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Đặc  tính  của  tự  tánh 
 

         Dương  Đình  Hỷ 

 

I- Bốn  bài  kệ. 

 

Bài 1 : 

有 男 不 婚  

Hữu nam bất hôn  

有 女 不 嫁  

Hữu nữ bất giá  

大 家 團 圝 圓 

Đại gia đoàn loan viên 

共 說 無 生 話 

Cộng thuyết vô sinh thoại 

                                                                                   龐    居    士 

                                                                                            Bàng   Cư    Sĩ 

 

Dịch : 

Có  trai  chẳng  cưới  vợ 

Có  gái  chẳng  gả  chồng 

Cả  nhà  vui  xum  họp 

Cùng  nói  lời  vô  sinh. 
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Bài 2 : 

 

男 大 須 婚  

Nam đại tu hôn  

女 長 須 嫁  

Nữ trưởng tu giá  

討 甚 閑 工 夫 

Thảo thậm nhàn công phu 

更 說 無 生 話 

Cánh thuyết vô sinh thoại. 

                                                                           楊     傑 

                                                                                                 Dương Kiệt 

 

 

Dịch : 

 

Trai  lớn  nên  cưới  vợ 

Gái  lớn  nên  gả  chồng 

Chỉ  khi  mình  nhàn  rỗi   

Mới  nói  lời  vô  sinh. 
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Bài  3 : 

 

我 無 男 婚  

Ngã vô nam hôn  

亦 無 女 嫁  

Diệc vô nữ giá  

睏 來 便 打 眠 

Khốn lai tiện đả miên 

管 甚 無 生 話 

Quản thậm vô sinh thoại 

. 

                                                                                    海    印 

                                                                                               Hải  Ấn 

 

 

Dịch : 

 

Tôi  không  trai  cưới  vợ 

Cũng  không  gái  gả  chồng 

Khi  mệt  thì  nằm  ngủ 

Nói  gì  chuyện  vô  sinh. 
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Bài 4 : 

 

有 男 亦 婚  

Hữu nam diệc hôn  

有 女 亦 嫁  

Hữu nữ diệc giá  

子 子 復 孫 孫 

Thử tử phục tôn tôn 

是 說 無 生 話 

Thị thuyết vô sinh thoại. 

                                                                        無    名 

                                                                                               Vô    Danh 

 

 

Dịch : 

 

Có  trai  thì  cưới  vợ 

Có  gái  thì  gả  chồng 

Con  con  rồi  cháu  cháu 

Là  nói  lời  vô  sinh. 

 

 

 

Bài 1 : Bàng Uẩn nhận rằng cập đối đãi sinh tử cứ tiếp diễn, thì con người còn 

bị luân hồi. Có sinh thì sẽ có tử, có tử thì sẽ có sinh. Nếu không có sinh (vô 
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sinh) thì sẽ không có tử. Vòng luân hồi sẽ ngừng lại. Nếu con trai, con gái 

không lập gia đình, không sinh con thì làm gì có tử. 

 

Bài 2 : Dương Kiệt nhận có sinh, tử, chỉ khi nào rảnh rỗi mới bàn tới chuyện 

vô sinh, rõ rang là ông chấp có. 

 

Bài 3 : là của hòa thượng Hải Ấn, là tu sĩ dĩ nhiên là ông không có con cái để 

lập gia đình, thì hiển nhiên là không có sinh. Vậy đâu cần gì bàn đến chuyện 

vô sinh, nghĩa là ông chấp vô. 

 

Bài 4 : của một người vô danh, vượt lên cả sinh và tử. Sinh và tử cứ tiếp diễn 

không ngừng, nhưng sinh mà không chấp vào sinh nên không bị sinh trói 

buộc. 

 

II- Giải  thích  bài  kệ  của  Động  Sơn. 

