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Giảng  nhanh  vài  công  án. 

(tiếp theo) 

Dương Đình Hỷ 

 

21-Thiền sư hỏi một ông tăng : 

-Ông đang làm gì ? 

-Đang chăn trâu. 

-Chăn làm sao ? 

-Không cho nó ăn lúa ruộng người. 

-Ông thật biết chăn trâu. 

 

Trâu chỉ tự tánh. 

 

22-Quy Sơn bảo đại chúng : 

-Sau khi mất, tôi xuống núi làm trâu, trên sườn bên trái có ghi “Quy Sơn 

tăng mỗ giáp”. Nếu kêu tôi là Quy Sơn tăng thì tôi không phải là con trâu đực, 

nếu gọi tôi là con trâu đực thì cũng không phải là Quy Sơn tăng. Vậy phải kêu 

làm sao ? 

 

Tự tánh không phân biệt ngã, vật. Gọi là gì mà chả được. 

 

23-Ngũ tổ Diễn nói : 

-Con trâu qua cửa, đầu, sừng, 4 chân đều qua, tại sao cái đuôi lại không 

qua ? 

 

Đầu, sừng và 4 chân đều qua tượng trưng cho thân, khẩu, ý bị ảnh hưởng 

của 5 giác quan. Cái đuôi tượng trưng cho tự tánh không bị ảnh hưởng bởi 

mê vọng. 
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24-Hoặc Am nói : 

-Sao tên rợ Hồ Tây phương lại không râu ? 

 

Không râu, có râu là hình tướng. Tự tánh vượt lên mọi hình tướng. 

 

25-Hương Nghiêm bảo đại chúng : 

-Như người trên cây, mồm cắn vào cành cây, tay không víu vào cành, chân 

không đạp vào cây. Dưới cây có người hỏi Ý tổ sư từ Tây sang. Không đáp thì 

phụ người hỏi, nếu trả lời thì chôn thân, mất mạng. Chính lúc đó phải làm sao 

? 

Lúc đó Hổ Chiêu thượng tọa ở trong chúng nói : 

-Sao không hỏi lúc chưa lên cây ? 

Hương Nghiêm cười ha hả trở về phòng phương trượng. 

 

Hương Nghiêm trừ biên kiến cho đệ tử. Trả lời hay không đều là biên kiến. 

 

26-Có ông tăng hỏi Triệu Châu: 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Không. 

Lại có ông tăng khác hỏi cùng câu hỏi, Triệu Châu đáp có. 

-Sao phải làm chó ? 

-Biết mà cứ làm. 

 

Chữ không của Triệu Châu là chỉ chân không diệu hữu. Chữ có là chỉ mọi 

sinh vật đều có tự tánh. 

 

27-Thanh Thoát bạch với Tào Sơn : 

-Thanh Thoát lẻ loi và nghèo khó, xin thầy giúp đỡ. 

-Thoát xà lê. 

-Dạ ! 
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-Ông đã uống 3 chén rượu Thanh Nguyên rồi, sao còn nói chưa mềm môi. 

 

Nghèo là chỉ phiền não. Khi Tào Sơn gọi, Thanh Thoát dạ là chỉ sự tỉnh 

thức, là lời trình cơ, lời đáp của Tào Sơn là đã biết cơ ý. 

 

28-Động Sơn Diễn bảo : 

Thích Ca, Di Lặc còn là nô tài của hắn. Hắn là ai ? 

 

Hắn chỉ tự tánh. 

 

29-Có ông tăng hỏi Tào Sơn : 

-Ở trên đời này, cái gì là quý nhất ? 

-Đầu con mèo chết. 

-Tại sao ? 

-Vì không có người trả giá. 

 

Tào Sơn phá trừ tánh lý luận và tánh tương đối, do đó tự tánh tuyệt đối 

hiển hiện. 

 

30-Mỗi ngày Thoại Nham đều tự gọi : 

-Chủ nhân ! 

-Có. 

-Hãy tỉnh thức. 

-Vâng ! 

-Đừng để người lừa dối. 

-Vâng ! Vâng ! 

 

Thoại Nham gọi chủ nhân là gọi tự tánh. 

 

31-Bách Trượng để tịnh bình trên đất hỏi : 
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-Không được gọi là tịnh bình, các ông gọi là gì ? 

Thủ tọa đáp : 

-Không thể gọi là khúc gỗ. 

Quy Sơn không nói một lời, đá đổ tịnh bình, đi ra. 

