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Giải mã những công án cổ xưa. 

 
Sau một thời gian dài chúng tôi đã phiên dịch được hầu hết các 

công án, trong đó một số có kèm theo các lời bàn của các thiền sư, và 

sau này vào thế kỷ 20 đã có thêm một số lời bàn của các thiền sư và học 

giả. Nhưng có thể nói ngay rằng những lời bàn không đưa đến nhiều lợi 

ích thiết thực cho những ai muốn học hỏi qua các công án về Thiền tông. 

Chúng tôi tuy chỉ là người dịch nhưng cũng không khỏi thắc mắc muốn 

tìm hiểu ý nghĩa của các công án. Sau một thời gian nghiền ngẫm chúng 

tôi thấy có nhận định như sau : ngôn từ của các công án là ngôn từ của 

những người đã sống cách nay hàng chục thế kỷ, ở một quốc gia khác 

mà lối sống cùng tập tục khác chúng ta, vậy cái mà chúng ta biết được 

chỉ là cái bóng bề ngoài chứ không thực biết cái mục đích ẩn tàng bên 

trong. Cái đó rất rõ ràng thấy ở những công án mà thiền sinh dùng ẩn dụ 

để hỏi thiền sư (mà sau này qua các lời bàn cho rằng cái mà thiền sinh  

muốn hỏi là tự tánh, hay Phật tánh là cái gì), làm sao để biết được rằng 

lời bàn đó đúng hay sai ! Vậy muốn biết chỉ có cách là bỏ ngôn từ qua 

một bên mà cố hình dung xem mục đích chính nằm ở đâu (ý tại ngôn 

ngoại). Mỗi thiền sư đều có cách riêng để dạy đệ tử của mình, qua đó 

nếu thiền sinh hiểu và hấp thụ được thì sẽ tiến bộ, còn không thì chỉ như 

“muỗi đốt trâu sắt” nếu biết đi kiếm thầy khác học hỏi thì sẽ có cơ may 

để giác ngộ. Ta đã thấy có thiền sư chỉ dạy thiền sinh bằng cách hét, 

đánh, giơ phất tử hay một ngón tay lên. Nhưng nói chung thì thiền sư chỉ 

dạy gì cho đệ tử của mình, các ngài chỉ dạy con đường tu tập để đệ tử đi 

tới giác ngộ. Các ngài đã giác ngộ rồi, tức là các ngài đã vượt ra ngoài 

cái thế giới ta bà này và an định trong cảnh giới bản thể . Các ngài đã có 

khả năng đọc thấu được ý nghĩ của đệ tử, nên biết được đệ tử đang bị trở 

ngại ở đâu mà giúp cho đệ tử phá cái chấp đó. Gần đây nghe các pháp 

thoại của Latma Yeshe chúng ta cũng có thể thấy cái khả năng đọc thấu 

ý nghĩ của người đối thoại, chúng ta thấy ngài trả lời trực tiếp tới câu hỏi 

một cách bất ngờ mà nhiều khi thấy chẳng ăn nhằm gì tới câu hỏi, nhưng 

người đặt ra câu hỏi thì cảm thấy sung sướng vì đã được giải đáp thỏa 

đáng. 



2 

 

 Trở lại với các công án, ta thấy thầy trò đối đáp với nhau nhanh 

như điện chớp, đó là cách đối đáp của tánh nghe, tánh biết chân thật chứ 

không phải do trí giải, đó mới là con đường để thấy được chân lý. 

 

Trong các công án khi đệ tử hỏi thầy thì các câu hỏi đều còn nằm 

trong thế giới nhị nguyên, nên các câu trả lời của thầy là phá bỏ cái thấy 

đó để dẫn dắt đệ tử đi vào cảnh giới bản thể. Để cho thấy một cách cụ 

thể vấn đề này chúng tôi tạm lấy một thí dụ như sau : ta nói hai mặt của 

một đồng tiền thì dù hai mặt đó quả có khác biệt nhau nhưng chung quy 

chúng vẫn ở cùng một đồng tiền mà ra tức là tuy  hai  mà  một, bây giờ 

nếu có ai nói bóng tối và ánh sáng là một thì chắc chắn sẽ bị coi là người 

điên khùng, vì hiển nhiên là có ánh sáng thì không có bóng tối hay 

ngược lại. Nhưng nếu ta ra khỏi cái thế giới nhị nguyên này thì điều đó 

có sai không ! 

 

Bây giờ chúng tôi sẽ xin đưa ra một số lời bàn (giải mã) về một số 

công án theo sự hiểu biết của chúng tôi, và kính mong được chỉ dẫn của 

các bậc cao minh nếu thấy là không đúng. 
 

Nói đến công án là phải nói sơ qua về Thiền tông, vì công án là sản 

phẩm do Thiền tông mà có. 

 

Thiền có từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài truyền pháp 

cho Ma Ha Ca Diếp làm vị Tổ Thiền đầu tiên của Phật giáo. Trong thời 

gian này Đức Phật đã chỉ dạy cách Thiền qua kinh Tứ Niệm Xứ, cho đến 

ngày nay Phật giáo Nguyên Thủy vẫn coi đây là môn thiền cơ bản của 

Đạo Phật. Vì không phải là người nghiên cứu về Đạo Phật chúng tôi 

không rõ Thiền tông Ấn độ đã phát triển như thế nào, chỉ biết được rằng 

khi vị Tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma đem Thiền tông qua Trung Hoa 

thì hẳn là phái Thiền tông ở Ấn Độ không còn được coi là quan trọng. 

Ngoài sự kiện Thiền tông được truyền qua Trung Hoa, thì nó cũng được 

truyền qua các xứ khác trong vùng Đông Nam Á. Đó là trường hợp của 

Miến Điện, khi ngài Goenka (một kiều dân Ấn Độ làm ăn buôn bán tại 

Miến Điện) học được pháp thiền Minh Sát (Vipassana) từ các vị ẩn sư 

người bản xứ. Tuy không phải là một tu sĩ nhưng ngài Goenka đã được 
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thầy cho phép truyền bá pháp tu và hoằng dương Pháp Thiền Vipassana 

một thời gian ở Miến Điện, thì ngài đã mang pháp Thiền này trở về Ấn 

Độ. Ngài cho biết tại nơi đây trước khi ngài truyền pháp này thì chẳng 

có ai biết gì về pháp tu này cả (mặc dù nó pháp tu đã có nguồn gốc từ 

nơi này cho tới thời điểm đó đã bị thất truyền). 

 

Người Trung Hoa là một dân tộc rất kiêu ngạo, cái gì họ cũng coi 

họ là nhất thế giới, nhưng với Thiền tông thì họ phải chịu công nhận 

ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư của môn phái này tại xứ họ. Kể từ sau đó 

Thiền tông được phổ biến rộng rãi trên nước Trung Hoa và nở rộ sau khi 

ngài Huệ Năng (tổ thứ sáu của Trung Hoa) được truyền thừa. Tại các 

đạo tràng của Thiền tông hẳn là việc tu tập được tu theo pháp tu Tứ 

Niệm Xứ (Thiền Minh Sát), chứ không theo cách tu Đại thừa. Nhưng 

sau đó thì các vị Thiền sư Trung Hoa đã chế biến để việc tu tập có được 

nhiều kết quả hơn trong khi tham thiền nhập định, thì các thiền sinh 

được cho tham các vấn đề thật là hóc búa, nan giải (công án). Mục đích 

của việc này là gì ? Là để cho các thiền sinh phải chú tâm rốt ráo vào 

vấn đề trong khi tham thiền : quên hết mọi việc bên ngoài, cho đến quên 

cả thân xác mình chỉ còn nhớ đến vấn đề phải tìm cho ra đáp án. Phải 

chăng đó là cách tu tập để phát triển Định-Huệ tới mức cao tột vì một 

khi phá được công án thì thiền sinh đã đạt được một phần nào của sự 

Giác ngộ. 

 

Từ xa xưa đã có một vài thiền sư đưa ra lời giải mã cho một số 

công án, nhưng việc làm này có tác dụng tới cả hai mặt tốt và xấu. Về 

mặt tốt nó giúp cho thiền sinh hiểu rõ hơn mục đích tham công án, 

nhưng về mặt xấu thì nó gây tai hại rất nhiều cho các thiền sinh tu học 

giãi đãi, họ học thuộc lòng các bài giải mã và cho rằng mình đã hiểu rõ 

ràng về các công án đó rồi, nên tạo ra một số thiền sinh thuộc loại “khẩu 

đầu thiền”. Sách Bích Nham Lục bị đốt đi, để rồi mãi về sau vì tiếc các 

công án có giá trị bị mai một mà có một số thiền sư đã phải cất công sưu 

tập lại mới có lại bản sao chép của cuốn sách, là chứng cớ hiển nhiên 

xác thực cho điều vừa kể ở trên. 
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Giờ đây khi đề cập đến chuyện giải mã một số công án, chúng tôi 

xin nói ngay là xưa kia các vị thiền sư giải đáp các công án với cái nhìn 

“như thị” của người đã giác ngộ chân lý, còn chúng tôi chỉ dám lạm bàn 

theo tinh thần ngày nay, do đó có thể đúng và cũng có thể sai vì còn là 

người phàm nhìn sự việc trong thế giới nhị nguyên.  

 

Trong phần đầu của các lời giải các công án tương đối dễ có lời 

giải, chúng tôi thấy rằng có những sự kiện cho biết rõ ràng là những 

công án này nằm trọn vẹn trong thành phần đối đãi nhị nguyên : nào là 

cặp có không, trắng đen, sạch bẩn . . . , nên chỉ cần nêu ra các dữ kiện là 

có ngay phần giải đáp không cần phải có nhiều lời phân tích dài dòng. 

Điều cần nên biết là các thiền sinh trong khi tu học trí óc vẫn bị ràng 

buộc vào thế giới ta bà (nhị nguyên) này nên khi đụng vào thế giới vô 

hình không dám bứt phá để thoát ra khỏi (đầu sào trăm trượng không 

dám bước thêm bước nữa), cứ luẩn quẩn, loanh quanh. Đó là giai đoạn 

cần thiết có người thầy chỉ điểm để bứt phá, chọc thủng cái màn u minh 

sau cùng mà đạt được giác ngộ. 

 

Tới đây chúng ta lại thấy rõ có sự phân biệt căn cơ, trí tuệ của các 

thiền sinh khi tham học. Do quan sát chúng ta có thể thấy các công án 

dành cho các người thuộc loại thượng, trung hay hạ căn. Và cũng từ đó 

chúng ta thấy rằng có thiền sinh khi chỉ cần phá được một công án là đi 

đến đại ngộ, trong khi có các người khác phải đi lần lần qua nhiều tiểu 

ngộ rồi  mới vào được bản thể giới.  

 

Nói tóm lại nhà Phật chỉ cho chúng ta biết “như thật” (như thị) 

không thêm, không bớt. Cái biết của chúng sanh là cái thức do Căn tiếp 

xúc với Trần. Theo Duy thức học thì mỗi người chúng ta có tám thức. 

Các Thức này biến thành bốn Trí và ba Thân khi giác ngộ. Khi Thức thứ 

7 là Mạt na thức biến thành Bình đẳng tính trí thì Sắc sẽ bằng Không, thì 

người đó sẽ đắc bậc Bồ Tát và gọi là Đẳng giác. Khi Thức thứ 8 là A lại 

da thức biến thành Đại viên cảnh trí thì người đó thấy Sắc bằng Không 

và Không bằng Không, đó là quả vị Phật là bậc Diệu giác. Lúc đó không 

còn chủ thể và đối tượng, Căn và Trần tất cả chỉ là Một. Muốn biến 

Thức thành Trí thì ta phải quan sát Căn và Trần dưới 4 phương diện: Vô 
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thường, Vô ngã, Khổ, Không. Tới đây chúng ta có thể đặt câu hỏi nếu đã 

là Vô ngã thì Ai thấy ? Đó là Tự tánh thấy. Như thế Đức Phật đã chỉ cho 

chúng ta phương pháp Biết của “bản thể giới” để áp dụng vào “hiện 

tượng giới”. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta đã giác ngộ ngay trong 

đời này. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là một 

chuyện khác. Nếu các thiền sư thấy một cặp đối đãi trong nhận thức của 

thiền sinh thì chắc chắn là thiền sinh đó hãy còn ở trong hiện tượng giới. 

Thiền sinh chấp ở chỗ nào thì thiền sư sẽ phá chấp ở chỗ đó cho thiền 

sinh. 

 

Chúng tôi áp dụng nguyên tắc này vào tập Vô Môn Quan là tập 

công án ngắn nhất và phổ thông nhất được giảng trong các thiền viện. 

Chúng tôi theo ý thiền sư Vô Môn là không sắp đặt các công án theo 

một thứ tự nào. Chúng tôi sẽ cho lời giải ngắn gọn của các công án, sau 

đó là lời giải đáp dài dòng cho công án đầu. 

 

1. Con chó của Triệu Châu : cặp đối đãi  Có-Không. 

2. Con chồn hoang của Bách Trượng : chấp pháp. 

3. Ngón tay của Câu Chi : chấp hình tướng. 

4. Rợ Hồ không râu : chấp hình tướng. 

5. Hương Nghiêm trên cây : chấp vào lời. 

6. Thế Tôn giơ hoa : chấp vào lời. 

7. Triệu Châu rửa bát : cặp đối đãi sạch-bẩn. 

8. Hề Trọng làm xe : cặp đối đã toàn thể-bộ phận. 

9. Phật đại thông Trí Thắng : mô tả tự tánh. 

10. Thanh thoát lẻ loi và nghèo khó :  mô tả tự tánh. 

11. Triệu Châu khám phá am chủ :  cặp đối đãi toàn thể-cá nhân. 

12. Nham gọi chủ nhân : mô tả tự tánh. 

13. Đức Sơn bưng bát : chấp vào tập qúan. 

14. Nam Tuyền chém mèo :  chấp vào con mèo. 

15. Ba gậy của Động Sơn : chấp vào cái gậy. 

16. Nghe tiếng chuông : chấp vào tập quán. 

17. Ba lần gọi của quốc sư : không thấy cái thấy. 

18. Ba cân gai của Động Sơn : chấp vào Phật. 

19. Tâm bình thường là Đạo : cặp đối đãi thánh-phàm. 
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20. Đại lực sĩ :  mô tả  tự tánh 

21. Que cứt khô của Vân Môn : chấp vào Phật. 

22. Cây phướn của Ca Diếp : Chấp cảnh. 

23. Chẳng phải thiện ác : cặp đối đãi thiện-ác. 

24. Lìa khỏi ngôn ngữ : cặp đối đãi Ly-Vi 

25. Hàng thứ ba nói pháp : chấp pháp. 

26. Hai tăng cuốn rèm : cặp đối đãi toàn thể-cá nhân. 

27. Không phải tâm, Phật : chấp Phật. 

28. Nghe tiếng Long Đàm : phải tự mình ngộ. 

29. Không phải gió, cờ : chấp cảnh. 

30. Tâm là Phật : chấp Phật. 

31. Triệu Châu khám phá bà lão : chấp pháp. 

32. Ngoại đạo hỏi Phật : chấp lời. 

33. Chẳng tâm, chẳng Phật : chấp Phật. 

34. Trí chẳng là Đạo : phải thực chứng. 

35. Thiến nữ lìa hồn : chấp linh hồn. 

36. Trên đường gặp người đạt Đạo : mô tả tự tánh. 

37. Cây Bách trước sân : chấp cảnh. 

38. Con trâu qua cửa : chấp trâu. 

39. Câu nói sai của Vân Môn : cặp đối đãi đúng-sai. 

40. Đá đổ tịnh bình : chấp cảnh 

41. Đạt Ma an tâm : chấp cảnh. 

