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THIỀN   SƯ   KHẢI   NGỘ   PHÁP 

 
Tác giả : Thái  Vĩnh  Bình 

Dịch giả : Dương  Đình  Hỷ 

 

 

Những  cách  chỉ  thị  của  các  vị  Thiền  sư. 
 

Vì ngôn ngữ là dụng cụ của thế giới hiện tượng chỉ mô tả các sự 

kiện bằng những khái niệm. 

Khi khởi lên một khái niệm thì lập tức ta có một khái niệm đối 

nghịch. Thí dụ sáng thì có tối, nặng thì có nhẹ, sinh thì có tử v . v . Vì 

có những cặp đối đãi nên đó là thế giới nhị nguyên. Trong thế giới bản 

thể hay nhất nguyên thì tất cả đều là một. Sáng là tối, nặng bằng nhẹ, to 

bằng nhỏ, vì vạn pháp đều bình đẳng. Vì vậy ta không thể dùng ngôn 

ngữ, một phương tiện của thế giới nhị nguyên mà mô tả thế giới nhất 

nguyên được. Các Thiền sư khi gập các câu hỏi của học trò có liên 

quan đến tự tánh thường trả lời bằng 3 cách : 

1/Im lặng không nói. 

2/Dùng ngôn ngữ của cơ thể. 

3/Dùng ký hiệu. 

 

Một ông tăng hỏi Bảo Triệt : 

-Thế nào là đại ý Phật pháp ? 

Sư ngồi im lặng. 

 

Thiền sư im lặng để khai ngộ cho ông tăng tự mình thể ngộ tự tánh. 

 

Một ông tăng hỏi Thủ Sơn Tĩnh Niệm : 

-Thỉnh thầy khẩy đàn không dây. 

Sư im lặng hồi lâu rồi hỏi : 

-Ông có nghe không ? 

-Con không nghe. 
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-Sao ông không hỏi to lên ? 

 

Ông tăng muốn thầy khẩy đàn không dây. Chuyện này ở hiện tượng 

giới không làm được. Đó là cảnh giới của tự tánh. Thiền sư trực nhập 

thể nghiệm nhưng ông tăng thì không, cho nên ông đã không hiểu dụng 

ý im lặng hồi lâu của Thiền sư. Thiền sư thấy ông tăng không ngộ nhập 

được lại sợ ông chấp vào im lặng hồi lâu mà sinh vọng niệm nên nói là 

mình chưa nghe rõ câu hỏi để đả phá cái chấp này cho ông. 

 

Có ngoại đạo hỏi Đức Thế Tôn : 

-Không hỏi có lời, không hỏi không lời. 

Thế Tôn ngồi yên. Ngoại đạo tán thán : 

-Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt đám mây mờ khiến con có chỗ vào. 

Bèn lạy rồi đi ra. A Nan  hỏi Phật : 

-Ngoại đạo chứng được gì mà tán thán rồi đi ? 

-Như con ngựa hay, thấy bóng roi đã chạy. 

 

Khi đã ngộ rồi thì sống trong thế giới không, không thể dùng lời nói 

mà diễn tả được vì như vậy là chủ quan, là chọn lọc, do đó bị trói buộc. 

Nhưng không nói thì làm sao truyền bá Phật pháp. Đó là ý của Bà La 

môn. Để trả lời Đức Phật chỉ ngồi im lặng chỉ rằng chỉ cần thiền định 

để thoát ly phiền não. Vị Bà La Môn đã tu hành thâm sâu nên mới hiểu 

được ý Phật. 

 

Một ông tăng hỏi Thượng Tuyền : 

-Từ xa đến, làm sao tiếp ? 

Sư chống gậy nhìn. 

 

Ở đây trọng điểm không phải là gậy mà là nhìn. Sư chỉ nhìn, tưởng 

sẽ ra tay đánh nhưng không làm gì cả. Nếu thiền sinh bỏ được các tri 

thức, kinh nghiệm và tất cả phân biệt, vào được tự tánh giới thì mới 

hiểu được cái nhìn của Thiền sư là sự tiếp dẫn rất từ bi. 

 

Thản Nhiên hỏi Huệ An quốc sư : 

-Thế nào là là ý Tổ sư ? 
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-Sao không hỏi ý mình ? 

-Thế nào là ý của mình ? 

-Đương quán tác dụng của mật. 

-Thế nào là tác dụng của mật ? 

Sư nháy mắt ra hiệu, Nhiên bỗng khai ngộ. 