 

Động Sơn nhân đi qua sông, nhìn bóng mình in dưới nước mà giác ngộ, bèn 

làm bài kệ sau : 

 

切 忌 從 他 覓 

Thiết kỵ tòng tha mịch 

超 超 於 我 疏 

Siêu siêu ư ngã sơ 

我 今 獨 自 往 

Ngã kim độc tự vãng 

處 處 得 逢 渠 

Xứ xứ đắc phùng cừ 



6 

 

渠 今 正 是 我 

Cừ kim chính thị ngã 

我 今 不 是 渠 

Ngả kim bất thị cừ 

應 須 任 麽 會 

Ưng tu nhậm ma hội 

方 得 契 如 如 

Phương đắc khế như như. 

 

Dịch : 

 

Ghét  tìm  từ  kẻ  khác 

Càng  kiếm  càng  xa  vời 

Nay  tự  mình  cất  bước 

Gập  nó  ở  mọi  nơi 

Nay  nó  chính  là  ta 

Ta  nay  chẳng  là  nó 

Phải  hiểu  như  vậy  đa 

Mới  hợp  như  như  chớ. 

 

Giải thích : 

 

Câu 1 : 

Học Đạo (hay tìm tự tánh) không hướng ra ngoài mà cầu, không hướng 

người khác mà cầu. Nghe người khác giảng là không phải. Cầu Phật, cầu Pháp 

đều là không phải. Chỉ hướng nội mà cầu, cầu tự mình. Phải tự mình giác ngộ, 

mới là chân thực. 
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Câu 2 : 

Nếu cứ hường ngoại mà tìm thì càng cầu càng xa Đạo. 

 

Câu 3 : 

Dù ở chỗ nào, lúc nào, đối với các vật ở bên ngoài, tôi không thủ, xả, thì là 

tuyệt đối. 

 

Câu 4 : 

Bất cứ ở đâu, lúc nào, đều thấy chân tâm hiển hiện. 

 

Câu 5 : 

Nó là bóng của mình, bóng của mọi vật đều là tự tánh hiển hiện. 

 

Câu 6 : 

Pháp thân của ta là vô tướng, những bóng của ta là do biểu hiện, nhưng ta 

không phải là bóng. 

 

Câu 7 :  

Phải hiểu như thế. 

 

Câu 8 : 

Mới hợp như như. 

 

Đọc các bài kệ trên ta thấy đặc tính của tự tánh là không phân biệt. Cái gì 

có phân biệt thì không phải là tự tánh. Bài kệ của Động Sơn chỉ khó hiểu ở 

câu 5 và 6 : “Nó nay chính là ta. Ta nay chẳng là nó.” Sao lại có mâu thuẫn 

như vậy được ? Đây là lý do : Nó là tự tánh (pháp thân). Vì không phân biệt. 

Ta và bóng của ta, vì bóng cũng là tự tánh, cũng là tự tánh hiển hiện. Trái lại, 

ta là cái ngã đã có phân biệt ta người hơn nữa coi ta và cái bóng của ta là 

hai,nên ta không phải là tự tánh (nó). 
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III- Công  án  của  Tuyết  Phong. 

 

Tuyết Phong họp các đệ tử lại bảo : 

-Các ông phải hiểu đặc tính của gương cổ : “Hồ đến Hồ hiện, Hán đến Hán 

hiện.” 

Trường Sa bước ra thưa : 

-Nếu gương sáng đến (có nơi chép là người sáng mắt đến) thì sao ? 

-Hồ, Hán đều ẩn. 

-Hòa thượng gót chân còn chưa chấm đất. 

Về sau có một vị thiền sư đáp : 

-Khi gập nhau gương cổ liền vỡ tan. 

 

Giảng : 

Gương cổ chỉ tự tánh, gương cổ chỉ tự tánh vốn có, không phải nay mới có. 

Hồ đến Hồ hiện, Hán đến Hán hiện là chỉ tính không phân biệt của tự tánh. 

Khi Hồ, Hán đều ẩn, nhưng gương cổ vẫn còn đó, do đó câu trả lời của Tuyết 

Phong không hoàn toàn. Câu trả lời của vị thiền sư vô danh ngay cả tự tánh 

cũng không chấp mới là câu trả lời đúng nhất. 