42. Thiếu nữ xuất định : chấp cảnh. 

43. Trúc bề của Thủ Sơn : cặp đối đãi xúc-bối 

44. Cây gậy của Ba Tiêu : chấp sự giác ngộ. 

45. Hắn là ai ? : mô tả tự tánh. 

46. Đầu gậy bước thêm : vô chấp 

47. Đâu Xuất ba cửa : chấp phàm-thánh. 

48. Một đường Càn Phong : chấp vào không gian. 

 

Con  chó  của  Triệu  Châu. 

 

Cử : 

Một ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Con chó có Phật tánh không ? 
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-Không . 

 

Bình : 

Ông tăng hỏi con chó có Phật tánh không, không những hỏi trên 

quan điểm của các kinh sách Phật giáo chủ trương mọi vật đều có Phật 

tánh. Triệu Châu trả lời không để phá cái chấp có của ông tăng vào kinh 

điển. Nhưng một lần khác khi một ông tăng khác hỏi : Con chó có Phật 

tánh không ? Triệu Châu lại đáp có. Rõ ràng là Triệu Châu mâu thuẫn vì 

cùng với một câu hỏi lúc nói có, lúc nói không. Nhưng đối với Triệu 

Châu thì lại chẳng mâu thuẫn chút nào. Vì Triệu Châu chỉ là đối bệnh 

mà cho thuốc. Ông tăng chấp có thì Triệu Châu đáp không; ông tăng 

chấp không thì Triệu Châu đáp có. Như vậy, Triệu Châu đả phá cái đối 

đãi có-không thành cái một. Tất cả chỉ là không hoặc có. Nhưng cái một 

này vẫn ở trong thế giới hiện tượng, vì khái niệm không chỉ có khi ta có 

khái niệm có. Vì vậy ta phải vượt lên nó, nghĩa là cái không này phải 

tuyệt đối, không có hình tượng gì và cũng không phân biệt gì. Để dễ 

hiểu hơn ta lấy một ví dụ cũng dẫn trong Vô môn quan : 

 

Triệu Châu hỏi một ông tăng đến tham học : 

-Ông đã ăn cháo chưa ? 

-Dạ, rồi. 

-Đi rửa bát đi ! 

 

Rõ ràng là ta thấy có một cặp đối đãi bẩn-sạch. Triệu Châu bảo đi 

rửa bát đi là biến cặp đối đãi bẩn-sạch thành cái một là sạch. Nhưng khái 

niệm sạch chỉ có khi khái niệm bẩn có. Vì vậy khái niệm sạch vẫn còn 

nằm ở thế giới hiện tượng. Rửa bát là biến cái bẩn thành sạch. Vậy rửa 

bát là cái Duyên của bẩn-sạch. Trong Phật giáo cái Duyên này gọi là 

sinh duyên. Nhưng sinh duyên cũng không đưa ta vào thế giới bản thể, 

chúng ta phải vượt lên trên nó. 

 

Trở lại với công án chính, để vượt lên khái niệm không-có thì 

chúng ta phải không phân biệt không, có. Đó là khi chủ thể và đối tượng 

là một, khi thức thứ 7 biến thành bình đẳng tính trí. 
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Chuyện còn chép một đoạn sau: 

-Những loài xuẩn động hàm linh đều có Phật tánh, tại sao con chó lại 

không có ? 

-Vì có nghiệp thức. 

Để đáp lại lời một ông tăng khác hỏi : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Có. 

-Tại làm sao phải làm thú? 

-Biết mà cứ làm. 

 

Con chó có Phật tánh nên tứ đức (thường,lạc, ngã,tịnh) không hiện. 

Con chó có Phật tánh nhưng biết mà cứ làm cho nên phải làm kiếp chó. 

 

Triệu Châu dạy chúng ta phải biết sự vật như chính nó, không 

thêm, không bớt đấy là tri kiến Phật (cái biết của Phật). Cái biết này 

vượt khỏi : 

1.Thời gian như câu thơ : 

      Xuân  đi  hoa  vẫn  thơm 

2.Không gian như câu thơ : 

      Nước chẩy cuốn lá vàng từ đâu tới 

       Trâu đưa quạ lạnh về thôn xa.   

 

Trong sự tích “Niêm hoa vi tiếu”, Ca Diếp chẳng nghe mà nghe, 

chân lý không thể diễn tả bằng lời, dù có nghe được cũng là không. Lá 

vàng theo dòng nước trôi đi, xin hỏi lá vàng từ đâu tới ? Quạ thường đậu 

ở lưng trâu, khi mục đồng dẫn trâu về nhà thì cũng dẫn luôn quạ về. Lá 

vàng tượng trưng cho chân lý tuyệt đối. Xin hỏi chân lý tuyệt đối từ đâu 

lại ? Vấn đề này được giải đáp trong câu hai. Trâu và quạ cùng chỉ chân 

lý tuyệt đối, từ đây dẫn về thôn xa, nói một cách khác chân lý không đâu 

không có. 

 

Khi Triệu Châu bảo không, ông đã phá chấp Có của ông tăng, 

đồng thời bảo ông tăng : Ông không lo thấy tự tánh của mình mà lo con 

chó có tự tánh hay không để làm gì ? Nếu tìm một câu kinh mô tả tự 
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tánh thì ta có thể dẫn câu : Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của kinh Kim 

Cương. Câu này có nghĩa là : không trụ vào đâu cả, nên tâm ấy sanh ra. 

 

Vì tâm không trụ vào đâu cả nên không chấp có, lại nếu tâm ấy 

sanh ra nên không rơi vào không. Câu này cũng mô tả 3 thân vì không 

trụ vào đâu nên ở khắp nơi, do đó nó diễn tả pháp thân. Nên tâm ấy sinh 

ra là diễn tả Báo thân vì làm thiện thì được thiện báo, làm ác thì bị ác 

báo. Nó cũng diễn tả Hóa thân vì nghĩ thiện thì đó là Niết Bàn, còn nghĩ 

ác thì đó là Địa ngục. 

 

Vì vậy Lục Tổ nghe câu này liền ngộ, ông nói : 

Nào  ngờ  tự  tánh  vốn  không  sinh  diệt 

Nào  ngờ  tự  tánh  vốn  trọn  vẹn 

Nào  ngờ  tự  tánh  vốn  không  dao  động 

Nào  ngờ  tự  tánh  có  thề  sinh  ra  vạn  pháp.  

 

Chữ Không này của Triệu Châu không phải là chữ Không trong 

không, có. “Không” không phải là không có gì cả. Nếu có đủ nhân 

duyên thì nó lại cho ra có. Vì vậy chữ Không này được gọi là “Chân  

Không  Diệu  Hữu”. 

 

Áp dụng quy tắc giải mã những công án xưa 

vào tập công án Thiền Chi Hoa. 

 
Sau khi tóm tắt công án chúng tôi sẽ đưa ra những lời bàn ngắn, 

gọn nhất và độc giả sẽ thấy công án ở chỗ nào trong tiến trình giác ngộ. 

 

1-Nơi  Mát  Mẻ. 

Có ông tăng hỏi Động Sơn : 

-Khi trời lạnh, nóng đệ tử đến đâu để tránh ? 

-Sao không đến chỗ không lạnh, không nóng ? 

-Đó là nơi nào vậy ? 

-Đó là nơi khi lạnh làm ông chết cóng, khi nóng làm ông chết thiêu ! 
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                                                                         (Thiền tông tập thành) 

 

Tự tánh không bị câu thúc bởi không gian. 

 

2-Ngày  Nào  Cũng  Tốt. 

Vân Môn có lần hỏi đại chúng : 

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

rằm như thế nào ? 

Đại chúng không ai đáp được, Vân Môn đáp thế : 

-Ngày nào cũng tốt cả ! 

(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh không bị câu thúc bởi thời gian. 

 

3-Nước  Trong ,  Trăng  Hiện. 

Có lần Tuyết Phong, Nham Đầu và Khâm Sơn đang nói chuyện. Tuyết 

Phong bỗng chỉ chậu nước trong. Khâm Sơn nói : 

-Nước trong, trăng tự hiện. 

Tuyết Phong nói : 

-Nước trong trăng chẳng hiện. 

Nham Đầu không nói đạp đổ chậu nước đi. 
             (Ngũ đăng hội nguyện) 

 

Câu của Khâm Sơn là khẳng định, câu của Tuyết Sơn là phủ định. Nham 

Đầu không nói mà đạp đổ chậu nước đi là vượt lên cặp đối đãi phủ định 

và khẳng định. 

 

4-Không  Chỉ  Một  Đường. 

Có ông tăng hỏi : 

-Triệu Châu là gì ? 

Triệu Châu ngoảnh nhìn chung quanh rồi đáp : 

-Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. 
 (Chỉ nguyệt lục)  

 

Tự tánh không bị câu thúc bởi không gian. Cửa Thiền là không cửa. 
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5-Hạt  Cải  Đựng  Núi  Tu  Di. 

Thích sử Giang Châu Lý Bột hỏi Trí Thường : 

-Phật lý có giảng Tu Di đựng hạt cải điều đó là tự nhiên, đệ tử không 

thắc mắc; nhưng đối với câu hạt cải đựng Tu Di thì hạt cải nhỏ xíu đó 

làm sao đựng một tòa núi to lớn kia, đó chẳng phải là dối người sao ? 

-Nghe nói ông đọc qua thiên kinh vạn quyển có hay không ? 

-Có. 

-Đầu ông chỉ bằng trái dừa, cái vạn quyển ấy làm sao mà xem được. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ở đây ta thấy cặp đối đãi “to, nhỏ”. Tự tánh lớn không ngoài, nhỏ 

không trong. 

 

6-Phật  Mặt  Trời,  Phật  Mặt  Trăng. 

Mã Tổ sắp mất, viện chủ hỏi : 

-Gần đây hòa thượng tâm cảnh ra sao ? 

-Phật mặt trời, Phật mặt trăng. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Phật mặt trời dụ cho trường kỳ, Phật mặt trăng dụ cho đoản kỳ. Ở đây 

ta thấy có cặp đối đãi “dài, ngắn”. Sống lâu hay chết yểu không có 

nghĩa gì ?Điều cần là ta phải kiến tánh (giác ngộ). 

 

7-Phó  Đại  Sĩ  Giảng  Kinh. 

Phó đại sĩ còn được gọi là Thiện Huệ bồ tát, sanh năm 497 là một vị 

thiền sư tiên phong xuất sắc. Có lần Lương Võ Đế mời ông giảng kinh 

Kim Cương. Ông vỗ bàn rồi xuống tòa. Thiện Huệ hỏi : 

-bệ hạ hiểu không ? 

-Trẫm chẳng hiểu gì cả ? 

-Bần tăng đã giảng xong bộ kinh rồi ! 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Giảng kinh chỉ là một phương tiện. Tự tánh không thể dùng lời mà tả ra 

được. 
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8-Hớp  Một  Ngụm,  Cạn  Hết  Nước  Tây  Giang. 

Bàng Uẩn gập Thạch Đầu hỏi : 

-Ai không cùng vạn pháp là bạn ? 

Thạch Đầu lấy tay bụm miệng cư sĩ lại. Bàng Uẩn có sở ngộ, khi gập Mã 

Tổ, lập lại câu hỏi. Mã Tổ đáp : 

-Đợi ông một ngụm hớp cạn nước Tây Giang tôi sẽ bảo. 

Nghe dứt lời, Bàng Uẩn đại ngộ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh không diễn tả bằng lời. 

 

9-Đầu  Con  Mèo  Chết  Là  Quý  Nhất. 

Có ông tăng hỏi Tào Sơn : 

-Ở thế gian này, cái gì quý nhất ? 

-Đầu con mèo chết là quý nhất. 

-Tại sao ? 

-Vì không có người ra giá. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh ở trong vạn vật, không tách ra được. 

 

10-Trị  Bệnh. 

Có ông tăng bạch với Tào Sơn : 

-Đệ tử biết mình có bệnh, mong lão sư chữa cho. 

-Không chữa. 

-Tại sao ? 

-Muốn bảo ông cầu sanh chẳng được, cầu chết chẳng xong. 
(Thiền tông tập thành) 

 

Chữa bệnh là cầu sanh. Ở đây ta thấy có cập đối đãi “sanh, tử”. Ở thế 

gian này mọi sự đều là giả hợp : duyên tụ thì thành, duyên tán thì diệt. 

 

11-Chân  Dung  Triệu  Châu. 

Có một ông tăng vẽ hình Triệu Châu. Bức vẽ sinh động như thực, mang 

tặng Triệu Châu. Triệu Châu không cám ơn mà còn nói : 
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-Giả như bức vẽ này chính là tôi, thì là giết tôi đó, còn không thì đem 

đốt nó đi. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây có cặp đối đãi”thực, giả”. Triệu Châu đả phá hình tướng bên 

ngoài làm mê hoặc tự tánh. 

 

12-Trừ  Danh. 

Động Sơn biết mình sắp chết, gọi đệ tử lại bảo : 

-Tôi có lưu lại ở thế gian một chút nhàn danh, ai vì tôi mà bỏ đi ? 

Một sa di nói : 

-Xin hỏi hòa thượng pháp hiệu là gì ? 

-Cái hư danh của tôi đã bỏ được rồi. 
(Thiền tông tập thành) 

 

Chú sa di hỏi pháp hiệu của Động Sơn chứng tỏ Động Sơn chả có danh 

tiếng gì. Danh lợi, tư dục che lấp tự tánh vậy. 

 

13-Kêu  Tự  Ngã  Ra. 

Đại phu Lục Hằng hỏi Nam Tuyền : 

-Người xưa nuôi một con ngỗng trong bình, xin hỏi làm sao để con 

ngỗng ra mà không phá bình, cũng không làm con ngỗng bị thương ? 

-Lục Hằng ! 

-Dạ ! 

-Đã ra rồi ! 
(Ngũ đăng hội nguyên)  

 

Ở đây ta có cặp đối đãi “trong, ngoài”. Tâm không bị trói buộc thì tự 

tánh tự hiển lộ. 

 

14-Uống  Rượu,  Ăn  Thịt. 

Hồng Châu Liêm sứ  hỏi Mã Tổ : 

-Nên hay không nên uống rượu, ăn thịt ? 

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

khí. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 
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Uống rượu, ăn thịt là do phúc báo. Không uống rượu, ăn thịt thì phúc 

báo trở thành phúc khí. 

 

15-Lạc  Vào  Giai  Cấp  Nào ? 

Hành Tư hỏi Lục Tổ : 

-Phải làm thế nào để khỏi rơi vào giai cấp ? 

-Từ trước tới giờ ông làm gì ? 

-Thánh đế cũng chẳng làm thì còn rơi vào giai cấp nào nữa ? 

Lục Tổ nghe rồi, cho là bậc pháp khí. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “phàm, thánh”. Lục Tổ thấy Hành Tư đã 

vượt lên cặp đối đãi này do đó mà vui vẻ. 

 

16-Mai  Đã  Chín  Rồi ! 
Đại Mai lần thứ nhất đến gặp Mã Tổ hỏi : 

-Thế nào là Phật ? 

-Tâm là Phật. 

Đại Mai khai ngộ ngay chính lúc đó, về sau lên tu trên núi. Mã tổ sai 

một hòa thượng đến khảo nghiệm. Vị hòa thượng hỏi : 

-Khi ông ở với Mã tổ học được những gì ? 

-Mã Tổ dạy tôi “Tâm là Phật”. 

-Hiện nay Mã Tổ đã cải biến pháp rồi, ổng nói : “phi tâm, phi Phật” , 

ông thấy thế nào ? 

Đại Mai quát lên : 

-Cái lão hòa thượng già này chỉ biết trêu người, ai cần biết phi tâm, phi 

Phật là cái quái gì, tôi chỉ biết “Tâm là Phật”. 