 

Tác dụng của mật tức ý mật, là tác dụng của tự tánh hiển lộ. Vì tự 

tánh vô hình, vô tướng nên chỉ tự biết, không cách gì truyền thông. Do 

đó Thiền sư dùng dụng hiển thể để cho thiền sinh hiểu tự tánh không 

rời cử động của mình, không cần tìm bên ngoài. Lão sư từ ý tưởng trừu 

tượng là ý tổ sư dẫn đến ý mình, rồi dẫn đến dụng của tự tánh bằng 

cách nháy mắt. 

 

Hân Châu đả địa thiền sư, hễ có ông tăng nào đến hỏi đạo, ông đều 

dùng gậy đánh xuống đất mà chỉ thị. Do đó, người đương thời gọi ông 

là Đả địa hòa thượng. Có ông tăng dấu thiền trượng của sư đi rồi mới 

hỏi. Sư há mồm chỉ thị. 

 

Đạo lớn không lời, nếu dùng lời e rơi vào tư duy. Để tránh cho thiền 

sinh khỏi suy luận do lời đáp nên thiền sư chỉ dùng động tác để chỉ thị, 

Ông tăng dấu gậy đi rồi hỏi để xem phản ứng của thầy ra sao. Vì đạo 

không thể nói nên Thiền sư chỉ há mồm. 

 

Một ông tăng hỏi Linh Quang : 

-Phật là thế nào ? 

Sư thè lưỡi ra, ông tăng lạy tạ. 

-Ngưng, ông thấy gì mà lạy ? 

-Tạ ơn hòa thượng từ bi, dùng tướng lưỡi chỉ thị. 

-Gần đây lưỡi tôi mọc mụn. 

 

Tự tánh không dùng lời mà diễn tả, nếu bất đắc dĩ phải nói các 

Thiền sư từ sinh hoạt hàng ngày, dùng bất cứ sự vật gì cụ thể ngay 

trước mắt mà có thể cảm giác được để tượng trưng cho tự tánh không 

thể cảm giác, không thể nghĩ bàn.  
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Trong công án này Thiền sư lè lưỡi để đáp đương nhiên ý ở ngoài 

lời, không phải chỉ lưỡi là Phật. Ý là sao chỉ người thể nghiệm mới rõ. 

Ông tăng lạy tạ là do suy luận không phải là thể nghiệm, là đã chấp 

tướng. Thiền sư bảo lưỡi mình mọc mụn là để phá cái chấp này cho 

ông. 

 

Một ông tăng hỏi Thủy Lục : 

-Thế nào là một câu tối sơ ? 

Sư hét lên. 

 

Câu tối sơ hoặc đệ nhất nghĩa đều chỉ cứu cánh của chân lý tức tự 

tánh. Tự tánh không thể dùng lời mà chỉ, do đó Thủy Lục bèn hét lên. 

Tiếng hét này có thể có 2 tác dụng : 1 là đoạn trừ tình giải, 2 là dùng 

âm thanh của tiếng hét vào thẳng nội tâm sâu thẳm của ông tăng. Nếu 

cơ duyên đã đầy đủ thì ông tăng nhân đó mà tiến vào thiền cảnh, chân 

chính. Thể ngộ câu tối sơ. 

 

Có ông tăng hỏi Toàn Hoát : 

-Giếng sâu làm sao tới đáy ? 

-Hồng ! 

 

Có ông tăng hỏi An Phi : 

-Thế nào là tháp Vô phùng ? 

-Hồng ! 

 

Có ông tăng hỏi Hưng Thánh quốc sư : 

-Thế nào là sự trong tông môn ? 

-Hồng ! 

 

Cả 3 câu đều hỏi về tự tánh là gì ? Các Thiền sư đều dùng chữ 

“Hồng “ mà đáp. Tiếng hồng này cũng giống như tiếng hét khiến thiền 

sinh giật mình. Trong khoảng khắc kinh ngạc ấy đoạn trừ mọi vọng 

tưởng, có cơ hội tương ứng với Đạo. 

 

Có ông tăng hỏi Huyền Nạp : 
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-Thế nào là chuyện trong tông thừa ? 

-Sất ! 

 

Có ông tăng hỏi Bảo Tư : 

-Khi phiền não khởi cũng từ chân không diệu hữu không biết cổ nhân ý 

chỉ thế nào ? 

-Sất ! 

 

Cả 2 ông tăng đều chưa ngộ nên các Thiền sư đều hét lên để trừ 

vọng tâm mà giúp họ tiếp cận Đạo. 