Bách Trượng cả cười : 

-Thủ tọa thua một quả núi rồi. 

Bèn sai Quy Sơn đi khai sơn. 

 

Thủ tọa còn chấp danh tướng, còn Quy Sơn đã vượt qua đối đãi, tới được 

tự tánh. 

 

32-Tại pháp hội Linh Thứu, Đức Phật giơ lên một cành hoa và không nói 

gì cả. Đại chúng ngơ ngác chỉ có Ca Diếp là mỉm cười. Đức Phật nói : 

-Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn Diệu tâm thực tướng, vô tướng 

ngoài giáo truyền riêng nay trao cho Ca Diếp. 

 

Đức Phật giơ cành hoa lên là chỉ tự tánh, niết bàn diệu tâm, không phải là 

niết bàn và diệu tâm mà là Niết bàn là Diệu Tâm. 

 

33-Ngũ tổ Diễn nói : 

-Trên đường gập người đạt đạo, nói hay im thử hỏi phải làm sao ? 

 

Đối với người đạt đạo thì cái gì cũng là Đạo, cần gì phải hỏi Đạo. 

 

34-Triệu Châu hỏi một am chủ : 

-Có, không ? 

Am chủ giơ nắm đấm lên. 

-Nước cạn không thể neo thuyền. 

Triệu Châu lại hỏi một am chủ khác : 

-Có, không ? 
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Am chủ đó cũng giơ nắm đấm lên. 

-Có thể nắm, có thể buông, có thể giết, có thể tha. 

Bèn lạy mà đi. 

 

Với cùng một câu hỏi, 2 ông tăng cùng trả lời giống nhau nhưng Triệu 

Châu thấy một ông giác ngộ, một ông không. 

 

35-Vân Môn bảo : 

-Thế giới rộng bao la, vì sao nghe tiếng chuông lại mặc áo bẩy mảnh ? 

 

Nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ đều đến từ bên ngoài, nếu nghe lời chúng chẳng 

là bị chúng trói buộc sao ? 

 

36-Vân Môn hỏi Động Sơn : 

-Ông vừa rời chỗ nào ? 

-Tra Độ. 

-Kết hạ ở đâu ? 

-Báo Từ ở Hồ Nam. 

-Rời chùa lúc nào ? 

-Ngày 25, tháng 8. 

-Tha ông 3 gậy. 

Hôm sau Động Sơn lại đến hỏi : 

-Hôm qua, mong ơn hòa thượng tha 3 gậy, không biết con sai ở chỗ nào ? 

-Đồ giá áo túi cơm, Giang Tây, Hồ Nam đi đâu mà chả được. 

 

Đạo chỗ nào mà chẳng có, việc gì mà phải đi đâu mà tìm. 

 

37-Nam Tuyền vì các ông tăng ở Đông đường và Tây đường tranh nhau 

một con mèo, ông giơ con mèo lên bảo : 

-Nếu các ông nói được thì con mèo được cứu, còn không thì tôi chém nó. 
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Không ai nói được, Nam Tuyền bèn chém con mèo. Buổi chiều khi Triệu 

Châu từ ngoài về, Nam Tuyền bèn kể cho Triệu Châu nghe. Triệu Châu đội 

giép lên đầu đi ra. 

-Nếu lúc đó ông có mặt thì đã cứu được con mèo rồi. 

 

Hành động của Triệu Châu là không hợp thường lý. Nam Tuyền chém. 

mèo là sát sinh, nhưng để phá chấp cho các ông tăng nên không thể không 

làm. 

 

38-Quốc sư gọi thị giả 3 lần, thị giả dạ 3 lần. 

-Tưởng tôi phụ ông, không ngờ là ông phụ tôi. 

 

Thị giả nhận mình là thị giả không giám nhận mình là Phật. 

 

39-Một ông tăng hỏi Động Sơn :  

-Phật là thế nào ? 

-3 cân gai. 

 

Vạn pháp đều là Phật, tự do, tự tại. 

 

40-Lương Võ Đé mời Phó Đại Sĩ giảng kinh Kim Cương. Phó Đại Sĩ lên 

bục giảng gõ vào mõ một tiếng rồi đi xuống. 

-Bệ hạ hiểu không ? 

-Trẫm chẳng hiểu gì cả. 

-Kinh đã giảng xong ! 

 

Kinh là mô tả cảnh giới của chư Phật, giảng ra thì khó tránh được sơ xuất, 

vì vậy phép giảng kinh hay nhất là không giảng. 

