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Nghĩ  về  sự  phân  loại  công  án  của  Suzuki 

 
Dương  đình  Hỷ 

 

 

Trong cuốn Thiền luận Suzuki để trả lời cho câu hỏi : 

“Ý tổ sư từ Tây sang là gì ?” hay “Đại ý của Phật giáo là gì ?” Suzuki 

đã căn cứ theo cách trả lời của các Thiền sư mà phân loại thành 14 loại 

công án, mà chúng tôi tóm tắt như sau : 

1/Lấy một vật ở gần để trả lời. 

Thí dụ : Triệu Châu trả lời : Cây Bách trước sân. 

 

2/Bác bỏ câu hỏi . 

Thí dụ : Pháp Thường trả lời : Chẳng có ý gì cả. 

 

3/Dùng lối đốn hành. 

Thí dụ : Mã Tổ đạp vào hông Thuỷ lão ngã lăn trên đất. 

 

4/Làm một hành động. 

Thí dụ : Quy Sơn giơ phất tử lên. 

 

5/Sự vô lý. 

Thí dụ : Long Nha trả lời : Đợi rùa đá nói sẽ trả lời ông. 

 

6/Thường lý. 

Thì dụ : Phật Giám nói : Giấm chua, muối mặn. 

 

7/Im lặng. 

Thí dụ : Khi có người hỏi Linh Thọ chỉ im lặng. 

 

8/Vô nghĩa. 

Thí dụ : Một tấc lông rùa nặng 7 cân. 
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9/Sáo. 

Thí dụ : Nguyệt Đỉnh trả lời : Gió mát thổi bay đi những nóng nực. 

 

10/Tả hiện cảnh thơ mộng. 

Thí dụ : Thiên Y trả lời : Thông xanh đổ bóng trên đường vắng. 

 

11/Từ chối không trả lời. 

Thí dụ : Mã Tổ bảo : Hôm nay tôi mệt lắm, ông đi mà hỏi Trí Tạng. 

 

12/Sai làm một việc. 

Thí dụ : Thuý Vi trả lời Long Nha : Mang thiền bản lại đây cho tôi; 

Long Nha mang đến, Thuý Vi vớ lấy thiền bản mà đánh. 

 

13/Khuyên bảo. 

Thí dụ : Thiên Đồng khuyên : Đừng để cát vào mắt, đừng để nước 

vào tai. 

 

14/Tổ Đạt Ma. 

Thí dụ : Hương Lâm : Ngồi lâu sanh mệt. 

 

Nhận xét đầu tiên là tác giả lý luận không hợp lý : nhiều loại công án 

có thể gom vào một loại.  

Thí dụ : Vô lý và vô nghĩa có thể xếp vào một loại ( loại 5 và 8). Đốn 

hành và và làm một hành động (loại 3 và 4). Im lặng, đốn hành, làm một 

hành động có thể xếp vào một loại (loại 3, 4 ,7). Các loại thường lý, vô 

lý, vô nghĩa, sáo, sai khiến, khuyên . . . có thể xếp vào một loại. 

Tóm lại là Suzuki không đưa ra một tiêu chuẩn tổng quát, vì vậy đã 

tạo nên các sự trùng lặp. Nếu lấy ngôn ngữ làm tiêu chuẩn , ta có 2 loại 

công án : 

1/Không dùng ngôn ngữ. 

2/Dùng ngôn ngữ. 

 

Loại thứ nhất lại chia ra làm 2 loại : 

a/Im lặng. 

Có một người Bà La Môn hỏi Đức Phật : 
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-Không hỏi có lời, không hỏi không lời. 

Đức Phật ngồi im không nói. Bà La Môn tán thán rằng : 

-Đức Thế Tôn vạch mây mù cho con, khiến con được vào. 

Bà La Môn đi rồi, Anan hỏi Phật : 

-Vị ngoại đạo này chứng được cái gì mà nói được vào ? 

-Như con ngựa hay thấy bóng roi đã chạy. 

 

b/Làm một hành động. 

 1-Há mồm. 

Hân Châu hễ có ông tăng nào hỏi, đều dùng gậy đánh xuống đất. Do 

đó người đương thời gọi ông là Đả địa hoà thương. Có ông tăng dấu 

thiền trượng đi rồi mới hỏi, sư há mồm ra chỉ thị. 

 

2-Thè lưỡi. 

Có ông tăng hỏi Linh Quan : 

-Phật là thế nào ? 

Sư thè lưỡi ra, ông tăng lạy tạ. 

 

3-Tóm lấy. 