Vị hòa thượng này về thuật lại cho Mã Tổ nghe, Mã Tổ cao hứng nói : 

-Mai đã chín rồi ! 
(Truyền đăng lục) 

 

Tâm là Phật chỉ sự khẳng định, phi tâm phi Phật chỉ sự phủ định. Đại 

Mai đã vượt lên cặp đối đãi này, không tin theo thầy một cách mù 

quáng, do đó Mã Tổ khen ngợi. 
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17-Câu  Chuyện  Cái  Bánh. 

Long Đàm lúc chưa xuất gia rất nghèo, Đạo Ngộ ngăn phòng cho ở căn 

phòng nhỏ cạnh chùa. Cảm kích sự trợ giúp của Đạo Ngộ, mỗi ngày 

Long Đàm mang biếu thiền sư 10 cái bánh. Đạo Ngộ mỗi lần nhận bánh 

đều giao lại 1 cái bánh và nói : 

-Đây là tôi cho ông, hy vọng con cháu ông sẽ sung túc ! 

Long Đàm lấy làm lạ, nghĩ bụng bánh là của mình, giao trả 1 cái sao lại 

nói là cho ? bèn hỏi Đạo Ngộ . 

-Đúng là do ông mang tới, cho lại ông thì có gì là sai quấy đâu ? 

Long Đàm nghe rồi khai ngộ, bèn quyết tâm xuất gia. 
(Truyền đăng lục) 

 

Đạo  Ngộ ngăn phòng cho Long Đàm ở là chỉ của ta là của người, lại 

lấy bánh của Long Đàm cho lại Long Đàm là chỉ của người là của ta. 

Đạo Ngộ đã vượt lên tự tha, vật ngã nên đã chứng được tự tánh. Long 

Đàm cũng hiểu được điều đó nên quyết chí xuất gia. 

 

18-Con  Chó  Ở  Tử  Hồ. 

Để khảo nghiệm ngộ tánh của đại chúng, Nam Tuyền nói : 

-Tử Hồ có một con chó rất lợi hại, ở trên có thể cắn đầu, ở giữa cắn tim, 

ở dưới cắn chân. Giả sử các ông gập con chó đó thì phải làm sao ? 

Mọi người bàn tán chẳng đi đến đâu, sau có Tang sinh hỏi : 

-Con chó ở Tử Hồ như thế nào ? 

Nam Tuyền sủa 3 tiếng. 
(Truyền đăng lục) 

 

Công án này chỉ sự tương quan của Thể, Tướng, Dụng. Tiếng sủa là 

thanh trần, không phải là con chó. Nhưng nương theo tiếng sủa ta có thể 

tìm được con chó. 

 

19-Có  Và  Không. 

Có cư sĩ hỏi Trí tạng : 

-Có thiên đàng, địa ngục không ? 

-Có. 

-Có Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo không ? 
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-Có. 

Cư sĩ hỏi liên miên qua nhiều vấn đề khác, trí Tạng đều trả lời có. Cư sĩ 

không nhẫn nại được nữa  : 

-Sao cái gì thiền sư cũng nói có không nói khác được sao ? Đệ tử đã 

từng hỏi Kinh Sơn cái gì Ổng cũng đáp không, sao thiền sư và Kinh Sơn 

lại khác nhau như thế ? 

-Ông có vợ con không ? 

-Có. 

-Kinh Sơn có vợ con không ? 

-Không có. 

-Cứ thế mà nói Kinh Sơn đáp không lại chẳng đúng sao ? 

Cư sĩ nghe rồi tức khắc đại ngộ. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “có, không”; Có là chỉ Thế gian Pháp, 

Không là chỉ Xuất thế gian Pháp. Không phải cứ ly gia cắt ái mới là 

người học Phật. 

 

20-Mời  Uống  Trà. 

Có lần Triệu Châu hỏi một ông tăng mới đến : 

-Ông đã đến đây chưa ? 

-Chưa ! 

-Ủa chưa đến sao ? Mời uống trà ! 

Sau đó có một ông tăng khác tới, Triệu Châu lại hỏi : 

-Ông đã từng đến đây chưa ? 

-Dạ, đã . 

-Ủa đã đến rồi sao ? Mời uống trà. 

Viện chủ thấy vậy bèn hỏi : 

-Thiền sư với ông tăng mới đến và đã đến đều mời uống trà là có ý gì 

vậy ? 

-Viện chủ ! 

-Dạ ! 

-Ủa thì ra là viện chủ, mời uống trà. 
(Tryền đăng lục) 
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Tự tánh phải tự mình thể hội. 

 

21-Pháp  Chẳng  Hai. 

Duy Ma Cật hỏi Văn Thù : 

-Bồ tát nhập pháp chẳng hai là thế nào ? 

-Theo ý tôi thì đối với vạn pháp, không biết, không biểu lộ, xa lìa mọi 

hỏi đáp. 

Lúc đó Văn Thù dùng đúng câu của Duy Ma cật mà hỏi lại.  

Duy Ma Cật yên lặng. 

-Lành thay ! Lành thay ! ngay cả ngôn ngữ cũng chẳng có, đúng là nhập 

pháp chẳng hai. 
(Kinh Duy Ma Cật) 

 

Tự tánh không thể dùng lời mà diễn tả. 

 

22-Người  Câm  Ăn  Mật. 

Có người hỏi Huệ Lâm Từ Ái : 

-Người tỏ ngộ nhưng không nói ra thì giống gì ? 

-Giống người câm ăn mật. 

-Người không tỏ ngộ mà nói ra thanh sắc thì giống gì ? 

-Giống con vẹt kêu người. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Công án này diễn tả đúng câu : 

-Người biết không nói, người nói không biết (Lão Tử). 

 

23-Động  Tĩnh  Là  Một. 

Ẩn Phong đang đẩy xe gập lúc Mã Tổ ngồi duỗi chân lên đường. Ẩn 

Phong thỉnh Mã Tổ co chân lại để mình đẩy xe qua. 

-Tôi chỉ duỗi chứ không co. 

-Đệ tử chỉ tiến chứ không lui. 

Hai người không ai nhường ai. Sau Ẩn Phong tức giận cứ đẩy xe qua 

làm chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ nhịn đau, về pháp đường giơ búa lên, 

hét lớn : 

-Ai làm tôi bị thương, mau ra đây ! 
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Ẩn Phong chạy tới trước mặt Mã Tổ, vươn cổ ra cho chém, Mã Tổ chỉ 

còn cách ném búa xuống. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Cả hai thầy trò đều vượt cặp đối đãi “động, tĩnh”. Họ chỉ giả vờ chấp 

động, tĩnh để khảo nghiệm lẫn nhau. Do đó hành động của họ không bị 

động tĩnh bó buộc. 

 

24.Xuất  Thế,  Nhập  Thế. 

Có lần Ngưỡng Sơn từ ruộng về, Quy Sơn hỏi : 

-Ông từ đâu về ? 

-Ở ruộng về. 

-Ngoài ruộng có nhiều người không ? 

Ngưỡng Sơn chống gậy mà đứng. Quy Sơn lại nói : 

-Hôm nay, tại Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ lắm. 

Ngưỡng Sơn lập tức nhổ gậy mà đi. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “xuất thế, nhập thế”. Ngưỡng Sơn tỏ ra đã 

vượt qua cặp đối đãi trên nên đã vào hiện tượng giới với tinh thần xuất 

thế. 

 

25-Con  Trâu  Đực. 

Quy Sơn khai thị đại chúng : 

-100 năm sau lão tăng xuống núi làm một con trâu đực, trên lưng có viết 

năm chữ “Quy Sơn tăng mỗ giáp”. Lúc đó, nếu gọi tôi là ông tăng Quy 

Sơn thì tôi không phải là con trâu đực; nếu gọi tôi là con trâu đực thì tôi 

không phải là ông tăng Quy Sơn. Vậy phải làm sao ? 

Ngưỡng Sơn từ đại chúng bước ra, cảm kích lạy tạ rồi lui. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh ở con trâu đực và Quy Sơn không hề sai biệt. 

 

26-Làm  Giống  Khúc. 

Có lần Nam Tuyền bảo Triệu Châu : 
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-Nay là lúc tốt nhất để lìa nhân loại mà gia nhập dị loại. 

-Trước, chẳng nói dị, xin hỏi loại là gì ? 

Nam Tuyền chống 2 tay xuống đất, giả làm thú 4 chân. 

Triệu Châu chạy ra đằng sau, đạp cho Nam Tuyền một đạp, sau đó vào 

Nát Bàn đường kêu : 

-Tiếc quá ! Tiếc quá ! 

Nam tuyền rất thưởng thức cái đạp của Triệu Châu, nhưng không biết vì 

sao Triệu Châu kêu tiếc quá ? Nên sai một ông tăng vào hỏi. 

-Tôi tiếc không đạp cho sư phụ vài cái nữa. 

Nghe câu nói đó Nam Tuyền càng coi trọng Triệu Châu hơn. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây ta thấy có một cặp đối đãi “dị, đồng”, vì tự tánh không thể diễn tả 

bằng lời nên Nam Tuyền dùng hình tượng, nào ngờ bị đạp một đạp vì đã 

chấp vào hình tượng. 

 

27-Chữa  Lửa. 

Triệu Châu thường ở nhà bếp làm hỏa phu. Có lần ông đóng cửa và đốt 

lửa. Đốt đến phòng bếp lửa cháy ngút trời. Ông kêu : 

-Chữa lửa ! Chữa lửa ! 

Đến khi mọi người chạy lại, ông từ trong phòng nói : 

-Các ông nói đúng thì tôi mới mở cửa. 

Mọi người nhìn nhau không hiểu gì ? Lúc đó Nam Tuyền lấy chìa khóa, 

không nói một tiếng, ném qua cửa sổ cho Triệu Châu. Triệu Châu nhận 

chìa khóa, nhìn Nam Tuyền rồi cười, mở cửa chạy ra. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Cửa tự tánh phải tự mình mở. 

 

28-Tâm  Đệ  Tử  chẳng  An. 

Huệ Khả có lần hỏi Đạt Ma : 

-Tâm đệ tử chẳng an, thỉnh lão sư an cho. 

-Ông đem tâm ra đây, tôi vì ông mà an cho. 

Qua một lúc, Huệ Khả đáp : 

-Đệ tử tìm đã lâu mà không thấy tâm đâu cả ! 
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-Tốt ! Tôi đã an tâm cho ông rồi đó. 
(Truyền đăng lục) 

Tâm mà Huệ Khả muốn an là tâm hư ảo. Tự tánh là như như bất động, 

thường an định. 

 

29-Ngươi  Còn  Cái  Đó  Sao ? 

Một sớm mai, một ni cô hỏi Triệu Châu : 

-Thế nào là ý mật ? 

Triệu Châu chụp vào ngực ni cô, ni cô thấy cử động của Triệu Châu có 

vẻ khiếm nhã, bèn nói : 

-Thầy còn cái đó sao ? 

-Thì ra cô còn cái đó ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ý mật chỉ tự tánh. Ni cô còn chấp tướng nam nữ thì làm sao hiểu được. 

 

30-Tác  Dụng  Của  Mật. 

Thản Nhiên hỏi Huệ An : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Sao không hỏi ý mình ? 

-Ý mình là gì ? 

-Đương quán tác dụng của mật. 

-Tác dụng của mật là gì ? 

Huệ An nháy mắt ra hiệu, Thản Nhiên bỗng khai ngộ, lạy tạ rồi lui. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Đây là nói sự liên quan của Thể, Tướng và Dụng. Từ Dụng có thể vào 

Thể, mà Dụng ta có thể quan sát được. 

 

31-Như  Bò  Kéo  Xe. 

Mã Tổ người Tứ Xuyên, lúc nhỏ thường vào chùa chơi. Năm 12 tuổi 

xuất gia, học Thiền ở Nam Nhạc. Hoài Nhượng thấy ông có tài, bèn hỏi : 

-Ông học tọa Thiền để làm gì ? 

-Để thành Phật. 
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Hoài Nhượng lấy một viên ngói mài ngay trước mặt Mã Tổ. Mã Tổ hiếu 

kỳ hỏi : 

-Hòa thượng mài ngói để làm gì ? 

-Để làm gương. 

-Mài ngói sao thành gương được ? 

-Mài ngói không thành gương được, vậy ông ngồi Thiền lại thành Phật 

sao ? 

-Vậy làm sao mới thành Phật ? 

-Đạo lý này như bò kéo xe. Xe không đi, ông đánh xe hay đánh bò ? 

Mã Tổ không trả lời được. Hoài Nhượng lại hỏi : 

-Ông học tọa Thiền hay học tọa Phật ?  Nếu ông học tọa thiền, thì thiền 

không ở nằm, ngồi. Nếu học tọa Phật thì Phật không có hình tướng nhất 

định. 

Pháp không có chỗ trú, do đó chúng ta cầu Pháp không nên có thủ xả và 

chấp trước. nếu ông học tọa Phật chẳng khác gì giết Phật. nếu ông chấp 

tướng ngồi thì vĩnh viễn không thấy được Đại Đạo.  

Nghe lời dạy ấy Mã Tổ như người đương khát mà được uống đề hồ. Do 

đó bái Hoài Nhượng làm thầy. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tọa Thiền chỉ là một phương tiện chứ không phải là Thiền, nếu không 

phát sanh trí tuệ thì làm sao kiến tánh ? 
 
32. Gập  Hổ  Không ? 

Hoàng Bách từ ngoài về, Bách Trượng hỏi : 

-Ông đi đâu về ? 

-Hái nấm ở chân núi Đại Hùng. 

-Có gập hổ không ? 

Hoàng Bách giả tiếng hổ gầm, Bách Trượng giả cầm búa chém hổ. 

Hoàng Bách giơ tay đánh Bách Trượng một chưởng. Bách Trượng lớn 

tiếng cả cười. Hôm sau, Bách Trượng thượng đường bảo đại chúng : 

-Dưới núi Đại Hùng có một con hổ. Các ông phải cẩn thận đề phòng, lão 

tăng đã bị nó ngoạm một miếng đấy. 
(Truyền đăng lục) 
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Con hổ tượng trưng cho tự tánh. Hoàng Bách biết tự tánh không thể 

diễn tả bằng lời nên giả tiếng gầm. Bách Trượng giả vờ đánh, Hoàng 

Bách giả vờ đỡ đều là chấp nhận đối phương. 

 

33-Cán  Dao  Có  Ích  Gì ? 

Một ngày, Thạch Thất theo Thạch Đầu lên núi chơi. Thạch Đầu bảo : 

-Đằng trước có cây ngăn cản không nhìn được, mau giúp tôi chặt đi. 

-Thầy đưa dao cho con. 

Thạch Đầu rút dao, hướng mũi dao về phía Thạch Thất. 

-Không phải đầu này, đầu có cán kia. 

-Cán có ích gì ? 

Ngay đó Thạch Thất đại ngộ. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “mũi dao và cán dao”, phải vượt lên cặp 

đối đãi này thì mới thấy được tự tánh. 

 

34- Ai  Ở  Trong  Giếng ? 

Có ông tăng hỏi Thạch Sương : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Giả như có người rớt xuống giếng sâu ngàn thước, ông không dùng dây 

mà cứu được hắn ra thì tôi sẽ bảo ông . 

-Gần đây ở Hồ Nam có hòa thượng Xướng, cũng giống như thầy giảng 

Đông, giảng Tây. 

Thạch Sương kêu Ngưỡng Sơn đuổi ông tăng đó ra. Ngưỡng Sơn hỏi 

Đam Nguyên : 

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

-Đồ ngốc ! Ai ở trong giếng ? 

Ngưỡng Sơn lại hỏi Quy Sơn : 

-Làm sao để cứu người ở trong giếng ? 

-Huệ Tịch ! 

-Dạ ! 

-Đã ra rồi ! 

Về sau Ngưỡng Sơn kể lại cho đại chúng nghe chuyện này và nói : 

-Tôi ở Đam Nguyên được Danh, ở Quy Sơn được Địa. 
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(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi ”trong, ngoài”. Ở Đam nguyên được Danh 

chỉ lý ngộ, ở Quy Sơn được Địa là chỉsự chứng ngộ. 