 

Khi có ông tăng nào hỏi Phật, Pháp, Đạo; Thiền sư Toàn Hoát đều 

hét lên : 

-Hư ! 

Lâm Tế nói : 

-Có lúc tiếng hét như Kim cương vương bảo kiếm, có lúc tiếng hét như 

sư tử ngồi xổm, có lúc tiềng hét như cần câu quơ bóng cỏ, có lúc tiếng 

hét không có tác dụng của tiếng hét. 

 

1/Kim cương vương bảo kiếm rất sắc có thể cắt đứt tất cả các dây leo, 

cắt đứt mọi mê hoặc, vọng tưởng. 

2/Sư tử ngồi xổm trước sơn môn : thảo tặc khiếp đảm, chỉ cần gầm lên 

một tiếng trăm thú hoảng sợ, có tác dụng khiến hành giả hồi quang 

phản chiếu vạn hữu chư pháp. 

3/Người đánh cá dùng gậy đầu có buộc lông chim quơ trên mặt nước 

dụ cá thấy bóng mà vào lưới. Đây là thử trình độ của hành giả. 

4/Tiếng hét này không có tác dụng gì, mặc theo vận mệnh mà hét. Loại 

tiếng hét này không hét mà hét là tiếng hét tối cao vô thượng, là tiếng 

hét chỉ có khi đã khai ngộ. 

 

Có ông tăng hỏi Quy Sơn : 

-Nghe nói thầy thường dạy học trò tham cứu câu nói : “Hữu cú, vô cú 

như cây và dây leo” có phải không ? 

-Phải ! 

-Con có thể hỏi thêm không ? 
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-Đương nhiên, ông cứ việc hỏi 

-Khi cây ngã, dây leo khô thì cú đi về đâu ? 

Lúc đó Quy Sơn đương trát tường bèn ném bay xuống đất, cười ha 

hả đi về phòng. 

 

Hữu cú, vô cú là chỉ lưỡng biên. Hữu sở dĩ có vì vô, vô sở dĩ có vì 

hữu. Có những cây sống được là nhờ có dây leo. Cây và dây leo cộng 

sinh. Nếu đã đạt đến cảnh giới không tuyệt đối thì lưỡng biên phải gạt 

bỏ. Đó là cảnh giới nhất thiết giai không  của kinh Kim Cương vậy. 

 

Một ông tăng hỏi Hồng Tiến : 

-Thế nào là mặt mũi xưa nay ? 

Hồng Tiến nhắm mắt, thè lưỡi, rồi mở mắt thè lưỡi. 

Ông tăng lại hỏi : 

-Mặt mũi xưa nay lại có nhiều dạng như vậy sao ? 

-Vừa rồi ông nhìn thấy gì ? 

 

     Mặt mủi xưa nay chỉ tự tánh. Thiền sư nhắm mắt, mở mắt thè lưỡi 

chỉ đó không phải là mặt mũi xưa nay. Ông tăng không hiểu nên Thiền 

sư lại nói : 

-Vừa rồi ông nhìn thấy gì ? là chỉ vừa rồi ông thấy chỉ là mặt thịt (hiện 

tượng giới), còn mặt thật (bản thể giới) ở đâu ? 

 

Khi có ông tăng nào đến tham học, Lỗ Tổ đều xoay mặt vào vách. 

Bạn đồng môn là Nam Tuyền chỉ trích phương pháp này : 

-Tôi bảo chư tăng hãy đặt mình vào thời Đức Phật ra đời, nhưng ít 

người thực sự hiểu thiền ý. Chỉ cho họ xoay mặt vào vách như Lỗ Tổ 

chả mang lại lợi ích gì. 

 

Xưa nay, truyền thông là một vấn đề lớn của đời sống, trong thế giới 

thương mại cũng như trong Thiền. Có 2 loại truyền thông: một là mức 

độ dữ kiện (Thí dụ : tôi sẽ đến vào 10 giờ sáng mai), hai là mức độ cảm 

giác. Nam Tuyền chỉ trích phương pháp của Lỗ Tổ, bởi vì ngay cả khi 

ông giảng thì chỉ có một số ít lãnh ngộ chân lý. Vì vậy phương pháp 

của Lỗ Tổ không tốt chút nào. Nhưng con người càng ngày càng trở 
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nên lười biếng suy nghĩ, ít sáng tạo. Vì vậy có lẽ phương pháp của Lỗ 

Tổ có lẽ tốt hơn. Khi một đệ tử đến tham học Thiền sư lập tức xoay mặt 

vào vách. Đệ tử không còn làm gì khác hơn là ngồi yên lặng. Ông có 

cơ hội Thiền ngay đó vì thầy đang Thiền. Do đó, người đệ tử có thể nội 

quán và làm sáng tâm mình thay vì nhận những lời giải thích từ bên 

ngoài. 