Có ông tăng hỏi quy Bản : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

Sư tóm ngực ông, ông tăng biến sắc, sư bảo : 

-Nơi đây tôi không có cái đó. 

 

4-Đạp. 

Kim Luân đến tham Tuyết Phong. Tuyết Phong bảo : 

-Ông lại gần đây. 

Kim Luân lại gần, sư đạp cho một cái, Kim Luân hốt nhiên đốn ngộ. 

 

5-Đánh. 

Có ông tăng hỏi Tuệ Giác : 

-Cổ nhân xoay mặt vào vách là có ý gì ? 

Sư liền đánh. 

 

6-Hét. 
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Có ông tăng hỏi Thuỷ Lục : 

-Thế nào là một câu tối sơ ? 

Sư hét lên. 

 

7-Đẩy. 

Có ông tăng hỏi Chỉ Quán : 

-Thế nào là thầy của Tỳ Lô ? 

Sư đẩy ông một cái. 

 

8-Vung tay. 

Có ông tăng hỏi Đại Lịch : 

-Vô vi là thế nào ? 

Sư vung vẩy tay. 

 

9-Đứng lại. 

Vô Học đang đi tới pháp đường, Đầu Tử bước tới hỏi : 

-Mật ý từ Tây sang, hoà thượng làm sao bảo người ? 

Sư dừng bước. 

 

10-Dang tay. 

Có ông tăng hỏi Hương Nghiêm : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

Sư thu tay vào lòng rồi dang ra. 

 

11-Đứng dậy rồi bỏ đi. 

Thiên Nhiên đến thăm Bàng Uẩn, hỏi Linh Chiểu (con gái Bàng Uẩn) 

đang nhặt rau : 

-Cư sĩ có nhà không ? 

Linh Chiểu bỏ rổ rau xuống đứng dậy. 

-Cư sĩ có nhà không ? 

Linh Chiểu bỏ đi. 

 

12-Gõ vào chân thiền sàng. 

Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là sao ? 
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Triệu Châu gõ vào chân thiền sàng. 

 

Có rất nhiều công án các thiền sư chỉ dùng hành động để trả lời như 

một ngón tay của Câu Chi, chém giun thành 3 đoạn, chém mèo  .  .  . Tại 

sao các thiền sư không dùng ngôn ngữ ? vì ngôn ngữ là một công cụ của 

hiện tượng giới không thể diễn tả được bản thể giới. 

 

Loại công án thứ 2 là dùng ngôn ngữ. 

Ta có thể tạm chia thành : 

 

a/Thường lý. 

Thanh Bình hỏi Thuý Vi : 

-Ý của tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Đợi lúc không có người tôi sẽ bảo ông. 

-Không có ai rồi, mời thầy nói. 

Thuý Vi dẫn Thanh Bình ra vườn tre bảo : 

-Ông xem chỗ này tre cao, chỗ kia tre thấp. 

 

b/Vô lý. 

Mặc Lôi bảo chú tiểu Đông Dương : 

-Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay ? 

 

c/Bác bỏ câu hỏi. 

Ta có thể phân ra 2 loại : 

 

1-Từ chối. 

Mục Châu : Tôi không trả lời. 

 

2-Bác bỏ câu hỏi : 

Lương Sơn : Đừng nói bậy. 

 

Những công án dùng ngôn ngữ như dùng câu sáo, sai khiến, câu 

khuyên  .  .  . đều thuộc loại công án này. Thực ra chỉ có một loại công 

án thôi, nhưng nhìn dưới những góc độ khác nhau; hoặc là nhìn ở dưới 

góc độ bản thể giới hay hiện tượng giới. Lấy bất cứ một loại công án nào 
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trong sự phân chia của Suzuki cũng có thể giải thích cái nhìn ở bản thể 

giới hay hiện tượng giới. 

Thí dụ : Câu trả lời của Triệu Châu : Cây Bách trước sân. 

Đây là cái nhìn ở hiện tượng giới vì có trước thì sẽ có sau vậy đây là 

một cặp đối đãi trước-sau. Gọi cây Bách để phân biệt với những cây 

khác và vật khác, thí dụ hòn đá. Cây Bách và hòn đá khác nhau ở tướng 

(hình dạng khác nhau); ở dụng (cây cho quả, làm giấy, đá làm xi-măng, 

xây nhà). Đây là ở hiện tượng giới còn ở bản thể giới thì tất cả đều là 

một, gọi là gì mà chả được. 

 

Có công án dùng các giác quan thanh tịnh để thấy rằng thế giới bên 

ngoài chỉ là ảo, do đó thấy được tự tánh : 

a/Nghe. 