 

35-Biện  Luận  Về  Ngón  Tay  Và  Mặt  Trăng. 

Có ông tăng hỏi Pháp Nhãn : 

-Đệ tử không hỏi ngón tay mà muốn hỏi mặt trăng là cái gì ? 

-Ông không hỏi ngón tay, vậy ngón tay là cái gì ? 

Lúc đó, có một ông tăng hỏi : 

-Đệ tử không hỏi mặt trăng, muốn hỏi ngón tay là cái gì ? 

-Mặt trăng. 

-Đệ tử hỏi ngón tay mà, sao sư phụ lại đáp mặt trăng. 

-Đó là vì ông hỏi ngón tay. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Công án này chỉ sự liên quan giữa Thể, Tướng, Dụng. 

 

36.Một  Mình  Trên  Núi. 
Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Khi một mình trên núi thì cảm thấy thế nào ? 

-Tôi không trả lời ông. 

-Tại sao vậy ? 

-Vì sợ ngã lăn trên đất. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Triệu Châu sợ ngã lăn trên đất là chỉ hiện tượng giới, phải quên lời, 

tuyệt ý thì mới vào được bản thể giới. 

 

37-Tự  Tánh  Thần  Châu. 

Có một lần Đức Thế Tôn lấy một viên Tùy sắc Ma Ni Châu cho 5 vị 

thiên vương xem và hỏi : 

-Viên bảo châu này có mầu gì ? 

5 vị thiên vương mỗi người nói một mầu. Đức Phật thâu viên bảo châu 

lại và giơ bàn tay ra hỏi : 
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-Viên bảo châu này mầu gì ? 

-Bạch Thế Tôn, trong tay người không có châu thì làm sao có mầu gì ? 

-Các ông thực mê muội, khi tôi lấy viên bảo châu cho các ông xem. Các 

ông mỗi người đều nói khác nhau : xanh, vàng, trắng, đỏ . .  không 

người nào nói giống nhau. Nhưng lúc tôi lấy viên bảo châu triển thị ra 

thì các ông lại không biết. Ngộ đạo lại khó thế sao ? 

Ngay lúc đó 5 vị thiên vương đều giác ngộ. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Viên bảo châu dụ cho tự tánh. Nói nó giống một vật gì đều không trúng. 

 

38-Sa  Di  Có  Chủ. 

Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn : 

-ông là sa di có chủ, hay là sa di không chủ ? 

-Có chủ. 

-Chủ ở đâu ? 

Ngưỡng Sơn từ tây chạy sang Đông, sau đó đứng yên. Quy Sơn rất tán 

thưởng. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Chủ ở đây dụ cho tự tánh, vì tự tánh không thể diễn tả bằng lời nên 

Ngưỡng Sơn dùng hành động để diễn tả. 

 

39-Đường  Thạch  Đầu  Trơn  Lắm. 

Ẩn Phong đến từ biệt Mã Tổ. Mã Tổ hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Đệ tử định đến thăm Thạch Đầu. 

-Cẩn thận, đường Thạch Đầu trơn lắm đấy. 

-Sư phụ đừng lo, đệ tử có mang theo gậy trúc, phùng trường tác hí, ứng 

phó được mà. 

Đến nơi, Ẩn Phong đi diễu quanh thiền sàng của Thạch Đầu chống gậy 

hỏi tông chỉ là gì.Thạch Đầu không nhìn Ẩn Phong, nhìn trời than dài : 

-Trời xanh ! Trời xanh ! 

Ẩn Phong không lời đối lại, về kể cho Mã Tổ nghe. 

-ông đến hỏi lại, đợi Thạch Đầu trả lời thì ông hứ 2 tiếng. 
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Ẩn Phong quay lại, nhưng khi hỏi Thạch Đầu không nói chỉ hứ 2 tiếng. 

Ẩn Phong lại không đáp được, về kể cho Mã Tổ nghe. Mã Tổ nói : 

-Tôi đã chẳng nói trước là gì : Đường Thạch Đầu trơn lắm ! 
(Ngũ đăng hội nguyên)  

 

Trời xanh là chỉ tự tánh. Tiếng hứ đồng âm với hư không, mà cũng 

không phải là ngôn ngữ. Cơ phong của Thạch Đầu lợi hại vì tiên liệu Ẩn 

Phong có chuẩn bị trước. 

 

40-Con  Chó  Không  Có  Phật  tánh. 

Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Không có. 

-Những loài xuẩn động hàm linh đều có Phật tánh, sao con chó lại không 

có ? 

-Vì có nghiệp thức. 

Lại có ông tăng khác hỏi : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Có. 

-Vì sao phải làm thú ? 

-Biết mà cứ làm ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “Có, Không”. Triệu Châu lúc nói có lúc 

nói không là chỉ cốt phá chấp cho ông tăng hỏi. 

 

41-Mây  Trên  Trời  Xanh,  Nước  Trong  Bình. 

Lý Cao rất ngưỡng mộ phong thái và trí huệ của Dược Sơn bèn tìm vào 

núi bái phỏng. Tới nơi chỉ thấy Dược Sơn cầm sách, đứng dưới gốc cây 

tùng chăm chú đọc hầu như không để ý đến Lý Cao. Lý Cao thấy Dược 

Sơn dưới mắt không người, tức giận nói : 

-A ! Gặp mặt chẳng như nghe danh.  

Nói rồi phất tay áo định đi. Chính lúc đó, Dược Sơn bỏ sách xuống, mỉm 

cười hỏi : 

-Xin hỏi tiên sinh vì sao lại trọng tai mà khinh mắt ? 
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Lý Cao không hiểu lời nói bóng gió của Dược Sơn bèn hỏi : 

-Xin hỏi Đại sư thế nào là Đạo ? 

Dược Sơn giơ tay chỉ lên bầu trời rồi lại chỉ xuống đất hỏi : 

-Ông hiểu không ? 

-Không hiểu ! 

-Mây trên trời xanh, nước trong bình. 

Lý Cao lập tức đại ngộ, bỏ ngay thái độ khinh mạn, làm ngay một bài kệ 

trình lên cho Dược Sơn : 

Luyện  được  hình  dạng  giống  con  nhạn 

Dưới  gốc  ngàn  tùng,  hai  hòm  kinh 

Đáp  lời  hỏi  Đạo  không  thừa  thãi 

Mây  trên  trời  xanh,  nước  trong  bình. 
(Truyền đang lục) 

 

Đạo ở khắp nơi, không bị trói buộc bởi một cái gì. 

 

42-Muỗi  Đốt  Trâu  Sắt. 

Dược Sơn hỏi Thạch Đầu : 

-Đối với 3 thừa, 12 phần giáo đệ tử có chỗ hiểu được, nhưng với Nam 

Phương chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật thì vẫn chưa hiểu, 

mong sư phụ từ bi giảng cho. 

-Khẳng định không trúng, phủ định không trúng, khẳng định và phủ định 

đều không trúng. Lúc đó ông phải làm sao ? 

Dược Sơn hoang mang không biết trả lời sao ? 

-Nhân duyên ông không ở đây, mau đi kiếm Mã đại sư. 

Dược Sơn đến gặp Mã Tổ và đặt cùng câu hỏi : 

-Tôi có lúc kêu hắn nhướng mày chớp mắt, có lúc không. Có lúc hắn tự 

nhướng mày chớp mắt có lúc không. Ông giải thích hắn thế nào ? 

Dược Sơn nghe tới đó giác ngộ hướng Mã Tổ lạy tạ. 

-Ông hiểu thế nào mà lạy tôi ? 

-Đệ tử ở Thạch Đầu giống như muỗi đốt trâu sắt. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Hắn chỉ tự tánh. Câu nói của Dược Sơn chỉ giác ngộ ở nơi Mã Tổ mà 

thôi. 
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44-Mặt  Mũi  Lúc  Chưa  Sanh. 
Hương Nghiêm tham phỏng Quy Sơn. Quy Sơn nói : 

-Tôi nghe nói lúc ông ở nơi Bách Trượng hỏi 1 đáp 10, hỏi 10 đáp trăm, 

vì ông thông minh lanh lợi. Nay sanh tử là việc lớn. Lúc chưa sanh thì 

mặt mũi ông thế nào ? 

Câu hỏi này làm Hương Nghiêm không biết đâu mà đáp. Về phòng đem 

những sách vở thường đọc, dở xem từng quyển hy vọng tìm lời giải đáp 

mà không thấy. Nhân đó cảm khái : 

-Bánh vẽ không làm thỏa được cơn đói của tôi. 

Do đó, yêu cầu Quy Sơn giải thích bí mật. 

-Giả sử tôi giải thích cho ông, tương lai ông sẽ mắng chửi tôi. Vả lại, 

những kiến giải của tôi không liên quan gì đến ông. 

Hương Nghiêm cực kỳ thất vọng đem hết sách vở ra đốt : 

-Tôi là gã chẳng ra gì, học Phật chẳng nổi, chỉ nên làm một vị tăng hóa 

duyên, khất thực mà thôi. 

Bèn từ biệt Quy Sơn vân du khắp nước. Khi tới Nam Dương đi chiêm 

bái di tích Quốc sư Huệ Trung và tạm trú ở đó. 

Một ngày kia, chính lúc đang giẫy cỏ, bẩy một hòn gạch văng lên, chạm 

vào cây tre kêu lên thành tiếng. Tiếng động ấy đưa Hương Nghiêm vào 

ngộ cảnh. Hương Nghiêm về phòng tắm gội sạch sẽ, đốt hương hướng 

vào quãng không : 

-Sư phụ ! Nếu như người giảng cho con vào lúc đó thì con đâu có ngày 

nay. 

Bèn làm một bài kệ dâng lên Quy Sơn : 

Tiếng  dội  quên  sở  tri 

Cũng  không  giả  tu  trì 

Chẳng  theo  đường  lối  cũ 

Chẳng  rơi  vào  buồn  si 

Chốn  chốn  chẳng  tung  tích 

Thanh  sắc  ngoài  uy  nghi 

Người  mười  phương  đạt  Đạo 

Trên  hết,  nói  cái  gì ?  
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh không thể diễn tả bằng lời, tự do không bị câu thúc. 
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44-Chẳng  Nghĩ  Thiện,  Chẳng  Nghĩ  Ác. 
Lục tổ Huệ Năng tiếp thu y bát từ Ngũ tổ bí mật rời bỏ Đông Sơn, sợ đồ 

chúng của Thần Tú đuổi theo. Trần Huệ Minh là tướng quân xuất thân, 

cước bộ rất mau, tánh tình rất thô bạo, đuổi kịp Huệ Năng. Thấy Huệ 

Minh tới, Huệ Năng đưa y bát cho Huệ Minh. Huệ Minh không nhận : 

-Tôi tới đây không phải vì y bát mà là Pháp. 

-Nếu ông muốn cầu Pháp thì hãy dẹp hết ngoại duyên, tư niệm, tôi sẽ vì 

ông mà nói Pháp. 

Huệ Minh lạy tạ. 

-Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính ngay lúc đó thế nào là khuôn 

mặt xưa nay của Minh thượng tọa ? 

Huệ Minh nghe rồi đại ngộ. 
(Kinh Pháp Bảo Đàn) 

 

Vượt lên cặp đối đãi “thiện, ác” thì sẽ đạt được tự tánh. 

 

45-Chẳng  Có  Thánh  Gì  Cả. 
Năm 527 theo lời mời của Lương Võ Đế, tổ sư Đạt Ma ghé Nam Kinh. 

-Từ khi lên ngôi, trẫm lập nhiều chùa, in nhiều sách, cấp dưỡng nhiều 

tăng ni, vậy có công đức gì không ? 

-Không. 

-Tại sao ? 

-Vì những việc bệ hạ làm đó chỉ là quả báo nhỏ của thế tục, không phải 

là chân công đức. 

-Vậy sao, còn chân công đức là thế nào ? 

-Chân công đức là trí huệ tối viên mãn, tối dung thông, bản thể của nó là 

không tịch, bệ hạ không thể dùng phương pháp thế tục mà đạt được. 

-Thế nào là thánh ? 

-Là hoàn toàn không, trong cái thế giới không đó, không có cái gì gọi là 

thánh cả. 

-Không có thánh sao, vậy người là ai ? 

-Không biết ! 
(Truyền đăng lục) 
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Vua Lương hỏi là chân đế, Đạt Ma trả lời là tự tánh. Tự tánh không thể 

tả bằng lời. 

 

46-Tất  Cả  Hiện  Thành. 

Có lần La Hán hỏi Pháp Nhãn : 

-Ông từng nói 3 giới duy tâm, vạn pháp duy thức, giờ xin hỏi hòn đá 

trước sân kia là ở  trong hay ngoài tâm ? 

-Ở trong tâm. 

-Sao ông ném hòn đá lớn kia vào tâm vậy ? Câu nói này làm Pháp Nhãn 

khốn quẫn, nhờ La Hán giải thích. Mỗi ngày đều đưa ra câu đáp mới, La 

Hán đều nói : 

-Phật pháp chẳng phải vậy ? 

Cuối cùng Pháp Nhãn chỉ đành nói : 

-Đệ tử đã lời cùng, ý tuyệt rồi. 

-Nếu lấy Phật pháp mà nói thì tất cả đều hiện thành vậy ! 

Nghe câu nói đó Pháp Nhãn hoát nhiên đại ngộ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Hòn đá là tự tánh hiển lộ, sao phân biệt trong tâm, ngoài tâm. 

 

47-Xả  Thức,  Dụng  Căn. 

Có ông tăng hỏi Pháp Nhãn : 

-Dùng phương pháp nào để phát lộ tự kỷ mà cùng Đạo hợp nhất ? 

-Lúc nào ông phát lộ tự kỷ mà không cùng Đạo hợp nhất ? 

-Lúc lục thức không ngộ âm của chân lý thì sao ? 

-Đó chẳng qua như bầy gia thuộc của ông thôi ! Ông nói lục thức không 

thể tri âm là nói tai hay là nói mắt ? Nếu là chân lý thì đâu có phải vì lục 

thức không biết mà không có chân lý đâu. Cổ nhân có nói lìa thanh sắc 

chấp thanh sắc; lìa danh tự, chấp danh tự là ý đó. 
(Ngũ đăng hội nguyên)  

 

Nếu lìa vọng thì chân hiện tiền. 

 

48-Diệu  Dụng  Của  Chữ  Vô. 
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Đạo Thụ, học trò của Thần Tú cùng vài học tăng trú ở trên núi. Có một 

vị quái nhân xuất hiện, có thể tùy ý hóa thành Phật, Bồ tát hoặc phóng 

thần quang, hoặc thanh âm làm cho đồ đệ của Đạo Thụ rất sợ. Vị quái 

nhân tác quái 10 năm rồi bỗng nhiên biến mất, không thấy xuất hiện 

nữa. Đạo Thụ bảo môn đồ : 

-Vị quái nhân này dùng trăm kế ngàn phương để lừa người, phương 

pháp đối phó của tôi chỉ là không nghe, không thấy. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Đạo Thụ áp dụng chữ không của Phật giáo nên đã thắng được vạn cảnh. 

 

49-Rửa  Bát. 
Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Đệ tử mới đến thiền viện, xin sư phụ chỉ điểm. 

-Ông ăn cháo rồi chứ ? 

-Ăn rồi ! 

-Đi rửa bát đi ! 
(Truyền đăng lục) 

 

Phải vượt lên cặp đối đãi “rồi, chưa” thì mới đạt được tự tánh. 

 

50-Vô  Vị  Chân  Nhân. 
Một lần tại pháp hội, Lâm Tế bảo đại chúng : 

-Trong thịt đỏ của các ông, có một vô vị chân nhân thường từ cửa mặt ra 

vào, mà các ông chẳng biết kẻ chưa chứng hãy thử coi ! 

Lúc đó có một ông tăng bước ra hỏi : 

-Vô vị chân nhân là gì ? 