 

Một ông tăng hỏi Tào Sơn Bản Tịch : 

-Lỗ Tổ xoay mặt vào vách là một thủ đoạn tiếp dẫn thiền sinh. Thủ 

đoạn ấy không ngoài tác dụng của tự tánh là xúc mục. 

Tào Sơn bịt tai chỉ không nghe, vì câu hỏi của ông tăng trái ngược 

với dụng ý của Lỗ Tổ. Động tác này làm cho ông tăng rõ câu hỏi của 

ông là thừa, muốn ông bỏ vọng tưởng. 

 

Có ông tăng hỏi Đức Sơn : 

-Phàm và thánh khác nhau nhiều ít ? 

Đức Sơn bèn hét lớn. 

 

Phàm chỉ cảnh giới của người đời, cũng là hiện tượng giới. Đối với 

người đã kiến tánh thì phàm thánh chỉ là một vì lìa hiện tượng thì 

không có bản thể. Câu hỏi của ông tăng xuất phát từ tâm phân biệt. 

Đức Sơn hét lớn để cắt đứt vọng tưởng của ông tăng.  

 

Cũng tương tự như công án trên một ông tăng hỏi Cảnh Như : 

-Đại ý Phật pháp là thế nào ? 

Sư hét lớn.  

 

Lâm Tế sắp di hóa bảo chúng đệ tử : 

-Tôi mất rồi, không được làm mất chánh nhãn của tôi. 

Đệ tử Tam Thánh bước ra thưa : 

-Không dám làm mất đâu. 

-Về sau có người hỏi ông thì ông trả lời sao ? 

Tam Thánh lập tức hét to. 

-Không ngờ chánh pháp nhãn tạng của tôi bị mất bởi con lừa mù này ! 

Lâm Tế nói rồi nhắm mắt an tọa, ly khai trần thế. 
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Chánh pháp nhãn tạng còn được gọi là thanh tịnh pháp nhãn. 

Chánh là trung chánh, không nghiêng về một bên. Pháp là cái tâm thể 

trung chánh hiển hiện. Nhãn là có thể chiếu soi mọi vật; tạng là tâm 

chứa mọi thiện pháp. Chúng ta tập quán dùng mắt thịt coi vạn sự thế 

gian rồi dùng thường thức mà phán đoán. Do nhiều nguyên nhân cá 

biệt, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau. Nếu dùng chánh pháp nhãn 

tạng thì phải có tâm nhãn thanh tịnh, vô nhiễm, lấy tâm vô phân biệt 

mà quán sát sự vật. Chúng ta phải đóng con mắt thường mở con mắt 

huệ, đứng trên quan điểm duyên khởi, tánh không mà quan sát sự vật 

thì mới thấy được thực tướng của vạn vật. 

 

Đức Phật giơ tay lên hỏi A Nan : 

-Tay ta thế nào ? 

-Thế Tôn giơ tay lên. 

Đức Phật hạ tay xuống hỏi : 

-Hiện tại thì sao ? 

-Thế Tôn hạ tay xuống. 

-Ông thật điên đảo ! 

 

Một ông tăng hỏi Linh Vân : 

-Phật chưa xuất thế thì thế nào ? 

Thiền sư giơ phất tử lên. 

-Phật xuất thế rồi thì sao ? 

Thiền sư giơ phất tử lên. 

Ông tăng không hiểu về thuật lại cho Tuyết Phong. Tuyết Phong nói : 

-Ông hỏi lại đi , tôi bảo cho. 

-Phật chưa xuất thế thì thế nào ? 

Tuyết Phong giơ phất tử lên. 

-Phật xuất thế rồi thì sao ? 

Tuyết Phong hạ phất tử xuống, ông tăng lạy tạ. Tuyết Phong bèn 

đánh ông. 

