ông hỏi đi, tôi sẽ trả lời. 

-Cứu cánh, Phật là thế nào ? 

-Bính Đinh đồng tử đến xin lửa. 

Huyền Tắc ngay đó triệt ngộ. Văn Ích nhìn là biết. 

 

Huyền Tắc mới ngộ nhưng trình độ còn nông cạn, nên mới đầu ông 

phủ nhận, sau đó khẳng định bằng cách dùng chính câu hỏi của Huyền 

Tắc. 

 

10- Không  mây  vờn  đỉnh  núi. 
 

Tử Minh thấy Khả Chân trở về bèn hỏi : 

-Hạ chưa xong, ông vội chạy về làm gì ? 

-Sư huynh Thiện đối với con rất tốt, cho con biết con chưa thực ngộ 

nên con trở về hỏi thầy. 

-Tôi hỏi ông thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Không mây vờn đỉnh núi, bóng nguyệt rụng sóng tâm. 

-Ông đầu đã bạc, răng đã sắp rụng hết mà còn kiến giải như thế thì 

làm sao thoát vòng sinh tử ? 

Khã Chân thỉnh cầu Từ Minh chỉ cho. 

-Được, ông hỏi đi. 

-Thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Không mây vờn đỉnh núi, bóng nguyệt rụng sóng tâm. 

Khả Chân ngay đó đại ngộ ( xem giải thích ở công án trên). 

 

11- Vô  ngôn  đồng  tử  kinh. 

 

Quy Sơn kể chuyện : 

-Bùi Hưu đến chùa thấy một ông tăng đang đọc kinh hỏi : 

-Thầy đọc kinh gì vậy ? 

-Vô ngôn đồng tử kinh. 

-Có mấy cuốn. 

-2 cuốn. 

-Sao đã vô ngôn còn có 2 cuốn. 

Ông tăng không trả lời được. 
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Quy Sơn đáp thay : 

-Nếu đem nước của 4 bể biến thành mực, các rừng ở trên thế gian 

biến thành giấy, cũng không nói hết bí mật của vô ngôn. 

 

Trong câu chuyện này ta thấy có một đối đãi, đó là : Im lặng và có 

lời. Tự tánh không thể có đối đãi. 

 

 

IV. Thiền  và  Trí  Tuệ. 

 

1- Phật  không  nhận  thức  con  heo. 

 

Một ngày, Phật đang ngồi thiền thấy 2 người gánh một con heo đi 

qua, Phật hỏi : 

-Đây là gì ? 

2 người đó kinh ngạc : 

-Thế Tôn biết hết mọi chuyện, sao ngay cả con heo cũng không biết ? 

Đức Phật cười cười : 

-Chỉ hỏi cho biết thôi. 

 

Cái biết của 2 người đó chỉ là cái biết do khái niệm, không biết thực 

tướng. Thí dụ : nghe Lão Tử ta biết Lão Tử nhưng thực ra ta có biết 

Lão Tử thực không ? 

 

2- Văn  Thù  cưỡi  sư  tử. 

 

Một ông tăng đếm tham ni cô Liễu Nhiên, ni cô hỏi : 

-Sao ông rách rưới thế ? 

-Tuy mặc áo rách nhưng là một con sư tử mạnh. 

-Sao mạnh thế mà vẫn bị Văn Thù cưỡi ? 

 

Trong cuộc pháp chiến trên, câu 1 của ông tăng trả lời được, nhưng 

câu 2 đã không trả lời được, coi như bại trận. 
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3- Điểm  tâm  nào ? 

 

Đức Sơn vào ăn điểm tâm. Bà già nói : 

-Tôi có một câu hỏi, nếu thầy trả lời được tôi xin cúng dường, nếu 

không xin thầy đi nhà hàng khác. 

Đức Sơn chịu. 

-Kinh Kim Cương nói : Quá khứ tâm không nắm được, hiện tại tâm 

không nắm được, tâm vị lai không nắm được, nay thầy muốn điểm tâm 

là điểm tâm nào? 

Đức Sơn không trả lời được. 

 

Bà già đã chơi chữ, điểm tâm trong đời thường có nghĩa là ăn lót 

lòng, nhưng trong Thiền học thì lại có nghĩa khác. Tự tánh chỉ có thể 

ngộ mà thôi. 

 

4- Ngưỡng  Sơn  và  thủ  tọa. 

 

Quy Sơn đặt một cái tịnh bình trên đất hỏi thủ tọa : 

-Không gọi là bình, ông gọi là gì ? 

-Không lẽ gọi là khúc gỗ ? 

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

bình đi. 

-Thủ tọa đã thua một ngọn núi rồi. 