Lâm Tế từ thiền sàng xuống túm lấy ông tăng : 

-Nói đi ! Nói đi ! 

Chính lúc ông tăng mở miệng định nói, Lâm Tế đẩy ông ta ra : 

-Que cứt khô có phải là vô vị chân nhân không ? 
(Truyền đăng lục) 
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Vô vị chân nhân chỉ tự tánh. Tự tánh không thể diễn tả bằng lời nên Lâm 

Tế ngăn không cho ông tăng nói, lại bảo vô vị chân nhân là que cứt khô 

là chỉ phàm thánh là một. 

 

51-Vô  Tình  Thuyết  Pháp. 
Động Sơn khi mới gặp Vân Nham hỏi : 

-Vô tình thuyết pháp ai nghe được ? 

-Vô tình nghe được. 

-Thiền sư nghe được không ? 

-Giả như tôi nghe được, tôi đã được Pháp thân. Lúc đó tôi nói Pháp, ông 

không nghe được. 

-Vì sao đệ tử không nghe được ? 

Vân Nham đưa phất trần lên : 

-Ông nghe không ? 

-Không nghe. 

-Tôi thuyết pháp ông còn không nghe ra nói chi đến vô tình thuyết pháp. 

Vô tình thuyết pháp là do đâu ? 

-Trong Kinh A Di Đà chẳng có nói nước, chim, cây rừng đều niệm Phật, 

niệm Pháp sao ? 

Nghe lời đó Động Sơn khai ngộ bèn làm bài kệ : 

Thật  cũng  lạ  thay,  cũng  lạ  thay ! 

Vô  tình  nói  pháp  nghĩ  không  ra 

Dùng  đến  tai  nghe  càng  chẳng  hiểu 

Lấy  mắt  mà  nghe  mới  rõ  a  ! 
(Truyền đăng lục) 

 

Mắt mà nghe được thanh này thì thanh này không phải là thanh trần, mà 

là tự tánh. 

 

52-Tâm  Là  Phật. 
Vô Nghiệp bình thời nghiên cứu luật tạng rất thâm. Lúc mới gập Mã Tổ, 

Mã Tổ thấy tướng mạo ông khôi vĩ bèn nói : 

-Bên ngoài đường đường mà bên trong chẳng có Phật. 

Vô Nghiệp cung kính quỳ xuống thưa : 
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-Con từng nghiên cứu 3 thừa có chỗ sở đắc, nhưng với chủ trương của 

Thiền tông : Tâm là Phật thì vẫn chưa hiểu. 

-Tôi bảo cho ông biết chính cái tâm không hiểu đó là Phật, chứ không có 

cái gì khác. 

-Xin hỏi ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Vị đại đức này thực mê mờ quá, mau đi đi lúc khác lại. 

Chính lúc Vô Nghiệp định đi, Mã Tổ ở sau quát lớn : 

-Đại đức ! 

Vô Nghiệp quay đầu lại. 

-Là cái gì ? 

Nghe lời đó Vô Nghiệp lạy tạ ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Nghe Mã Tổ kêu : ai ngoảnh đầu lại, ai nghe tiếng, đó chẳng phải là 

tánh của Vô Nghiệp sao ? 

 

53-Chuột  Thuyết  Pháp. 

Thị lang Vương công Tông Mộc nói với Liên Trì : 

-Nửa đêm chuột kêu chít chít không ngừng, giảng hết bộ kinh Hoa 

Nghiêm. 

-Ngay chính lúc đó con mèo đột nhiên xuất hiện phải làm sao ? 

Tông Mộc im lặng, Liên Trì tự trả lời : 

-Pháp sư chạy đi, lưu lại giảng án. 

Sau đó làm bài kệ như sau : 

Chuột  kêu  chít  chít giảng  rõ  Hoa  nghiêm  Kinh. 

Vương  thị  lang,  lạ  thay  mê  hoặc  bởi  súc  sinh 

Một  con  mèo bỗng  nhiên  tự  xuất  hiện 

Còn  đâu  người  thuyết  pháp  đầu  giường  mình ? 

Còn  đâu  phẩm  thứ  nhất  thế  chủ  diệu  nghiêm 

Của  đại  phương  quảng  Phật  Hoa  Nghiêm  Kinh. 
(Mộng du tập) 

 

Tông Mộc bị cảnh động làm sao khai mở Phật tri kiến ? 

 

54-Thế  Nào  Là  Chánh  Nhãn ? 
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Có lần Triệu Châu định lên Ngũ Đài Sơn thăm chùa Thanh Lương là đạo 

tràng của Bồ tát Văn Thù. Có ông tăng nghe Triệu Châu định đi chùa 

Thanh Lương bèn làm bài kệ sau đưa cho Triệu Châu : 

Chỗ  nào  núi  xanh  chẳng  đạo  trường 

Việc  gì  chống  gậy  lễ  Thanh  Lương 

Trong  mây  dù  có  kim  mao  hiện 

Chánh  nhãn  nhìn  xem  chẳng  cát  tường. 

Triệu Châu hỏi lại : 

-Thế nào là chánh nhãn ? 

Ông tăng không lời đáp lại, do đó Triệu Châu vẫn đi. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ông tăng còn chấp tướng thì làm sao mà kiến tánh được. 

 

55-Đỉnh  Núi  Không  Mây  Vờn.  Lòng  Sóng  Bóng  Trăng  Rơi. 

Từ Minh hỏi Thúy Nham : 

-Đại ý Phật pháp là gì ? 

-Đỉnh núi không mây vờn. Lòng sóng bóng trăng rơi ! 

-Đầu tóc bạc trắng, răng rụng cũng nhiều rồi mà còn giải như vậy, ông 

làm sao mà phá vòng sanh tử ? 

Thúy Nham kinh sợ, khẩn khoản cầu Từ Minh chỉ bảo. 

-Ông hỏi lại đi ! 

-Thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Đỉnh núi không mây vờn. Lòng sóng bóng trăng rơi! 
(Truyền đăng lục) 

 

Nếu học nhân nói đúng, thiền sư nói là không đúng. Sau đó bảo học 

nhân hỏi lại và trả lời bằng chính câu nói của học nhân để học nhân hết 

nghi hoặc. 

 

56-Ly  Khai  Hai  Bên. 

Để khảo nghiệm đại chúng Hương Nghiêm Trí Nhàn nêu ra vấn đề sau : 

-Người cầu Đạo giống như một người dùng răng cắn vào cành cây, mình 

lơ lửng giữa trời. Bên dưới có người đặt câu hỏi : Ý Tổ sư từ Tây sang là 
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gì ? Nếu không đáp là không biết, nếu mở miệng sẽ rơi xuống mà chết. 

Xin hỏi phải làm sao ? 

Lúc đó Hổ Đầu Chiêu thượng tọa cũng có mặt, bèn đứng dậy nói : 

-Không hỏi lúc đã ở trên cây, xin hỏi lúc chưa trèo lên cây thì thế nào ? 

Hương Nghiêm nghe rồi ha hả cười lớn. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Trong công án này ta thấy có cặp đối đãi “trên cây và dưới cây”. Phải 

vượt lên cặp đối đãi này thì mới có thể thấy tự tánh. 

 

57-Thể  Hội  Đại  Đạo. 

Có người hỏi Mã Tổ : 

-Vì sao hòa thượng nói tâm là Phật ? 

-Để dỗ con nít khỏi khóc. 

-Đứa trẻ ngưng khóc rồi sao ? 

-Bảo nó phi tâm, phi Phật. 

-Ngoài 2 phương pháp trên còn phương pháp nào để tiếp dẫn người tu 

chăng ? 

-Bảo cho hắn biết hắn không phải là vật. 

-Còn gập người đã giác ngộ thì sao ? 

-Cứ theo tự tâm mà thể hội Đại Đạo. 
(Truyền đăng lục) 

 

Câu đáp 1 : dùng khẳng định để phá chấp Không. 

Câu đáp 2 :dùng phủ định để phá chấp Có. 

Câu đáp 3 : phá mọi chấp trước. 

Câu đáp 4 : giúp người đã ngộ giữ được ngộ cảnh. 

 

58-Không  Ra,  Không  Vào. 
Có một giảng sư hỏi Mã Tổ : 

-Không biết Thiền tông tu pháp nào ? 

-Ông tu pháp nào ? 

-Nói ra thì hổ thẹn, bần tăng đã giảng ngoài 20 bộ kinh. 

-Thật là sư tử gầm ! 

-Không giám. 
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Mã Tổ giả tiếng sư tử gầm. 

-Đó cũng là pháp. 

-Pháp gì vậy ? 

-Sư tử ra khỏi hang. 

Mã Tổ im lặng. 

-Đó cũng là pháp. 

-Pháp gì vậy ? 

-Sư tử ở trong hang. 

-Không ra, không vào là pháp gì vậy ? 

Hòa thượng không lời nói lại . 
(Ngũ đăng hội nguyên)  

 

Không ra, không vào là vượt lên cặp đối đãi “động, tĩnh”. 

 

59-Ai  Là  Người  Sau ? 

Đạo Ngộ hỏi Thạch Đầu : 

-Nếu đã siêu thoát định tuệ, xin hỏi hòa thượng sẽ bảo kẻ khác cái gì ? 

-Tôi vốn không có nô lệ, nói gì đến siêu thoát ? 

-Nói thế ai mà hiểu nổi. 

-Ông có hiểu “không” chăng? 

-Đối với Không, đệ tử cũng có chỗ tâm đắc. 

-A ! Không ngờ ông là người phía bên kia ! 

-Đệ tử không là người phía bên kia. 

-Tôi đã sớm biết cư xứ của ông. 

-Sư phụ lấy chứng cớ gì mà vu khống cho đệ tử ? 

-Thân thể ông là chứng cớ. 

-Cứ nói như vậy, thì người sau làm sao hiểu Đạo được ? 

-Ai là người sau ? 

Đạo Ngộ hoát nhiên đại ngộ. 
(Truyền đăng lục) 

 

Có thân thể nên có tự tha, không có người sau là vượt lên tự, tha để đạt 

đến tự tánh. 

 

60-Một  Trở  Về  Đâu ? 
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Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Vạn pháp trở về một, một về đâu ? 

-Tôi ở Thanh Châu may một cái áo bông nặng bẩy cân rưỡi. 
(Bích Nham lục) 

 

Thể chỉ có một, nhưng dụng thì có nhiều. Nhưng thực ra thể và dụng chỉ 

là một. 

 

61-Con  Vịt  Trời  Của  Bách  Trượng. 

Có lần Bách Trượng và sư phụ Mã Tổ ra ngoài, thấy con vịt trời đang 

bay. 

Mã Tổ hỏi : 

-Con gì vậy ? 

-Con vịt trời. 

-Bay đi đâu ? 

-Đã bay đi rồi. 

Mã Tổ đột nhiên bóp mũi Bách Trượng : 

-Ái ! 

-Ông nói bay đi rồi, nhưng tới giờ, tất cả đều chả ở đây là gì ? 

Bách Trượng nghe câu nói đó, toàn thân xuất mồ hôi lạnh, khai ngộ 

ngay chính lúc đó. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Mã Tổ muốn Bách Trượng hiểu rõ tâm cảnh chỉ là một nên bóp mũi ông. 

 

62-Hạt  Gạo  Này  Từ  Đâu  Tới ? 

Thạch Sương đang đong gạo ở kho, Quy Sơn đến và nói : 

-Cẩn thận, đừng hao gạo của thí chủ . 

-Không làm hao đâu. 

Quy Sơn nhặt một hạt gạo vương trên đất : 

-Ông nói không vậy hạt gạo này từ đâu ra ? 

Thạch Sương im. Quy Sơn lại nói : 

-Đừng coi thường hạt gạo này, hàng trăm ngàn hạt gạo từ hạt này mà ra 

đó. 
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-Hàng trăm ngàn hạt gạo từ hạt này mà ra, nhưng chẳng biết hạt này từ 

đâu ra ? 

Quy Sơn ha hả cười lớn, trở về phòng phương trượng. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Câu của Quy Sơn có nghĩa là tự tánh sanh ra vạn pháp. 

 

63-Đầu  Tạng  Trắng,  Đầu  Hải  Đen. 

Có ông tăng hỏi Mã Tổ : 

-Ly tứ cú, tuyệt bách phi, xin hỏi ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Hôm nay tôi mệt lắm không giảng cho ông được, ông đi mà hỏi Trí 

Tạng. 

Ông tăng đi hỏi Trí Tạng, Trí Tạng bảo : 

-Sao ông không đi hỏi sư phụ ? 

-Chính sư phụ bảo đi hỏi sư huynh. 

-Tôi hôm nay nhức đầu lắm, ông kiếm Hoài Hải mà hỏi. 

Ông tăng này lại đi hỏi Hoài Hải. Hoài Hải đáp : 

-Tôi cũng chẳng biết ! 

Ông tăng này trở về thuật với Mã Tổ. Mã tổ nói : 

-Đầu Tạng trắng, đầu Hải đen. 
(Truyền đăng lục) 

 

Trắng là minh đầu hợp chỉ dụng, đen là ám đầu hợp chỉ thể. Thể, dụng 

chỉ là một. 

 

64-Phật  Tánh  Ở  Mọi  Nơi. 

Vân Môn khai thị đại chúng : 

-Người niệm Phật nhiều như cát sông Hằng, nhưng có ai hiểu Phật tánh 

ở đâu không ? 

Rất lâu đại chúng không ai đáp được, thiền sư đáp thay : 

-Đều khắp. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Tự tánh ở khắp mọi nơi. 
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65-Cây  Trà. 

Một lần, Ngưỡng Sơn theo Quy Sơn lên núi hái trà. Quy Sơn bảo 

Ngưỡng Sơn : 

-Chúng ta hái trà cả ngày chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình 

thể. 

Ngưỡng sơn nghe rồi dùng sức lay cây. 

-Ông chỉ thấy Dụng, chứ không thấy Thể. 

-Sư phụ muốn như thế nào ? 

Quy Sơn im lặng. 

-Sư phụ chỉ biết Thể, chứ không biết Dụng. 

-Tôi đánh cho ông 30 gậy. 

-Sư phụ đánh con, còn con thì đánh ai đây ? 

-Tôi lại đánh ông 30 gậy nữa. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “”động, tĩnh”; trong động có tĩnh, trong 

tĩnh có động, động tĩnh là một. 

 

66-Do  Sinh  Hoạt  Hàng  Ngày  Mà  Ngộ  Đạo. 

Long Đàm bạch với Đạo Ngộ : 

-Từ ngày đệ tử đến đây, chưa hề được nghe sư phụ chỉ thị tâm yếu. 

-Từ ngày ông đến đây không lúc nào tôi không chỉ thị tâm yếu cho ông. 

-Sư phụ chỉ thị cho con cái gì đâu ? 

-Ông thử nghĩ xem : Khi ông bưng trà lại, tôi uống. Khi ông bưng cơm 

lại, tôi ăn. Khi ông hành lễ, tôi gật đầu. Đó không phải đều là chỉ thị tâm 

yếu cho ông sao ? Sao lại bảo tôi không chỉ? 

Long Đàm cúi đầu suy nghĩ rất lâu. 

-Ngộ tức chân ngộ, suy nghĩ là sai. 

Nghe câu nói đó Long Đàm liền khai ngộ. 

-Làm sao giữ được ngộ cảnh này ? 

-Dễ dàng thôi, chỉ cần ông thuận theo tự tánh giữ tâm bình thường, 

không phân phàm thánh là được. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Đạo không xa người, người vì Đạo mà xa người không thể gọi là vì Đạo. 
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67-Lễ  Phật. 

Có lần Hoàng Bách đến bái phỏng thiền sư Diêm Quan, vào chùa hướng 

về tượng Phật hành lễ. 