 

Rõ ràng xuất thế và chưa xuất thế là 2 việc khác nhau sao Linh Vân 

lại cùng giơ phất tử lên ? Linh Vân dạy ông tăng đừng khởi tâm phân 
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biệt. Ông tăng không hiểu đi hỏi Tuyết Phong. Tuyết Phong giơ lên hạ 

xuống hợp ý của ông tăng nên lạy để tạ ơn. Tuyết Phong thấy ông quá 

chấp vào cảnh nên đánh cho ông tỉnh. 

 

Một ông tăng hỏi Tuyết Phong : 

-Giơ phất tử lên hay giơ chùy lên đều không phải là tông thừa, hòa 

thượng phải làm sao ? 

Tuyết Phong giơ phất tử lên. 

Ông tăng cúi đầu đi ra. 

 

Câu hỏi của ông tăng có nghĩa là giơ phất tử hay chùy lên không 

phải là tâm pháp của Thiền tông. Nếu bỏ phất tử đi, Thiền sư lấy gì để 

dạy người ? Giơ phất tử lên là chỉ thiền cơ. Ông tăng khởi tâm phân 

biệt vì hãy còn pháp chấp. Để phá cái chấp này cho ông, Thiền sư lại 

giơ phất tử lên. Ông tăng hiểu cơ ý nên cúi đầu đi ra. 

 

Hương Nghiêm Trí Nhàn hỏi ông tăng đến tham phỏng : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Từ Quy Sơn. 

-Gần đây hòa thượng có lời gì ? 

-Có người hỏi ý Tây sang, Quy Sơn giơ phất tử lên. 

-Huynh đệ nơi đó hiểu ý hòa thượng như thế nào ? 

-Họ cho rằng hòa thượng lấy sắc minh tâm, nương vật hiển lý. 

-Hiểu thì hiểu ngay, không hiểu thì gấp làm gì  ? 

-Ý thầy thì sao ? 

Hương Nghiêm giơ phất tử lên. 

 

Do đối thoại, chúng ta thấy đáp án không phải là phất tử, cũng 

không phải là ở động tác giơ lên. Các đệ tử của Quy Sơn cho rằng thầy 

giơ phất tử lên là lấy sắc minh tâm, nương vật hiển lý. Do lý mà nói, thì 

suy luận này là đúng. Nhưng lão sư thì là thực tiễn, còn ở đồ đệ chỉ là 

khái niệm, sai biệt như trời xa đất. Thiền sư dùng thủ đoạn này (nương 

vật hiển lý) mục đích là muốn đồ đệ khế nhập không tánh : thấy được 

tự tánh. Do đó, Hương Nghiêm phê bình đồ đệ của Quy Sơn “hiểu thì 

hiểu ngay, không hiểu thì gấp làm gì ?” Ông tăng bèn thỉnh thị Hương 
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Nghiêm. Hương Nghiệm giơ phất tử lên. Cử chỉ và lời nói của Hương 

Nghiêm xuất phát từ cảnh giới vô ngã, chỉ là động tác, không nương 

tựa vào đó để thuyết minh cái gì. Nói theo nhà Phật là cảnh giới Diệu 

Hữu, một thể không hai như nước và sóng, không tách ra được. Động 

tác của Thiền sư là diệu hữu cũng là duyên khởi. Do đó, giơ phất tử lên, 

bản thân là hiện tượng nhưng cũng là tánh không. Nếu thiền sinh bỏ 

được các quan niệm mà coi động tác của thiền sư thì có thể thoát khỏi 

sự trói buộc của khái niệm mà vào thẳng bản nguyên của nội tâm. Đó 

gọi là kiến tánh. 

 

Một ông tăng hỏi Trường Sa Cảnh Sầm : 

-Đà La Ni là thế nào ? 

Sư chỉ thiền sàng bên phải: 

-Sư tăng này không tụng được. 

-Người khác tụng có được không ? 

Sư chỉ thiền sàng bên trái : 

-Sư tăng này tụng được. 

-Sao con không nghe ? 

-Đại đức không biết tụng được không tiếng, nghe thật không nghe. 

 

Đà-La-Ni ý dịch là tổng trì. Có 4 loại Đà la ni là : Pháp, nghĩa, chú, 

dẫn. Ngày nay thường dùng Đà la ni để chú Đà La Ni. Chú chỉ Phật, 

Bồ Tát từ trong thiền định ra bảo cho biết những lời bí mật, là tự tánh 

dùng âm thanh để lưu lộ. Tự tánh không thể dùng ngôn ngữ để chỉ rõ, 

chỉ có thể dùng dụng để hiển thể. Vì vậy Trường Sa chỉ thiền sàng bảo 

nó có thể tụng Đà la ni. Nếu ông tăng có thể trừ bỏ ý thức phân biệt, 

vào thẳng thế giới tuyệt đối thì không đâu không là diệu tâm của Đà la 

ni. Ngược lại nếu ông còn chấp thiền sàng là một cá thể thì còn có 

phân biệt ta người miệng tuy đọc chú nhưng đó không phải là Đà la ni. 