 

Thủ tọa còn chấp danh tướng, Ngưỡng Sơn thì không. 

 

5- Núi  này  không  có  đường  đi. 
 

Động Sơn khi hành cước, bị lạc đường, may gập lều tranh của Long 

Sơn hòa thượng. Hòa thượng hỏi : 

-Núi này không có đường sao ông tới được ? 

-Khoan nói đường, hòa thượng vào đây thế nào ? 

-Tôi chưa từng vân thủy. 

-Hòa thượng ở đây bao lâu ? 

-Nhiều Xuân, Thu. 
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-Núi này có trước hay hòa thượng có trước ? 

-Không biết. 

-Vì sao không biết ? 

-Tôi không vì phước của trời, người mà tới. 

 

Núi chỉ tự tánh. Hòa thượng Long Sơn từ chối không cho biết về vô 

minh có trước hay tự tánh có trước. 

 

6- Thiện,  ác  như  đám  mây  nổi. 
 

Một ông tăng hỏi Phá Táo Đọa thiền sư : 

-Thế nào là người thiện ? 

-Người mặc áo giáp, tay cầm thương giết người. 

-Thế nào là người ác ? 

-Ngồi thiền, nhập định. 

-Con trình độ kém cỏi, xin thầy giảng rõ hơn. 

-Ngưởi thiện không có một niệm ác, ngưới ác không có một niệm 

thiện, ông hiểu không ? 

-Con hiểu. 

-Thiện, ác chỉ như một đám mây bay, không sinh, không diệt. 

Ông tăng ngay đó đại ngộ. 

 

Tự tánh không có đối đãi thiện, ác. Thiện, ác là vọng tâm phải trừ đi. 

Các thiền sư thích nói ngược hỏi Đông đáp Tây, mục đích là để trừ đi 

những suy luận dựa vào khái niệm. 

 

7- Không  gì  không  là  thuốc. 

 

Một hôm Văn Thù bảo Thiện Tài đồng tử : 

-Ông đi hái thuốc mang về đây. 

Thiện Tài đồng tử quan sát rồi thưa : 

-Không gì không là thuốc. 

-Vậy ông mang thuốc ra đây. 

Thiện Tài đồng tử ngắt một nhánh cỏ dâng lên. 

-Các ông trông đây, cái này cứu người cũng có thể giết người. 
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Người biết rõ bệnh cho thuốc có thể chữa lành bệnh nhân, đó là 

thuốc. Người không rõ bệnh cho thuốc bệnh nhân uống không khỏe, đó 

là chất độc. Danh vọng, địa vị, tiền của đối với người này là thuốc, 

nhưng đối với người kia lại là độc. 

 

8- Xem  kinh. 

 

Dược Sơn đang xem kinh, một ông tăng hỏi : 

-Hòa thượng bình thường cấm mọi người xem kinh, sao nay lại xem ? 

-Tôi chỉ là độ mắt. 

-Con học hòa thượng, xem kinh có được không ? 

-Ông xem thì da trâu cũng thủng. 

 

Người ngộ xem kinh để ấn chứng, người chưa ngộ coi kinh là chân lý 

tối thượng bị kinh chuyển thay vì chuyển kinh. 

 

9- Tính  bình  đẳng  của  vạn  pháp. 

 

Quy Sơn và Ngưỡng Sơn ra thăm đồng. Ngưỡng Sơn bảo : 

-Sao chỗ này cao, chỗ kia thấp ? 

-Đừng lo, sau khi cào bằng, nước sẽ chảy ngang. 

 

Ở hiện tượng giới có sai biệt cao, thấp nhưng ở bản thể giới các pháp 

đều bình đẳng. 

 

 

V. Thiền  và  sinh  hoạt. 

 

1- Tự  tánh  không  thể  nói. 
 

Bàng Uẩn đến tham Mã Tổ hỏi : 

-Người không làm bạn với vạn pháp là ai ? 

-Đợi ông một ngụm hớp cạn nước Tây Giang tôi sẽ bảo. 
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Tự tánh không thể nói được. 

 

2- Uống  trà  đi. 
 

Một ông tăng đến tham Triệu Châu, Triệu Châu hỏi : 

-Ông đã từng đến đây chưa ? 

-Dạ có. 

-Đi uống trà đi ! 

Một ông tăng khác đến tham, Triệu Châu hỏi : 

-Ông đã từng đến đây chưa ? 

-Dạ, chưa. 

-Đi uống trà đi ! 

Viện chủ thấy lạ hỏi : 

-Sao thiền sư đối với ông tăng đã tới và tới lần đầu đều bảo đi uống 

trà là nghĩa làm sao ? 