Lúc đó Đường Tuyên Tông đang làm sa di ở chùa hỏi : 

-Người cầu Đạo không chấp Phật, Pháp, Tăng, hành lễ chỉ là tùy duyên 

mà thôi. Hành lễ có ích gì ? 

Hoàng Bách thuận tay tát cho Tuyên Tông một cái. 

-Cái người này sao lại thô lỗ như vậy ?  

-Đây là đâu, ông biết không, lại còn thô với tế. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Hoàng Bá tát cho Tuyên Tông một cái để phá chấp quý tiện cho Tuyên 

Tông, nhưng Tuyên Tông không hiểu vì ở tự tánh làm gì có thô với tế. 

 

68-Tổ  Sư  Thiền. 

Một hôm Ngưỡng Sơn khảo nghiệm sư đệ Hương Nghiêm Trí Nhàn, hỏi 

sư đệ gần đây tâm đắc như thế nào ? 

Hương Nghiêm làm một bài kệ : 

Năm  ngoái,  nghèo  chưa  là  nghèo  

Năm  nay,  nghèo  mới  là  nghèo 

Năm  ngoái  nghèo  còn  dùi  cắm  đất 

Năm  nay  không  có  dùi  mới  thật  là  nghèo. 

 

Ngưỡng  Sơn nghe rồi cười ha hả : 

-Sư đệ, tôi thừa nhận đệ đã qua Như Lai thiền, tưởng ông nằm mộng 

cũng không tới được Tổ sư thiền. 

Do đó, Hương Nghiêm lại làm một bài kệ :  

Tôi  có  một  cơ 

Chớp  mắt  là  y 

Nếu  ông  chẳng  hiểu 

Chớ  gọi  sa  di. 

Nghe xong bài kệ, Ngưỡng Sơn rất cao hứng báo cáo với Quy Sơn : 

-Sư đệ đã đắc Tổ sư thiền ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 
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Như Lai thiền là chỉ tiệm tu, Tổ sư thiền là chỉ đốn ngộ. nghèo là chỉ 

không. Bài kệ thứ nhất: bần là chỉ không, năm ngoái mới đạt được nhân 

không, năm nay đã đạt được pháp không. Vì có thứ bậc nên là mô tả 

Như Lai thiền. Bài kệ thứ hai : y là chỉ tự tánh. Chớp mắt là y là kiến 

tánh thành Phật nên là mô tả Tổ sư thiền. 

 

69-Thì  Là  Cái  Đó. 

Động Sơn sau khi ngộ Đạo, đến bái biệt lão sư Vân Nham đề ra câu hỏi 

đã thắc mắc từ lâu : 

-Sư phụ, giả sử trăm năm sau có hỏi còn nhớ Chân Diện Mục của thầy 

không, thì phải đáp sao ? 

Vân Nham nhìn Động Sơn : 

-Thì là cái đó ! 
(Thiền tông tập thành) 

 

Cái đó chỉ tự tánh. 

 

70-Hư  Không,  Mất  Tiêu. 

Thượng tọa Ngạn Minh là vị học thức quảng bác, có trí nhớ tốt, lại giỏi 

biện luận nên có ý tự phụ. Một hôm đến bái phỏng thiền sư Bảo An Huệ 

Minh. 

-Càng nói càng xa Đạo, nay tôi có một câu hỏi : Lúc trước các thánh 

nhân, tiên đức có ai không ngộ chăng ? 

-Đã gọi là thánh nhân, tiên đức thì sao lại không ngộ được ? 

-Một người về nguồn thì 10 phương hư không đều tiêu mất, nay Thiên 

Đài sơn vẫn còn tồn tại vậy là sao ? 

Ngạn Minh không sao đáp được. 
(Truyền đăng lục) 

 

Thiền tâm là vô tâm. Nếu còn một vi trần trong tâm thì không thể kiến 

tánh. Lời kinh Hoa Nghiêm chỉ cảnh giới tự chứng của tâm, không phải 

là ngoại cảnh của hiện tượng giới. Tu cho chính mình chứ không tu cho 

ngoại cảnh. 

 

71-Bặt  Đường  Suy  Nghĩ. 



41 

 

Chấn Lãng hỏi Thạch Đầu : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Đi mà hỏi cây cột. 

-Đệ tử chả hiểu một tí gì. 

-Tôi cũng chẳng hiểu gì cả ! 
(Truyền đăng lục) 

 

Câu nói của Thạch Đầu muốn Chấn Lãng bỏ sự hướng ngoại mà quay 

về quán chiếu tự tánh. 

 

72-Đại  Ý  Của  Phật  Pháp. 

Đạo Ngộ hỏi Thạch Đầu : 

-Thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Không được, không biết. 

-Trên đó còn gì nữa không? 

-Trời cao chẳng ngại mây trắng bay. 
(Truyền đăng lục) 

 

Câu đáp 1 : bác bỏ sự hướng ngoại. 

Câu đáp 2 : Phật pháp là tự tại. 

 

73-Chém  Mèo. 

Có lần tăng sĩ ở Đông đường và Tây đường vì một con mèo mà khởi sự 

tranh chấp. Khi Nam Tuyền biết chuyện, túm lấy con mèo, nói : 

-Các ông nói đúng thì con mèo sẽ được cứu, bằng không thì tôi sẽ chém 

nó. 

Mọi người im lặng, do đó Nam Tuyền chém con mèo thành 2 khúc. Khi 

Triệu Châu trở về Nam Tuyền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Triệu Châu 

không nói một tiếng, tháo dép đội lên đầu đi ra. 

-Giả như lúc đó ông có mặt thì đã cứu được con mèo rồi. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “thường tình và dị thường”. Triệu Châu 

đội dép lên đầu để chứng tỏ mình đã loại bỏ mọi thị phi. 
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74-Phá  Cả  3  Cửa. 

Thắng Quang dùng cưa, cửa đôi một con giun đất hỏi Thần Lực : 

-Hôm nay đệ tử cưa một con giun đất thành 2, hai đầu của nó đều động 

đậy, không biết tánh mạng của nó ở đầu nào ? 

Thần Lực cầm cưa lên hướng về phía phải đập một cái, về phía trái đập 

một cái, vào khoảng giữa đập một cái, rồi ném cưa mà đi. 
(Cổ tôn túc ngữ lục) 

 

Thần Lực đập trái, phải: phá không và có, đập giữa phá trung, ném cưa 

đi : đả phá xong cả 3 quan niệm. 

 

75-Cốt  Tủy  Của  Đạo  Phật. 

Hàn Dũ, bận rộn công vụ không thể đến tham phỏng Đại Diên luôn, một 

hôm gập mặt thưa : 

-Đệ tử bận rộn công việc, xin lão sư chỉ thị những điểm cốt yếu của Đạo 

Phật. 

Rất lâu, Đại Diên im lặng, Hàn Dũ không biết có ý gì. Lúc đó, Tâm Bình 

là thị giả của Đại Diên gõ xuống thiền sàng 3 lần. 

-Ông làm gì vậy ? 

-Trước lấy Định chế Động, sau lấy Trí nhổ lên. 

Hàn Dũ nghe rồi đại ngộ, cảm động nói : 

-Thiền sư cao thâm, đến cả thị giả cũng đã nhập thủ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Hàn Dũ thừa Huệ nhưng thiếu Định, do đó Tâm Bình bảo, ông phải tu 

Định rồi dùng Huệ mà nhổ vọng tưởng đi. 

 

76-Triệu  Châu  Cổ  Phật. 

Có ông tăng từ phương Nam lại, bái phỏng Triệu Châu, kể lại đối thoại 

giữa Tuyết Phong và đệ tử. 

-Thế nào là hồ cũ, suối lạnh ? 

-Như ông trợn mắt mà không thấy đáy. 

-Người uống nước thì sao ? 

-Hắn không dùng miệng uống. 

Triệu Châu nghe rồi, có ý khôi hài : 
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-Nếu không dùng miệng uống thì dùng mũi chăng ? 

-Vậy sao ? Thế nào là hồ cũ, suối lạnh ? 

-Vị Đạo rất khổ. 

-Người uống nước thì sao ? 

-Chết cho rồi ! 

Tuyết Phong nghe rồi tán thán : 

-Thật là cổ Phật, cổ Phật ! 

Danh hiệu Triệu Châu cổ Phật xuất phát từ đó. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Nếu muốn đạt Đạo thì phải chịu khổ trong khổ. 

 

77-Truyền  Y  Bát. 

Đạt Ma có lần chiêu tập đệ tử lại bảo họ tự kể sự thể hội ngộ cảnh. 

Đạo Phó thưa rằng : 

-Theo chỗ con thấy thì văn tự không nên xả bỏ hay chấp trước mà chỉ 

coi là một công cụ để cầu Đạo. 

-Ông được phần da của tôi. 

Có một vị ni cô nói : 

-Như chỗ con thấy thì giống như ngài Khánh Hỷ gập quốc độ của Phật 

A-Xúc một lần rồi không thấy nữa. 

-Bà được phần thịt của tôi. 

Lại có một vị Đạo Dục nói : 

-Tứ đại là không, ngũ đại cũng là không, cứ như con thấy thì thế giới 

này một pháp cũng không có. 

-Ông được phần xương của tôi. 

Huệ Khả bước ra hành lễ rồi đứng yên. 

-Ông được phần tủy của tôi. 

Do đó, Đạt Ma mang y bát truyền cho Huệ Khả. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh không thể diễn tả bằng lời, chỉ bằng hành động. 

 

78-Đổ  Nước  Trong  Bình. 
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Có một lần Ẩn Phong đến bái phỏng Nam Tuyền gập lúc mọi người 

đang tham thiền. 

Nam Tuyền chỉ cái bình : 

-Bình đồng là cảnh, trong bình có nước, có ai có thể không làm động 

cảnh mà mang nước ra cho lão tăng? 

Ẩn Phong không nói một tiếng, dốc ngược bình bước ngay trước mặt 

Nam Tuyền. Nam Tuyền chỉ còn cách ngăn lại. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Bình, nước đều là cảnh. Nam Tuyền cố dùng mâu thuẫn này để khảo 

nghiệm đại chúng. 

 

79-Hai  Hổ  Cắn  Nhau. 

Hàn lâm học sĩ Dương Đại Niên đáo nhiệm Nhữ Châu, đến bái phỏng 

Hữu Liễn. Hai người nói chuyện cho tới tối mịt. 

-Đạo hữu có tranh luận Phật pháp với ai không ? 

-Đệ tử có hỏi Vân Môn : lúc hai hổ cắn nhau thì thế nào ? Vân Môn đáp 

hợp thành một tướng, còn đệ tử đáp : tôi chỉ coi thôi; Thiền sư có diệu 

pháp gì không ? 

-Lão tăng không giống các vị. 

-Xin nói thử xem. 

Hữu Liễn lấy tay bịt mũi : 

-Súc sanh này càng lúc càng nồng ! 

Dương Đại Niên tức thời khai ngộ. 
(La Hồ dã lục) 

 

2 hổ tượng trưng cho 2 bên. Câu nói của Hữu Liễn là chỉ sự tự tại của tự 

tánh. 

 

80-Nhiệm  Vụ  Của  Thiền  Sư. 

Thạch Đầu lúc mới đến gặp Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hỏi : 

-Phải từ Tào Khê đến không ? Lúc ông chưa đến Tào Khê mang theo gì 

? 

-Lúc chưa đến Tào Khê con cũng chẳng thiếu gì. 

-Đương nhiên là vậy, nhưng sao lại đến Tào Khê ? 
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-Nếu con không đến Tào Khê làm sao con biết là con không thiếu gì ? 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Thiền sư không cho ta một cái gì, chỉ giúp chúng ta quan sát nội tâm. 

 

81-Bí  Mật  Công  Khai. 

Hoàng Long và Hoàng Sơn Cốc giao du rất thân. Hoàng Sơn Cốc hỏi 

Hoàng Long có mật pháp gì trao truyền không ? 

-Khổng Tử đã chẳng nói qua, một chữ ta cũng chẳng dấu ông sao ? 

Đúng lúc Hoàng Sơn Cốc định trả lời, Hoàng Long nói : 

-Không phải ! Không phải ! 

Hoàng Sơn Cốc không hiểu gì cả. Một hôm Sơn Cốc theo Hoàng Long 

lên núi chơi, thấy hoa quế nở đầy. Hoàng Long hỏi : 

-Ông ngửi thấy mùi hoa quế không ? 

-Có. 

-Ông thấy đó, tôi chẳng có gì dấu ông cả. 

-Thiền sư thật là lão bà tâm thiết. 

Hoàng Long cười : 

-Tôi chỉ hy vọng ông mau về nhà. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Hoàng Long muốn Hoàng Sơn Cốc từ hương hoa quế mà phát hiện tự 

tánh để mau về nhà. 

 

82-Mượn  Chuyện  Để  Dạy  Đạo. 

Một lần Quy Sơn đang đứng hầu Bách trượng. Bách Trượng bảo Quy 

Sơn bới lò xem có lửa không ? Quy Sơn bới rồi thưa : 

-Không có. 

Bách Trượng thân đến lò, bới sâu vào bếp tìm được một điểm lửa nhỏ, 

bèn thổi cho cháy bùng lên : 

-Đây chẳng phải là lửa sao ? 

Quy Sơn hốt nhiên đại ngộ.  

Muốn làm một vị thiền sư thì phải quan sát kỹ lưỡng. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 
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Điểm lửa nhỏ tượng trưng cho tự tánh ở mọi vật, bị vô minh che lấp. 

 

83-Phúc Thuyền. 

Có ông tăng đến tham phỏng Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Phúc Thuyền. 

-Bể sanh tử còn chưa vượt, đến Phúc Thuyền làm gì ? 

Ông tăng về thuật lại cho Phúc Thuyền nghe. 

-Sao ông không nói đệ tử đã vượt sanh tử rồi? 

Do đó, ông tăng đem lời chỉ dẫn của Phúc Thuyền mà trả lời Tuyết 

Phong. Tuyết Phong nói : 

-Đây không phải là lời ông nói, mà là sư phụ của ông bảo ông nói thế ! 

Đây tôi cho ông 20 gậy nhờ ông chuyển cho Phúc Thuyền, ngoài ra còn 

20 gậy dành riêng cho tôi. Chuyện này không liên can gì đến ông. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh không thể dùng lời, vì vậy Tuyết Phong và Phúc Thuyền đều 

phải ăn gậy. 

 

84-Chính  Là  Thế  Đó. 

Có ông tăng hỏi Đạo Thông : 

-Thế nào là gió đen thổi vào buồm đưa thuyền đến La Sát quỷ quốc ? 

-Bá ngọ ! Hỏi chuyện này làm gì ? 

Ông tăng biến sắc. 

Đạo Thông chỉ vào ông nói : 

-Là thế đó ! 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Tâm khởi một niệm sân thì trăm vạn chướng ngại tới. 

 

85-Ba  Loại  Cảnh  Giới. 

Lỗ Tổ nâng ly trà lên : 

-Lúc thế giới chưa thành thì đã có cái này. 

Nam Tuyền nói : 

-Ngày nay, người ta chỉ biết có cái này mà không biết thế giới. 
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Quy Tông nói : 

-Đúng vậy ! 

Nam Tuyền nói : 

-Sư huynh không tán đồng lối kiến giải đó sao ? 

Quy Tông nâng ly trà lên : 

-Lúc thế giới chưa thành đã có cái này sao ? 

Nam Tuyền lấy tay vả miệng, cười đi ra. Quy Tông đứng bên giơ tay 

làm như tiếp chưởng của Nam Tuyền coi bộ rất bằng lòng. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Nam Tuyến lấy tay vả miệng là chỉ tự tánh không thể nói ra lời mà phải 

tự mình thể ngộ. 

 

86-Dùng  Đây,  Lìa  Đây. 

Bách Trượng đến tham Mã Tổ. Mã Tổ đưa mắt nhìn cây phất tử treo ở 

góc thiền sàng. Bách Trượng nói : 

-Dùng đây, lìa đây ! 

