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Lựa  lời  mà  đáp 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Có một ông tăng hỏi thiền sư Minh Châu Thúy Nham Vĩnh Minh Linh 

Tham : 

-Nếu không mang theo dao, kiếm thì sao ? 

-Có nhiều người kiến giải như vậy. 

-Cứu cánh là sao ? 

-Không mang dao, kiếm theo. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Nhiệm vụ của thiền sư là trả lời câu hỏi. Ông phải biết câu hỏi của ông tăng 

là thật hay giả. Là thật nếu ông tăng nói ra cảnh giới mà mình tự chứng, là giả 

nếu ông nói ra cảnh giới của người khác hay trong một công án nào đó. Nếu là 

thật thì thiền sư sẽ đưa ra những lời khuyên để ông tăng tránh gập phải những 

lỗi lầm. Nếu là giả thì thiền sư không phải trả lời, vì đó không phải là cảnh 

giới của ông tăng. Mang dao, kiếm là để chặt đứt vô minh mà được trí tuệ. Ở 

đây không mang dao kiếm là đã đạt được trí tuệ. Trí tuệ ở đây là Bát Nhã trí, 

khác với trí tuệ thế gian, trí tuệ này không học được, mà là trí tuệ xuất thế 

gian. Có nó, không gì là không làm được. Thí dụ các môn : toán, lý hóa, thiên 

văn . . . đọc mấy bộ sách đầu tiên thấy bỡ ngỡ nhưng sao không gì là không 

hiểu, không làm được. Nếu dùng trí tuệ thế gian để tiến tới trí tuệ xuất thế 

gian thì không thể được, ta phải bỏ tất cả mọi sự xuống. Nhưng được trí tuệ 

Bát Nhã rồi thì ta lại trở lại trí tuệ thế gian. Để làm gì ? Để cứu độ chúng sinh. 

Chúng sinh có tâm bịnh nhưng cũng có thân bịnh. Ta dùng tâm pháp để chữa 

tâm bệnh, y pháp để chữa thân bịnh. 
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III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục của công án này là lựa lời mà đáp. Thiền sư sẽ tùy theo cảnh giới 

tự chứng của ông tăng hỏi mà cho câu đáp. Không mang theo dao, kiếm là đã 

được trí tuệ Bát Nhã, là trí tuệ vô lượng và sắc bén. Trí tuệ vô lượng chẳng 

hạn một thằng bé đại lục, khi bị bịt mắt có thể nhìn thấy các vật đưa ra, hoặc 

đọc được những gì viết xuống, trí tuệ sắc bén vì chỉ vài giây đã đưa ra lời giải 

đáp thích ứng mà người thường phải suy luận cả nửa ngày. Nhưng ta phải 

vượt qua năng lực siêu nhiên đó thì mới đi đúng đường giải thoát, nếu ngừng 

ở đó thì ta đã lần vào ma tướng. Ngộ được trí tuệ Bát Nhã rồi ta không được 

chấp vào một điểm nào nữa. Tu đến đệ Tứ thiền ta trừ được tham, sân. Phá 

được sắc thân thì ta mới vào được Bồ tát địa và trí tuệ Bát Nhã mới xuất hiện. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Linh Tham : 

-Khi được trí tuệ Bát Nhã thì sao ? 

-Có nhiều người kiến giải như vậy. 

Thiền sư coi như ông tăng hỏi tình cảnh tự chứng của mình, nhưng ông lại 

hỏi : 

-Vậy cứu cánh là thế nào ? 

Ông tăng đã dấu đầu lại lòi đuôi; nếu là cảnh giới tự chứng của mình thì 

ông không hỏi câu hỏi đó. Ông sẽ hỏi những khó khăn mà ông gặp phải và 

thiền sư sẽ cho ông những lời khuyên cần thiết. Khi mới khai ngộ tu tuệ Bát 

Nhã, nhận thức của ta rất sắc bén có thể gấp lên năm, sáu lần. Thí dụ nhìn một 

bà bầu, ta có thể nói thai nhi là trai hay gái, tương lai của nó như thế nào. Tiên 

đoán như thần, cái gì nói ra cũng trúng. Đó là ta trụ vào cảnh và bị cảnh dẫn 

dắt. Đó là cuồng tâm. Cuồng tâm dễ phan duyên, làm cho tham luyến và 

không được thanh tịnh, giải thoát. Ta phải trừ cuồng tâm đi mới được. 
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-Không mang theo dao, kiếm. 

Ông tăng không hỏi cảnh giới mà mình tự chứng mà đi hỏi cảnh giới của 

người khác. Có giải thích nhiều lời, cặn kẽ cho ông cũng chỉ là vô ích thôi. 

Cho nên thiền sư đưa ông về trạng thái nguyên thủy. Ông hiểu hay không 

cũng được nhưng đừng vọng tưởng nữa. 