 

41-Nam Tuyền nói : 
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-Tử Hồ có một con chó rất lợi hại ở trên cắn đầu, ở giữa cắn tim, ở dưới 

cắn chân. Nếu các ông gập nó thì phải làm sao ? 

Đại chúng xôn xao bàn tán, sau đó Tang Sinh hỏi : 

-Con chó đó như thế nào ? 

Nam Tuyền sủa ra 3 tiếng. 

 

Con chó tượng trưng cho tự tánh. Tự tánh ở khắp nơi, nhưng đi đâu mà 

tìm ? Tiếng sủa không phải là con chó, nhưng nương theo tiếng sủa thì có thể 

tìm thấy con chó. 

 

42-Có ông tăng bạch với Tào Sơn : 

-Đệ tử biết mình có bệnh, mong thầy trị cho. 

-Không trị. 

-Tại sao ? 

-Muốn ông cầu sinh chẳng được, cầu chết chẳng xong. 

 

Chứng được tự tánh, chẳng bận tâm đến sinh, tử thì đâu cần trị bệnh. 

 

43-Ẩn Phong đẩy xe gập Mã Tổ đang ruỗi chân trên đường. 

-Thỉnh thầy co chân lại để con đẩy xe qua. 

-Ta chỉ ruỗi chứ không co. 

-Con chỉ tiến chứ không lui. 

Về sau Ẩn Phong cứ đẩy xe qua làm chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ về 

pháp đường, hét lớn : 

-Ai làm thương chân ta, hãy ra đây. 

Ẩn Phong đi ra, giơ cổ cho chém. Mã Tổ chỉ đành vất kiếm đi. 

 

Tự tánh vượt lên động tĩnh. 

 

44-Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn : 
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-Người lạnh? trời lạnh ? 

-Mọi người đều ở đây. 

 

Mỗi người đều có cảm giác riêng, sự thể nghiệm tự tánh cũng vậy. 

 

45-Có ông tăng hỏi Thanh Nguyên : 

-Đại ý Phật pháp là gì ? 

-Giá gạo ở Lô Lăng là bao nhiêu ? 

 

Tự tánh không lìa hiện thực. 

 

46-Có ông tăng hỏi Bảo Triệt : 

-Thế nào là đại ý của Phật giáo ? 

Sư ngồi im lặng. 

 

Bảo Triệt muốn ông tăng tự khai ngộ. 

 

47-Có ông tăng hỏi Bách Trượng : 

-Phật là ai ? 

-Ngươi là ai ? 

 

Phật là mình, còn đi hỏi ai. 

 

48-Hòa thượng Giác nói : 

-Nếu muốn cầu Phật thì tâm là Phật, nếu muốn cầu Đạo thì vô tâm là Đạo. 

 

Tâm thứ nhất là chân tâm, tâm thứ hai là thức tâm. Không nhớ là giới, 

không niệm là là không, không vọng là huệ. Do đó, một tâm không sinh thì 

gồm đủ cả : giới, định, huệ. 
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49-Có ông tăng hỏi Tây Tháp : 

-Thế nào là đốn ? 

Sư vẽ vòng tròn chỉ thị. 

 

Nếu chấp vào vòng tròn thì càng nghĩ càng xa Đạo, phải bỏ bớt vọng 

tưởng thì mới đạt được tự tánh. 

 

50-Một ông tăng hỏi Tuyết Phong : 

-Không hỏi 49 năm sau, chỉ hỏi 49 năm trước thì sao ? 

Tuyết Phong đánh vào miệng ông tăng. 

 

 

Khi chưa tu Phật tuy có tự tánh nhưng cũng phải cố gắng để tự tánh hiển 

hiện. Lời hỏi của ông tăng chỉ rằng ông còn phân biệt do đó Tuyết Phong 

đánh ông. 

 

51- Triệu Châu thường tại nhà bếp làm hỏa phu. Một lần đóng cửa và đốt 

lửa, sau đó kêu : 

-Cứu hỏa ! Cứu hỏa ! 

Mọi người chạy đến, Triệu Châu bảo : 

-Các ông nói trúng thì tôi mới mở cứa. 

Mọi người nhìn nhau không biết là ý gì  ? Nam Tuyền không nói một lời 

giao chìa khóa qua cửa sổ. Triệu Châu nhận chìa khóa, nhìn Nam Tuyền cười 

rồi mở cửa chạy ra. 

 

Tự mình phải tự tìm tự tánh, không thể nhờ ai được. 
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