-Về sau ông mở miệng lấy gì bảo người ? 

Bách Trượng nắm lấy phất tử dựng đứng lên. 

-Dùng đây, lìa đây ! 

Bách Trượng treo phất tử về chỗ cũ. 

Mã Tổ hét lên một tiếng lớn, Bách Trượng bị ù tai đến 3 ngày. 
(Truyền đăng lục) 

 

Bách Trượng dựng đứng phất tử lên tỏ rằng Thể, Tướng là một. Mã Tổ 

hét lớn để khảo nghiệm Bách Trượng. 

 

87-Tâm  Có  Thể Chuyển  Cảnh  Thì  Là  Như  Lai. 

Bạch Vân Thủ Đoan là học trò Dương Kỳ. Ông rất dụng công học tập 

nhưng thiếu tính khôi hài. Có một lần Dương Kỳ hỏi ông lúc trước bái ai 

làm thầy. Thủ Đoan nói : 

-Trà Lăng Úc. 

-Tôi nghe nói Trà Lăng Úc một lần qua cầu, vô ý bị ngã, nhân đó mà 

ngộ, có viết một bài kệ , ông có nhớ không ? 

Thủ Đoan nói mình còn nhớ và đọc lầu lầu : 
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Tôi  có  hạt  ngọc  quý 

Bụi  đời  vùi  bấy  lâu 

Nay  bụi  hết,  chiếu  sáng 

Rõ  ràng  cả  mọi  châu. 

Dương Kỳ nghe rồi cười mà bỏ đi. Thủ Đoan thấy thầy xử sự như vậy, 

suy nghĩ mãi cả đêm không ngủ. 

Ngay sáng hôm sau chạy đến hỏi. 

-Hôm qua ông có coi tên hề nhí không ? 

-Có. 

-Ông biết không, ở phương diện đó ông không bằng tên hề nhỏ. 

-Hòa thượng định nói gì ? 

-Tên hề nhỏ thích làm người ta cười, còn ông thì ông sợ người ta cười. 

Thủ Đoan nhân đó đại ngộ. 
(Chỉ nguyệt lục) 

 

Thủ Đoan chỉ thuật sự giác ngộ của kẻ khác, chả ích lợi gì cho mình. 

Cười hay mắng của kẻ khác chả liên quan gì đến mình. 

 

88-Tuyển  Chọn. 

Trong một pháp hội, Triệu Châu khai thị đại chúng : 

-Có một lời nói, là một tuyển chọn, là để tỏ rõ, lão tăng này không rõ, 

các ông hãy trân trọng nó, ghi nhớ vào lòng. 

Lúc đó, có một ông tăng hỏi : 

-Hòa thượng đã không rõ lại muốn chúng con trân trọng cái gì ? 

-Tôi cũng không rõ. 

-Hòa thượng đã không rõ, tại sao lại biết mình không rõ. 

Triệu Châu tránh vấn đề này : 

-Các ông hãy tự thể hội đi. 

Do đó mọi người lễ tạ, lui ra. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh chỉ cảm nhận được chứ không dùng tri kiến để phân biệt. 

 

89-Một  Sợi  Cũng  Không. 
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Tĩnh cư ni Huyền Cơ thường trong hang đá Đại Nhật Sơn ngồi thiền 

định học Đạo. Một hôm, khởi một niệm đầu : Pháp tánh thậm nhiên 

thâm diệu không có tướng đến, đi; ta chỉ ngồi thiền là rơi vào tịch định, 

sao gọi là thông đạt pháp tánh ? 

Do đó, thân đến tham phỏng Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi : 

-Từ đâu tới ? 

-Đại Nhật Sơn. 

-Mặt trời đã mọc chưa ? 

-Giả như đã mọc rồi sẽ làm tan tuyết núi. 

-Tên chi vậy ? 

-Huyền Cơ. 

-Một ngày dệt được bao nhiêu ? 

-Một sợi cũng không. 

Huyền Cơ bái rồi lui, đi được bốn, năm bước Tuyết Phong nói : 

-Cà sa lê đất kìa ! 

Tĩnh cư ni ngoảnh đầu lại xem. 

Tuyết Phong nói : 

-Một sợi cũng không ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tĩnh cư ni nói :”Một sợi cũng không” chỉ cô đã đạt được không, nhưng 

khi Tuyết Phong bảo cà sa của cô lê đất để khảo nghiệm thì cô đã 

ngoảnh đầu lại nhìn. 

 

90-Là  Phàm  Hay  Thánh. 

Nham Đầu có một ngày đến thăm Đức Sơn, vừa qua cửa liền hỏi : 

-Là phàm, là thánh ? 

Đức Sơn hét to lên một tiếng, Nham Đầu bái tạ mà lui. Có người đem 

chuyện này thuật lại với Động Sơn, Động Sơn nói : 

-Trừ Nham Đầu ra, không ai có đủ sức đảm đương việc này ! 

Nham Đầu nghe được chuyện này, mắng : 

-Lão hòa thượng Động Sơn này xấu quá, hạ giá tôi, không biết rằng lúc 

đó tôi một tay nâng ổng lên, một tay đè ổng xuống ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 
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Nham Đầu lễ tạ Đức Sơn là nâng ổng lên, nếu Đức Sơn nhận lễ là đè 

ổng xuống, vì tự tánh là bình đẳng. 

 

91-Chẳng  Lầm  Nhân  Quả. 

Mỗi lần Bách Trương thượng đường thuyết pháp, đều có một cụ già theo 

chư tăng vào pháp đường nghe giảng. Có một hôm đại chúng đi hết rồi 

chỉ còn cụ già. 

Bách Trượng hỏi cụ là ai, cụ đáp : 

-Lão không phải là người, lúc tôn giả Ca Diếp còn tại thế, lão là phương 

trượng ở chính quả núi này. Có một đồ đệ hỏi lão : Bậc đạo hạnh cao 

thâm có bị chi phối bởi luật nhân quả không ? Lão đã trả lời không. Vì 

câu trả lời đó lão đã bị làm chồn 500 kiếp rồi. Bây giờ xin hòa thượng 

chỉ điểm. 

-Lão trượng muốn hỏi gì ? 

Cụ già lập lại câu hỏi của đồ đệ. 

-Chẳng lầm nhân quả. 

Cụ già đại ngộ, lễ tạ Bách Trượng và xin ngài làm lễ mai táng mình như 

một tăng sĩ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Không lầm nhân quả : siêu việt cặp đối đãi : khẳng định và phủ định 

nên thấy được tự tánh. 

 

92-Làm  Trâu. 

Triệu Châu hỏi Nam Tuyền : 

-Người biết Hữu sẽ về đâu ? 

-Xuống núi, vào sơn trang làm trâu. 

Nghe lời đáp kỳ lạ, Triệu Châu không lấy làm kỳ mà còn hướng Nam 

Tuyền bái tạ. 

-Canh ba đêm qua, trăng lọt vào song cửa. 
(Truyền đăng lục) 

 

Người biết Hữu, chỉ người đã kiến tánh. 

 

93-Rửa  Bát. 
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Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Đệ tử mới vào tùng lâm, mong hòa thượng chỉ điểm. 

-Ông đã ăn cháo chưa ? 

-Dạ, đã. 

-Vậy sao ? Đi rửa bát đi. 

Ông tăng do vậy đại ngộ. 
(Truyền đăng lục) 

 

Ở đây ta thấy có cặp đối đãi “sạch, bẩn”. Đã ăn cháo thì phải lo rửa 

bát, không chịu chú ý làm mà chỉ lo tìm kiếm bên ngoài. 

 

94-Đánh  Cuộc. 

Triệu Châu nói với đệ tử Văn Viễn : 

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

Văn Viễn bằng lòng, hễ ai thắng thì được một miếng bánh. 

Triệu Châu nói : 

-Tôi là đầu lừa. 

-Đệ tử là đít lừa. 

-Tôi là cứt lừa. 

-Đệ tử là con nhặng trong đó. 

-Ông ở trong đó làm gì ? 

-Ở đó nghỉ hè. 

-Được, coi là ông thấp hèn nhất. 

Vừa nói, Triệu Châu vừa cầm bánh ăn. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Vô tình và hữu tình đều có Phật tánh. 

 

95-Từ  Hàng  Phổ  Độ. 

Dược Sơn theo hầu Mã Tổ đã 3 năm, một hôm Mã Tổ hỏi : 

-Gần đây ông có tâm đắc gì ? 

-Da đã rụng rồi, chỉ còn thân thật. 

-Kiến giải của ông hoàn toàn phù hợp với tâm. Ông có thể trú núi nào 

cũng được. 

-Con là ai mà dám lên núi làm phương trượng. 
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-Không vĩnh viễn đi không trú, không vĩnh viễn trú không đi. Cầu ích ở 

chỗ không ích, làm ở chỗ không làm, phải như Từ Hàng phổ độ, không 

nên vĩnh viễn trú nơi đây. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

Mã Tổ khuyên Dược Sơn trong động tìm tĩnh, trong tĩnh thấy động, phải 

bất biến tùy duyên mà cứu độ chúng sanh. 

 

96-Làm  Sao  Hoằng  Duyên. 

Bàng cư sĩ có lần đến bái phỏng Ngưỡng Sơn : 

-Đã lâu nghe danh Ngưỡng Sơn đến nơi chỉ là phủ phục. 

Ngưỡng Sơn giơ phất tử lên. 

-Vừa vặn ! 

-Là ngưỡng hay phủ ? 

Bàng cư sĩ đánh vào cột gỗ ; 

-Tuy không người nhưng có cột gỗ chứng minh. 

Ngưỡng Sơn ném phất tử đi : 

-Đi các nơi làm sao hoằng dương ? 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Tự tánh thanh tịnh làm sao có ngưỡng, phủ ? 

 

97-Cá  Vàng. 

Tam Thánh hỏi Tuyết Phong : 

-Dùng lưới không bắt được cá vàng, không biết phải dùng mồi gì ? 

-Đợi ông ra khỏi lưới, tôi sẽ bảo. 

-Không ngờ một vị lão sư có 1500 đệ tử mà thoại đầu cũng không biết. 

Tuyết Phong đỏ mặt xin lỗi : 

-Nhân vì làm phương trượng công việc thật quá bận đi ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Cá vàng chỉ tự tánh. Tự tánh ở khắp nơi , ngoài tự tánh làm gì có lưới. 

 

98-Một  Ngón  Tay  Thiền. 
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Câu Chi mới đầu sống trong am, có một vị tỳ khưu ni tên là Thật Tế đến 

thăm. Cô đến am không thông báo cũng không bỏ nón, chống trượng đi 

quanh thiền sàng của câu Chi 3 vòng : 

-Nếu thầy nói có đạo lý tôi sẽ dở nón. 

Cô hỏi 3 lần, Câu Chi không đáp được một câu. Thật Tế giận phất áo 

định đi. 

-Trời gần tối rồi, xin hãy lưu lại một đêm. 

-Nếu thầy nói có đạo lý, tôi sẽ lưu lại một đêm. 

Câu Chi lại không đáp được. Khi ni cô đi rồi, ông than : 

-Tôi là nam tử mà không có khí khái trượng phu. 

Sau Thiên Long đến thăm, Câu Chi thuật lại, Thiên Long giơ một ngón 

tay lên khai thị. Câu Chi tức khắc khai ngộ. Về sau, hễ có ai đến hỏi 

pháp câu Chi đều giơ một ngón tay lên. Câu Chi có một đồng tử khi ai 

hỏi chuyện gì đều giơ một ngón tay lên. Có người mách Câu Chi. Câu 

Chi nghe rồi, dấu một con dao trong tay áo, gọi đồng tử đến, hỏi : 

-Ông cũng hiểu Phật pháp rồi phải không ? 

-Dạ ! 

-Phật là gì ? 

Đồng tử giơ một ngón tay lên, Câu Chi liền vung dao chặt đứt. Đồng tử 

đau quá vừa khóc vừa chạy. Câu Chi quát lớn : 

-Phật là gì ? 

Theo tập quán đồng tử giơ tay lên, không thấy ngón tay đâu, bỗng nhiên 

đại ngộ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Thiên Long giơ một ngón tay lên biểu thị tự tánh bình đẳng không có 

phân biệt nam, nữ. Đồng tử nghĩ rằng giơ tay là tự tánh, đến khi không 

có ngón tay mới biết tự tánh không có ở hình tướng. 

 

99-Lại  Là  Cái  Đó. 

Có ông tăng hỏi Động Sơn : 

-Vân Nham có từng nói qua : Lại là cái đó không ? 

-Có nói qua. 

-Hòa thượng có rõ ý người không ? 

-Lúc đó, suýt tôi đã hiểu sai. 
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-Lúc đó không biết Vân Nham có biết cái đó không ? 

-Giả sử Vân Nham không biết có làm sao lại nói như vậy ? Giả sử Vân 

Nham biết có làm sao lại khẳng định như vậy ? 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Cái đó chỉ Chân ngã, có chỉ thực hữu. 

100-Cây  Khô  Và  Cây  Tươi. 

Lúc Dược Sơn làm phương trượng, một hôm tản bộ trong sân. Môn đồ là 

Đạo Ngộ và Vân Nham theo hầu. Dược Sơn chỉ 2 cây khô, tươi hỏi Đạo 

Ngộ : 

-Khô đúng hay tươi đúng ? 

-Tươi đúng. 

-Sáng rõ tất cả mọi nơi, quang minh xán lạng đi ! 

Lại hỏi Vân Nham : 

-Khô đúng hay tươi đúng ? 

-Khô đúng. 

-Sáng rõ tất cả mọi nơi, bỏ khô lạt đi ! 

Chính lúc đó Cao sa di đến, Dược Sơn hỏi : 

-Khô đúng hay tươi đúng ? 

-Khô từ khô khác, tươi từ tươi khác. 

Dược Sơn hướng về Đạo Ngô và Vân Nham nói : 

-Không phải ! Không phải ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Khô chỉ không, tươi chỉ có. Đạo Ngộ và Vân Nham chấp có, chấp không 

đều sai. Cao sa di không chấp không và có, nhưng không vượt lên được 

cặp đối đãi ấy nên cũng sai nốt. 

 

101-Tướng  Nam,  Nữ. 

Có một ni cô thỉnh giáo Long Đàm, cô phải tu hành thế nào để kiếp sau 

sẽ thành hòa thương. 

-Cô làm ni cô đã bao lâu rồi ? 

-Úy ! Hòa thượng đừng làm loạn thoại đầu, vấn đề là đệ tử một ngày nào 

đó có thể thành hòa thượng không ? 

-Hiện nay cô là gì ? 
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-Hiện nay đệ tử là ni cô, ai lại chả biết ! 

-Ai biết cô ? 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Ni cô còn chấp tướng “nam, nữ” thì làm sao mà ngộ Đạo ? 

 

102-Hãy  Còn  Cái  Đó. 

Đạo Tín đến Ngưu Đầu Sơn thăm Pháp Dung, đến nơi thấy hổ, lang đi 

nhiễu quanh, muôn chim hiến hoa. 

Đạo Tín giơ tay làm vẻ hoảng sợ. 

-Hòa thượng còn cái đó sao ? 

Đợi Pháp Dung vào trong, Đạo Tín viết chữ Phật lên thạch tọa nơi Pháp 

Dung thường ngồi. Pháp Dung trở ra định ngồi nhưng thấy chữ Phật thì 

không dám ngồi xuống. 

Đạo Tín cười : 

-A ! Nguyên lai ông còn cái đó ! 

Pháp Dung lập tức đại ngộ. 
(Ngũ đăng hội nguyên) 

 

Pháp Dung lúc chưa gập Đạo Tín đã đắc nhân không, chưa đắc pháp 

không. Do đó chưa chứng tự tánh. Nhưng khi Đạo Tín chỉ cho ông tâm 

không thì cảnh cũng không thì ông mới thực giác ngộ. 