-Viện chủ. 

-Dạ ! 

-Đi uống trà đi ! 

 

Triệu Châu bảo đi uống trà là có 2 ý nghĩa :  

1) Uống trà làm óc tỉnh táo mà tìm tự tánh. 

2) Tự tánh phải tự mình tìm. 

 

3- Vì  ông  không  chịu  thừa  nhận. 

 

Huệ Lương hỏi Thạch Đầu : 

-Phật là thế nào ? 

-Ông không có Phật tánh. 

-Xuẩn động hàm linh đều có, tại sao con lại không ? 

-Vì ông không chịu thừa nhận. 

 

Không chịu thừa nhận cái gì ? Mình tự có Phật tánh và có thể thành 

Phật. 
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4- Ăn  xong ,  uống  một  ly  trà. 

 

Một người hỏi Thê Ẩn : 

-Một ngày 24 giờ làm sao tu ? 

-Mặc áo, ăn cơm. 

-Ngoài ra còn gì nữa ? 

-Đừng quên uống một ly trà. 

 

Làm mọi việc với tâm bình thường, tâm bình thường là tâm không 

chấp vào một điều gì cả. 

 

5- Tâm  bình  thường  là  đạo. 

 

Triệu Châu bảo Nam Tuyền : 

-Thế nào là đạo ? 

-Tâm bình thường là đạo. 

-Có phương pháp nào để đạt được không ? 

-Khi ông có ý tưởng đạt đạo là đã sai rồi. 

-Nếu phong kín mọi ý tưởng thì làm sao đạt đạo được ? 

-Đạo không ở biết hay không biết. Biết là vọng tưởng, không biết là 

vô ký. Nếu như chứng đạo thì như hư không, không bị khái niệm đối 

đãi làm ô nhiễm. 

 

Tự tánh là vô chấp. 

 

6- Vừa  khóc ,  lại  cười. 
 

Bách Trượng ngộ rồi, mũi bị đau, trở về phòng khóc lớn. Một ông 

tăng hỏi : 

-Nhớ cha mẹ hay sao ? 

-Không. 

-Bị người mắng hay sao ? 

-Không. 

-Vậy tại sao khóc ? 

-Mũi tôi bị sư phụ bóp đau quá. 
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-Giữa 2 người có chuyện gì ? 

-Ông đi hỏi sư phụ thì rõ. 

Ông tăng này đi hỏi Mã Tổ : 

-Xẩy ra chuyện gì vậy, Bách huynh đang khóc trong phòng ? 

-Hắn tự biết, đi mà hỏi hắn. 

Ông tăng về phòng bảo Bách Trượng : 

-Sư phụ bảo huynh tự biết, đi mà hỏi huynh. 

Bách Trượng cười ha hả. 

-Vừa mới khóc lại cười là làm sao ? 

-Đúng là vừa khóc, lại cười ha, ha ! 

 

Người thường khi khóc xong còn buồn một thời gian, nhưng người 

ngộ lại vui ngay vì thiền là ở đây và bây giờ. 

 

7- Sách  lược  có  lợi. 
 

Hồng Chân Liêm sứ hỏi Mã Tổ : 

-Con vì công vụ nên phải uống rượu, ăn thịt. Có nên ăn, uống 

không ? 

-Uống rượu, ăn thịt là phúc phận, không uống rượu, ăn thịt là phúc 

khí. 

 

Ở trên đời này không có gì là tuyệt đối thiện hay ác. 

 

8- Một  ông  tăng  lanh  lợi. 
 

Lúc Nam Tuyền trú ở một am nhỏ, một ông tăng đến thăm. 

-Tôi lên núi làm rẫy, đến giờ cơm ông tự nấu, tự ăn, mang một phần 

cho tôi. 

Ông tăng đến giờ ăn tự nấu, tự ăn rồi nằm ngủ trên giường, không 

mang cơm cho Nam Tuyền. Nam Tuyền đợi mãi, đói meo mà không 

thấy ông tăng mang cơm tới. Trở về am, thấy ông tăng nằm ngủ. Sư 

cũng tới bên ngả lưng nằm xuống. Ông tăng trở dậy đi mất. 

Nam Tuyền vẫn nhớ và nói : 

-Thật là một ông tăng lanh lợi, tới nay cũng chẳng gập lại.  
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Ông tăng không nói một lời, cũng không để lại tên, sao Nam Tuyền 

lại bảo là ông lanh lợi ? Vì dưới con mắt đạo ông tăng tự nấu, tự ăn, 

không mang cơm cho Nam Tuyền là đúng thiền cơ : tự mình ngộ đạo, 

không tìm kiếm bên ngoài, khi ông ngủ là an trụ tự tánh. 