Trương Cửu Thành nghe tiếng ếch kêu mà ngộ bèn làm 2 câu kệ : 

Đêm  Xuân  trăng  sáng  một  tiếng  ếch 

Vang  vọng  càn  khôn  khắp  mọi  nhà. 

 

b/Nhìn. 

Linh Vân nhìn hoa đào nở mà ngộ, bèn làm bài kệ : 

Ba  mươi  năm  trời  tìm  kiếm  khách 

Bao  lần  chồi  mọc  rồi  lá  rơi 

Sau  khi  thấy  được  hoa  đào  nở 

Chẳng  nghi  gì  nữa  tới  hôm  nay. 

 

c/Ngửi. 

thi sĩ Hoàng Sơn Cốc đi theo Hoàng Long đi chơi núi. 

Hoàng Long hỏi : 

-Ông có ngửi thấy mùi hoa quế không ? 

-Có. 

-Ông thấy không ? Tôi chẳng dấu gì ông cả. 

 

d/Nếm. 

Triệu Châu hỏi một ông tăng : 

-Ông đã từng đến đây chưa ? 

-Dạ, có. 
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-Vậy hả ? Mời uống trà. 

Lại hỏi một ông tăng khác : 

-Ông đã từng đến đây chưa ? 

-Dạ chưa, đây là lần thứ nhất. 

-Vậy hả ? Mời uống trà. 

Viện chủ thấy lạ bèn hỏi : 

-Hoà thượng đối với các ông tăng đã tới và chưa tới thiền viện đều 

mời uống trà là sao ? 

-Viện chủ ! 

-Dạ. 

-Mời uống trà. 

 

e/Xúc. 

Cổ Ấn Độ có 16 người cầu đạo, một lần đi tắm, nhân xối nước mà 

ngộ bèn nói : 

-Diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ, cũng phải xuyên 7, 8 lần mới 

thủng. 

Tuy ở thế giới hiện tượng nhưng nếu ta có cái nhìn tỉnh thức thì ta sẽ 

nhận được sự thực ở thế giới bản thể. Sau đây là vài thí dụ : 

1-Nuôi ngỗng trong bình. 

Lục Hằng hỏi Nam Tuyền : 

-người xưa nuôi một con ngỗng nhỏ trong bình. Con ngỗng lớn dần, 

không có cách nào ra khỏi. Làm sao cho con ngỗng ra khỏi bình mà 

không bị thương, cũng không làm vỡ bình ? 

-Đại phu. 

-Dạ. 

-Đã ra rồi. 

 

2-Người trong giếng. 

Có ông tăng hỏi Thạch Sương : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Giả như có một người rơi xuống giếng 1000 thước, không dùng dây 

mà kéo lên, ông cứu được hắn ra thì tôi sẽ bảo ông ý tổ sư là gì. 

-Gần đây ở Hồ nam có Xướng hoà thượng cũng giống hoà thượng 

giảng Đông, giảng tây. 
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Thạch Sương kêu Ngưỡng Sơn đuổi ông tăng ra. Ngưỡng Sơn hỏi 

Đam nguyên : 

-Theo ý thiền sư thì làm sao cứu người trong giếng ? 

-Đồ ngốc, ai ở trong giếng ? 

Ngưỡng Sơn lại hỏi Quy Sơn. 

-Huệ Tịch. 

-Dạ. 

-Đã ra rồi. 

 

3-Ba con vịt trời. 

Một lần bách trượng theo Mã Tổ ra ngoài, thấy vịt trời bay, Mã tổ 

hỏi : 

-Con gì vậy ? 

-Con vịt trời. 

-Bay đi đâu ? 

-Bay đi rồi. 

Mã Tổ không nói, bóp mũi Bách Trượng. Bách Trượng kêu toáng lên. 

-Ông nói bay đi rồi, nhưng tôi thấy bây giờ tất cả chả ở đây là gì ? 

 

4-Người trên cây. 

Hương Nghiêm nói : 

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

miệng cắn vào một cành cây. Nếu có người ở dưới hỏi : Ý của tổ sư từ 

Tây sang là gì ?  Nếu mở miệng trả lời thì mất mạng, không trả lời thì 

phụ người hỏi, người ấy phải làm sao ? 

Hổ Đầu Chiên trả lời : 

-Sao không hỏi lúc chưa lên cây. 

Hương Nghiêm cười ha hả. 

 

Kết Luận : 

Chỉ có một loại công án. Mỗi công án là phá một cái chấp nào đó. 

Tuỳ theo cách nhìn mà ta phân thành nhiều loại. 
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