 

103-Nơi  Nơi  Đều  Thấy  Chân  Phật. 

Động Sơn, họ Du, người Hội Kê tỉnh Chiết Giang. Đầu tiên đi tham bái 

Nam Tuyền là đệ tử của Mã Tổ. Lần thứ nhì đi tham bái Quy Sơn là đệ 

tử của Bách trượng. Về sau là môn hạ Vân Nham. Tuy tham học đã lâu 

mà vẫn chưa khai ngộ, cho đến một ngày khi đi qua sông, nhìn bóng 

mình dưới nước hoát nhiên đại ngộ. 

Do đó làm bài kệ : 

Ghét  tìm  từ  kẻ  khác 

Càng  kiếm  càng  xa  vời 

Nay  tự  mình  cất  bước 

Gập  nó  ở  mọi  nơi 

Ta  nay  chẳng  là  nó 
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Nó  nay  chính  là  ta 

Phải  hiểu  như  vậy  đó 

Mới  khế  hợp  như  như. 
(Truyền đăng lục)   

 

Như như chỉ tự tánh, bóng mình phải xả bỏ vì nếu cứ chấp vào nó thì là 

ngã chấp, không thấy được tự tánh. 

 

104-Rơi  Này,  Vỡ  Này. 

Hòa thượng Tung Nhạc Phá Táo đọa lời nói và hành động cao thâm 

khôn lường, không ai biết tên thật của ông. Ông ẩn cư trên núi Tung 

Nhạc. Trên núi có một tòa miếu cổ thờ một vị táo thần rất linh. Người xa 

gần đến cúng lễ không dứt, hưởng đồ sát sanh cũng nhiều. Một hôm, hòa 

thượng dẫn chư tăng vào miếu gõ vào tượng 3 lần : 

-Thần chỉ do đất bùn tạo ra, thánh từ đâu tới ? Linh từ đâu ra ? Sao dám 

hưởng đồ sát sanh ? 

Lại dùng gậy đập 3 cái nữa tượng liền rơi vỡ. 

Không lâu, có một vị áo xanh đội mũ đến lạy hòa thượng. 

-Ông là ai ? 

-Đệ tử là thần trong miếu, đã lâu bị nghiệp báo thọ sát sanh. Nay được 

sư phụ nói pháp đã thoát khỏi chỗ này mà lên trời nên đến lễ tạ. 

-Đó là do tánh của ông vốn có, không phải là công của tôi ! 

Nhưng vị thần vẫn lạy 3 lần rồi đi. Thị giả hỏi : 

-Chúng con theo hầu sư phụ đã lâu, chưa được thọ huấn, vị thần này 

được bí quyết gì mà lên trời ? 

-Tôi chỉ nói ông ta do đất bùn tạo ra, cũng không có gì để bảo các ông. 

Tăng chúng im. Hòa thượng hỏi : 

-Các ông hiểu không ? 

-Không hiểu. 

-Tánh vốn có, vì sao không hiểu ? 

Đại chúng bỗng nhiên đại ngộ, bèn lễ tạ. 

Hòa thượng cao hứng nói : 

-Rơi này, vỡ này ! 
(Ngũ đăng hội nguyên) 
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Hòa thượng nói : Rơi này, vỡ này ! xác nhận chư tăng hiểu tứ đại không 

có, ngũ uẩn đều không. 

 

105-Tâm  Bình  Thường  Là  Đạo.  

Một hôm Triệu Châu thỉnh giáo Nam Tuyền : 

-Thế nào là Đạo ? 

-Tâm bình thường là Đạo. 

-Có phương pháp nào để cầu được ? 

-Có niệm đầu cầu được là đã sai rồi. 

-Nếu phong kín tất cả tâm niệm làm sao đệ tử thấy Đạo được ? 

-Đạo không ở biết hay không biết; biết là vọng giác, không biết là thằng 

ngốc. Nếu ông chứng được Đại Đạo thì thấy giống như thái không làm 

sao thọ những quan niệm ngoại tại thị phi bó buộc ? 

Triệu Châu nghe lời này, lãnh ngộ đạo lý không biết, hoát nhiên quán 

thông, chứng nhập thái hư tâm cảnh. 
(Truyền đăng lục) 

 

Tâm bình thường chính là vô tâm. 

 

106-Không  Thể  Nói  Dài,  Ngắn.  

Có ông tăng muốn khảo nghiệm Mã Tổ, liền vẽ một vạch dài, 3 vạch 

ngắn, rồi hỏi Mã Tổ : 

-Không thể nói một dài, ba ngắn, xin mời thầy nói . 

Nói rồi đứng sang một bên chờ Mã Tổ trả lời. 

Mã Tỗ vạch trên đất một vạch : 

-Không thể nói dài, ngắn. 

Ông tăng trợn mắt, há mồm, có chút tỉnh ngộ. 
(Thiền Tư) 

 

Vượt khỏi cái chấp vào dài, ngắn, thì sẽ giác ngộ. 

 

107-Chết  Thì  Chết. 

Có một ông lão hỏi thiền sư Bàn Khê : 

-Lão sắp chết rồi, xin thiền sư chỉ cho con đường giác ngộ để lão được 

an tâm. 
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-Cụ không cần phải giác ngộ. 

-Xin hỏi tại sao ? 

-Khi chết đến thì chết. 
(Danh thiền bách giảng) 

 

An nhiên tự tại là đạo giải thoát. 

 

108-Không  Bị  Ngoại  Cảnh  Mê  Hoặc. 

Có ông tăng hỏi Dược Sơn Duy Nghiễm : 

-Con phải làm sao để khỏi bị ngoại cảnh mê hoặc ? 

-Ngoại cảnh là ngoại cảnh, nó mê hoặc ông ở chỗ nào ? 

-Con chưa hiểu rõ ý thầy. 

-Ngoại cảnh nào mê hoặc ông ? Chính là ông tự mê hoặc. 
(Tứ lý thiền) 

 

Không chấp vào ngoại cảnh thì tâm sẽ thanh tịnh. 

 

109-Nơi  Đây  Không  Có  Nô  Tỳ. 

Thiên Hoàng Đạo Ngộ hỏi Thạch Đầu Hi Thiên : 

-Lìa Định, Tuệ, xin hỏi thầy có pháp nào chỉ người ? 

-Ở đây, tôi không có nô tỳ thì lìa cái gì ? 
(Công án 100) 

 

Nếu đã chân chính lìa Định, Tuệ thì sẽ đạt tâm không, tức là đã giải 

thoát đâu còn cần một giải pháp gì nữa ở thế gian này. 

 

110-Tâm  Cảnh  Đều  Quên. 

Có ông tăng hỏi Hương Lâm Trừng Viễn : 

-Tâm cảnh đều quên là thế nào ? 

-Giống như ông ngồi thiền mở to mắt mà ngủ. 
(Tứ lý thiền) 

 

Đã đạt được cái không, nhưng chưa hoàn toàn giác ngộ. 

 

111-Việc  Lớn  Sanh  tử. 
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Vĩnh Gia Huyền Giác đến Tào Khê tham phỏng Lục Tổ, nhiễu quanh 

thiền sàng 3 vòng, chống gậy đứng trước mặt Lục Tổ. Lục Tổ mắng ông 

thiếu lễ nghi. Ông thưa : 

-Sanh tử việc lớn, vô thường tới mau. 

-Ông nắm lấy vô sanh thì còn gì là mau với chậm. 
(Công án 100) 

 

Phá chấp “sanh,tử” thì sẽ giác ngộ. 

 

112-Chẳng  Liên  Quan  Gì  Đến  Tôi . 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch hỏi Quy Sơn Linh Hựu : 

-Xin hỏi sư phụ phải làm sao khi cả trăm ngàn hiện tượng tới ? 

-Xanh thì chẳng vàng, dài thì chẳng ngắn. Mỗi pháp đều có vị trí của nó, 

có liên quan gì đến tôi. 
(Công án 100) 

 

Không chấp vào bất cứ cái gì thì là tâm thanh tịnh rồi, việc đến việc đi 

đâu cần làm gì. 

 

113-Không  Biết  là  Thân  Thiết  Nhất. 

La Hán hỏi Pháp Nhãn : 

-Ông hành cước để làm gì ? 

-Con không biết. 

-Không biết là thân thiết nhất. 
(Công án 100) 

 

Không biết là không chấp vào bất cứ cái gì, đó là vô ngã. 

 

114-Điều  Nào  Sa  Di  Coi  Trọng. 

Có ông tăng hỏi Thanh Lương Văn Ích : 

-Điều quan trọng của người xuất gia là gì ? 

-Nếu người xuất gia còn có điều coi trọng, lưu luyến thì không phải là 

người xuất gia chân chính. 
(Tứ lý thiền) 

 

Nếu còn chấp vào bất cứ cái gì, thì làm sao đạt được không. 
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115-Đơn  Hà  Nằm  Ngủ  Trên  Cầu. 

Đời Đường, Đơn Hà Thiên Nhiên có một lần nằm ngủ trên cầu Thiên 

Tân, gập lú Lưu Thú Lạc Dương là Trịnh Công dùng kiệu đi qua. Các 

lính đi trước dẹp đường kêu ông tránh đường nhưng ông mặc kệ. Hỏi 

ông sao lại nằm ngủ trên cầu, ông nói : 

-Tôi là hòa thượng không có việc gì để làm. 

Trịnh lưu thú nghe lời biết là một ông tăng khác thường bèn tự cúng 

dường một cuốn lụa và 2 bộ tăng phục. Hàng ngày lại cúng dường gạo 

và miến. Tin tức này loan truyền khắp thành Lạc Dương khiến nhiều 

người đến quy y với ông. 
(Tứ lý thiền)  

 

 Không có việc gì để làm là tâm bất sanh. 

 

116-Chuông  Kêu. 

Một lần nghe gió thổi làm chuông kêu, Tăng già Nan Đề hỏi Già Da Xá 

Đa : 

-Chuông kêu  hay gió kêu ? 

-Chặng phải chuông hay gió kêu mà là tâm con kêu. 

-Tâm như thế nào ? 

-Thẩy đều im lặng. 

-Tốt, ngươi sẽ nối pháp ta ! 
(Zen light) 

 

Giữ được tâm thanh tịnh là giác ngộ . 

 

117-Trực  Tâm  Là  Đạo  Tràng. 

Một hôm Quang Nghiêm đồng tử lìa bỏ nơi náo nhiệt, tìm một chỗ thanh 

tịnh để tu hành, ngẫu nhiên gập Duy Ma Cật, bèn hỏi : 

-Cư sĩ từ đâu lại ? 

-Ta từ đạo tràng lại. 

-Đạo tràng ở đâu vậy ? 

-Trực tâm là đạo tràng. 
(Thiền ngộ) 
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Giữ tâm tự tại thì sẽ chẳng cần đi kiếm nơi nào thanh tịnh để tu mà ở 

ngay nơi kẻ chợ vẫn tu được. 

 

118-Vân  Cư. 

Vân Cư đến tham Động Sơn. Động Sơn hỏi : 

-Tên ngươi là gì ? 

-Vân Cư. 

-Nói lên trên. 

-Nói lên trên thì chẳng phải là Vân Cư. 

-Lời nói của ngươi cũng giống như câu trả lời của ta khi đến Vân Nham. 
(Zen light) 

 

Tiến vào cảnh giới bản thể thì đâu còn danh tướng làm sao còn có Vân 

Cư nữa. 

 

119-Một  Bài  Thơ  Xuân. 

Một vị tỳ khưu ni đời Đường sau khi đi khắp nơi tham học, khai ngộ rồi 

viết bài thơ này : 

盡 日 尋 春 不 見 春 

Tận nhật tầm Xuân bất kiến Xuân 

芒 鞋 踏 破 嶺 頭 雲 

Mang hài đạp phá lãnh đầu vân 

歸 來 偶 把 梅 花 嗅 

Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu 

春 在 枝 頭 已 十 分 

Xuận tại chi đầu dĩ thập phân. 

 

Dịch : 

Trọn  ngày  tìm  Xuân  đâu  chả  thấy   

Dép  cỏ  dẫm  mòn  mây  đầu  non 

Dưới  cội  mai  đi  về  bỗng  thấy 
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Xuân  hiện  đầu  cành  đủ  mười  phần. 
(Thanh tịnh lưu ly) 

 

Người tu nếu biết hướng nội thì Đạo ở ngay nơi mình. 

 

120-Duy  Khoan. 

Có ông tăng hỏi Duy Khoan : 

-Đạo ở đâu ? 

-Chỉ ngay ngước mắt. 

-Sao con không thấy ? 

-Vì ngươi có “ngã” nên không thấy. 

-Con có ngã nên không thấy, còn hòa thượng có thấy không ? 

-Có ta, có ngươi, thao thức nên không thấy. 

-Không con, không hòa thượng lại thấy chăng ? 

-Không ta, không ngươi thì ai cầu thấy ! 
(Thanh tịnh lưu ly) 

 

Không còn chấp ngã thì tâm thanh tịnh và giác ngộ rồi. 

 

121-Bài  Kệ  Của  Hoàng  Bá. 

Hoàng Bá có bài kệ sau : 

塵 勞 迥 脫 事 非 常 

Trần lao quýnh thoát sự phi thường 

緊 把 繩 頭 做 一 場 

Khẩn bả thằng đầu tố nhất trường 

不 是 一 番 寒 撤 骨 

Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt 

爭 得 梅 花 撲 鼻 香 

Tranh đắc mai hoa phác tị hương. 

Dịch : 

Thoát  khỏi  trần  gian  đâu  việc  thường 

Nắm  chặt  đầu  giây  giữ  vững  đường 
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Nếu  chẳng  một  lần  đẫm  sương  lạnh 

Hoa  mai,  sao  ngửi  được  mùi  hương. 
(Minh tâm kiến tánh thoại Thiền tông) 

 

Có quyết tâm vững lòng tu thì mới mong tìm được Đạo. 

 

122-Nghe  Mà  Chẳng  Biết. 

Có ông tăng hỏi Trí Thường : 

-Thầy có phương tiện nào chỉ cho con đường vào không ? 

-Quán âm diệu trí lực, có thể cứu khổ thế gian. 

-Thế nào là quán âm diệu trí lực ? 

Thiền sư gõ vào đỉnh 3 lần, hỏi : 

-Ông nghe không ? 

-Dạ, nghe. 

-Sao tôi lại không nghe. 

Ông tăng không trả lời được, sư đánh đuổi ra. 
(Công án Thiền cơ) 

 

Ông tăng còn chấp vào thanh trần nên khi nghe Thiền sư nói không 

nghe thì ông trả lời được. Thiền sư đã chỉ dẫn phải dùng quán âm diệu 

trí lực để tu thì sẽ thấy ‘thanh cũng là không”. 

 

123-Đừng  Vin  Vào  Duyên. 

Đinh Châu Đức Sơn sai thị giả gọi Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Tuyết 

Phong tới, thiền sư bảo : 

-Tôi kêu Nghĩa Tồn,  ông tới làm gì ? 

Tuyết Phong không trả lời được. 
(Công án Thiền cơ) 

 

Vì còn chấp vào danh sắc nên không trả lời được. Nếu ông trả lời “con 

tới hỏi Đạo chắc thiền sư sẽ bằng lòng. 

 

124-Không  Một  Vật. 

Nghiêm Dương đến tham học với Triệu Châu, ông hỏi : 
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-Khi tu hành đạt tới cảnh giới không một vật, trừ hết tạp niệm, mọi tư 

duy thì sao ? 

-Ông hãy bỏ niệm đầu không một vật xuống đi. 

-Nếu đã không một vật thì còn gì để bỏ xuống nữa ? 

-Nếu không bỏ xuống được, thì ông hãy mang nó đi. 

Cuối cùng Nghiêm Dương đã ngộ. 
(Tứ lý thiền) 

 

Đã đạt được không, nhưng lại chấp vào không thì chưa phải là hoàn 

toàn giải thoát. 


