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Giải  nhanh  vài  công  án 

 

Dương Đình Hỷ 

 

1-Thế  nào  là Phật ? 

Một ông tăng hỏi thiền sư : 

-Thế nào là Phật ? 

-Như cưỡi ngựa, tìm ngựa vậy. 

 

Phật không tìm ở bên ngoài mà phải tìm ở bên trong. 

 

2-Một ông tăng hỏi thiền sư : 

-Phật là thế nào ? 

-Trương Tam, Lý Tứ. 

 

Phật tánh mọi người đều có. 

 

3-Một ông tăng hỏi thiền sư : 

-Thiền là thế nào ? 

Thiền sư chỉ khoảng không. 

 

Thiền là bỏ hết mọi thứ xuống. 

 

4-Huệ Khả hỏi Đạt Ma : 

-Tâm con không an, thỉnh thầy an cho. 

-Ông mang tâm ra, tôi sẽ vì ông mà an cho. 

-Con tìm đã lâu mà không thấy. 

-Tôi đã an cho ông  rồi đó. 
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Tâm mà Huệ Khả muốn an là vọng tâm. Chân tâm là tĩnh, nghĩ đến nó là đã 

động rồi. 

 

5- Tuyết Phong, Khâm Sơn và Nham Đầu cùng đi dạo. Tuyết Phong chỉ 

một chậu nước trong nói : 

-Nước trong, trăng hiện. 

Khâm Sơn nói : 

-Nước trong, trăng chẳng hiện. 

Nham Đầu không nói, đạp đổ chậu nước đi. 

 

Câu nói của Tuyết Sơn là có, của Khâm Sơn là không, hành động đá đổ 

chậu nước là vượt lên khỏi không và có. 

 

6-Quy Sơn nói : 

-Sau khi chết, tôi sẽ xuống núi làm trâu. 

Một ông tăng hỏi : 

-Con theo thầy có được không ? 

-Ông muốn theo thì phải ngậm theo bó cỏ. 

 

Trâu chỉ tự tánh, tự tánh phải tự mình tìm. 

 

7-Một Phật tử đứng tránh mưa ở dưới mái hiên, thấy một vị thiền sư cầm 

dù đi qua, bèn gọi lớn : 

-Thiền sư phổ độ chúng sanh, cho con đi ké một quãng được không ? 

-Tôi đi dưới mưa, còn ông đứng dưới mái hiên không bị mưa, không cần 

tôi độ. 

Phật tử chạy ra nói : 

-Hiện con cũng ở dưới mưa, thầy có độ không ? 
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-Ông và tôi cùng ở dưới mưa. Tôi không bị ướt vì có dù che, ông bị ướt vì 

không có dù che. Dù độ tôi, tôi không độ ông. Ông muốn được độ thì đi tìm 

dù. Đừng tìm tôi. 

Nói rồi đi thẳng. 

 

Phật tử không chịu kiến tánh mà muốn người khác độ mình. 

 

8-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Vạn pháp quy về một, còn một quy về đâu ? 

-Tôi tại Thanh Sơn may một chiếc áo bông nặng 7 cân rưỡi. 

 

Trong Thiền học một chỉ Thể, nhiều chỉ Dụng, như câu đáp của Triệu Châu 

thì một quay về nhiều, Dụng và Thể là một. 

 

9-Triệu Châu hỏi Nam Tuyền : 

-Người biết hữu sẽ về đâu ? 

-Xuống núi vào thôn làm trâu. 

 

Người biết hữu là người rõ bản thể, thì cái gì cũng là Đạo. 

 

10-Mỗi lần Bách Trượng giảng pháp đều có một cụ già theo chư tăng vào 

nghe. Có một hôm mọi người đều đi hết chỉ còn lại mình cụ, Bách Trượng hỏi 

cụ là ai ? 

-Lão không phải là người ta, là Phương trượng ở núi này. Có đệ tử hỏi lão : 

bậc tu hành cao thâm có bị luật nhân quả chi phối không ? Lão trả lời không, 

do đó bị luân hồi 500 kiếp làm chồn. Xin thầy chỉ điểm. 

-Cụ muốn hỏi gì ? 

Ông lão lập lại câu hỏi của đệ tử . 

-Chẳng lầm nhân quả. 
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Nói có, nói không đều sai vì rơi vào biên kiến phải vượt lên trên mới là 

đúng. 

 

11-Một ông tăng hỏi thiền sư : 

-Thế nào là thiền ? 

-Gạch, đá. 

-Thế nào là Đạo ? 

-Cục gỗ. 

 

Thiền, Đạo không là hiện thực, mà ở trong mọi vật. 

 

12-Có ông tăng hỏi Đạo Thông : 

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

-Bá ngọ ! Hỏi chuyện đó làm gì ? 

Ông tăng nổi giận. 

-Là thế đó. 

 

Gió đen chỉ sự tức giận, thuyền chỉ người. Thiên sư muốn ông tăng tự thể 

nghiệm sự tức giận. 

 

13-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Thành Triệu Châu là thế nào ? 

-Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. 

 

Ông tăng hỏi là Thiền phong của Triệu Châu như thế nào ? Triệu Châu trả 

lời là không gì ngăn cản. 

 

14-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Con mới vào Thiền lâm, xin thầy chỉ thị. 

-Ông ăn cháo chưa ? 
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-Dạ  rồi ! 

-Đi rửa bát đi. 

 

Thiền không lìa hiện tại, hơn nữa tự mình phải tự mình tìm 

 

15-Có ông tăng hỏi Động Sơn : 

-Khi trời nóng, lạnh đến nơi nào để tránh ? 

-Sao không đến nơi nào không nóng, không lạnh. 

-Đó là nơi nào vậy ? 

-Đó là nơi khi lạnh làm ông chết cóng, khi nóng làm ông chết thiêu. 

 

Nếu chứng được tự tánh, vượt lên hình tướng thì sợ gì nóng với lạnh. 

 

16-Vân Môn hỏi đại chúng : 

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

? 

Đại chúng không ai trả lời được. Vân Môn bèn nói : 

-Ngày nào cũng tốt cả. 

 

Khi đã tự tại thì tùy duyên bất biến. 

 

17-Phật lý giảng Tu Di đựng hạt cải, con không thắc mắc, nhưng hạt cải 

đựng Tu Di là thế nào ? 

-Nghe nói ông đọc nhiều sách, có phải không ? 

-Phải . 

-Đàu ông chỉ nhỏ bằng trái dừa làm sao đọc được nhiều sách thế ? 

 

Tự tánh lớn không ngoài, nhỏ không trong. 

 

18-Một ông tăng hỏi Vân Môn : 
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-Phật là thế nào ? 

-Que cứt khô. 

 

Que cứt khô dùng như giấy vệ sinh ngày nay. Vân Môn phá chấp Phật là 

phản tỉnh của ông tăng. 

 

19-Lục tổ bảo Huệ Minh : 

-Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Minh 

thượng tọa ? 

 

Thiện và ác là thức tâm, phải trừ đi thì mới thấy được tự tánh. 

 

20-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Ý tổ sư tù Tây qua là gì ? 

-Cây Bách trước sân. 

Tụ tánh có mặt ở khắp mơi. 

 

 

 