 

9- Ngủ  là  tọa  thiền. 

 

Lâm Tế ngủ ở Tây đường. Hoàng Bách vào tăng đường trông thấy gõ 

vào phản một cái. Lâm Tế ngẩng đầu lên thấy sư phụ lại vùi đầu vào 

ngủ tiếp. Hoàng Bách lại gõ vào giường một cái. Sau đó lại vào gian sau 

thấy thủ tọa đang ngồi thiền bèn nói : 

-Phía trước gã tiểu tử đang ngồi thiền, còn ông ở đây vọng tưởng cái 

gì ? 

-Lão đầu tử nói nhảm gì đó ? 

Hoàng Bách gõ một cái vào giường rồi đi. 

 

Đối với người thường thì khi ngủ là bất tỉnh, ngồi thiền là tỉnh, nhưng 

đối với người đã ngộ thì khi ngủ, muốn tỉnh là tỉnh. Hoàng Bách biết 

Lâm Tế đã ngộ nên ngủ cũng là thiền, lại giả nói đang ngồi thiền nên 

mới bị thủ tọa trách. 

 

10- Đến  nơi  nào  tránh  nóng ? 

 

Huệ Hà bảo thị giả : 

-Người ngộ đạo, dù nóng đến đâu cũng không bị ảnh hưởng. 

-Dạ, đúng vậy. 

-Thí dụ : Bỗng nhiên nơi đây nóng, thì đến nơi đâu để tránh ? 

-Đến lò lửa để tránh. 

-Nơi lò lửa rất nóng, sao tránh nóng được ? 

-Mọi khổ không tới được. 

Huệ Hà không nói nữa, im lặng trả lời. 

 

Tìm chỗ tránh nóng không tìm rừng, đỉnh núi, sông, hồ, suối, chỗ mát 

mà tìm lò lửa chứng tỏ chỉ cần tâm, không phải hoàn cảnh bên ngoài. 
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11- Cách  tiếp  khách  của  Triệu  Châu. 

 

Một hôm, Chân Định soái vương đến thăm Triệu Châu, Triệu Châu 

ngồi yên tại thiền sàng bất động. 

-Vương hiểu không ? 

-Không. 

-Tôi nay già không có sức xuống thiền sàng để nghênh tiếp.  

Vương nghe vậy càng kính trọng sư hơn. 

Ngày hôm sau một bộ tướng tới thăm, sư xuống thiền sàng đón tiếp. 

Thị giả thấy lạ hỏi : 

-Sao hôm qua vương tới hòa thượng ngồi trên sàng, nay tướng quân 

tới lại xuống ? 

-Đệ nhất đẳng nhân tới, tôi lấy đạo mà tiếp, đệ nhị đẳng nhân tới tôi 

xuống thiền sàng tiếp, đệ tam đẳng nhân tới, tôi ra tận cổng tam quan 

tiếp 

Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, viết thơ hẹn ngày đến gập, nói đùa 

xin Phật Ấn tiếp mình như Triệu Châu tiếp Soái vương, ý nói là Phật Ấn 

không phải ra sơn môn đón tiếp. Không ngờ là Phật Ấn thân đến gập Tô 

Đông Pha. Tô Đông Pha cười : 

-Tôi chẳng phải là đệ tam đẳng nhân sao ? 

Phật Ấn đọc một bài kệ trả lời : 

 

趙 州 當 日 少 謙 光 

Triệu Châu đương nhật thiếu khiêm quang 

不 出 三 門 見 趙 王 

Bất xuất tam môn kiến Triệu vương 

爭 似 金 山 無 量 相 

Tranh tự Kim Sơn vô lượng tướng 

大 千 都 是 一 禪 床 

Đại thiên đô thị nhất thiền sàng. 
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Dịch :  

 

Triệu  Châu  ngày  đó  chẳng  khiêm  nhường 

Chẳng  ra  ngoài  cửa  đón  Triệu  vương 

Giống  như  Kim  Sơn  vô  lượng  tướng 

Đại  thiên  thế  giới  một  thiền  sàng. 

 

Triệu Châu đối với Soái vương không bước xuống thiền sàng là 

không đi, không đến là lấy đạo mà tiếp. Khi tướng quân tới ông xuống 

thiền sàng là lấy lễ mà tiếp. Người hạng thứ ông ra tận cửa mà tiếp là 

nói khôi hài. Bài kệ của Phật Ấn coi thiền sàng là đại thiên thế giới là 

chỉ tiếp người đệ nhất đẳng nhân, cho nên Tô Đông Pha vỗ tay khen 

hay. 

 

 

 