Do đó Thiền sư lại chỉ cho ông tụng thật không tiếng, nghe thật không 

nghe. Có tiếng, có nghe là có chủ thể và đối tượng không phải là cảnh 

giới tuyệt đối. Phải trừ bỏ sự phân biệt tiếng cho đến tất cả mọi sự 

phân biệt thì đó mới là tụng Đà la ni. 
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Thần Án một hôm đến tham Tuyết Phong. Phong biết cơ duyên của 

ông đã chín mùi, bỗng đứng dậy tóm chặt lấy ông hỏi : 

-Là cái gì ? 

Thần Án hốt nhiên liễu ngộ. 

 

Thần Án tuy chưa mở miệng hỏi Đạo, nhưng mục đích ông đến tham 

Tuyết Phong là để hỏi Đạo. Tuyết Phong đã có kinh nghiệm chứng ngộ 

nên biết Thần Án đã đến trình độ đứng trước cửa Thiền rồi; do đó đột 

nhiên đứng dậy tóm chặt lấy ông và hỏi “ Là cái gì ?”. Cái hành động 

đột ngột, mãnh liệt này giúp cho Thần Án bước vào Thiền cảnh mà 

khai ngộ. 

 

Một ông tăng hỏi Quy Bản : 

-Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang ? 

Sư tóm ngực ông, ông tăng biến sắc. Sư bảo : 

-Nơi đây ta không có cái đó ! 

 

Đột nhiên tóm lấy ngực ông tăng, động tác này là để cắt đứt ý thức 

suy luận của ông, khiến ông ngộ nhập tự tánh. Nhưng ông tăng này 

chưa vứt bỏ được thế giới nhị nguyên đối đãi nên đã không bắt được 

tia lửa tự tánh do 2 hòn đá đập vào nhau. Ông đã mất cơ hội, lại không 

rõ ý Thiền sư nên sợ hãi biến sắc mặt. Thiền sư biết ông rơi vào tướng 

bên ngoài của động tác, vọng niệm suy tư về ý nghĩa của động tác cho 

nên lại bảo thêm :”Nơi đây ta không có cái đó”. Cái đó là chỉ tự tánh. 

Câu nói này dùng lý luận phân tích có thể có 2 ý. Một là tôi không có 

tự tánh mà ông muốn, vậy đừng cầu tôi. Hai là tôi không có tự tánh do 

vậy động tác vừa rồi là vô nghĩa, ông đừng suy luận làm gì. Dù ở trong 

trường hợp nào thì cũng là để giúp ông tăng đừng khởi vọng niệm. 

 

Một ông tăng hỏi Chỉ Quán : 

-Thế nào là thầy của Tỳ Lô ? 

Sư xô vào ngực ông một cái. 

 

Tỳ Lô là viết tắt của Tỳ Lô Giá Na Phật tức chỉ pháp thân Phật. Nhà 

Phật nhận rằng tất cả sinh linh đều có Phật tánh đầy đủ chỉ vì vô minh 
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làm chướng ngại nên người phàm không thấy Phật tánh, phải nhờ 

người có trí huệ (thầy) khai thị. Câu hỏi có nghĩa là : Thế nào là tâm 

yếu ? chứ không phải là hỏi tướng mạo. Tâm yếu của chư Phật không 

ngoài tự tánh. Do đó, Thiền sư xô cho ông tăng một cái, là dụng động 

tác thô bạo cắt đứt vọng tưởng của ông tăng, dẫn ông ngộ nhập tự tánh. 

 

Có ông tăng hỏi Như Mẫn : 

-Phật pháp chí lý là sao ? 

Sư dang 2 tay ra. 

 

Phật pháp chí lý và Đạo đều chỉ chân lý tuyệt đối hay tự tánh. Đó là 

cái ngôn ngữ không thể diễn tả rõ ràng được, do đó Thiền sư dang 2 

tay ra để trả lời. Đương nhiên tay và động tác dang ra không phải là 

đáp án, đây chỉ là phương tiện để thiền sinh thể ngộ tự tánh. 

 

Một ông tăng hỏi Đại Tịch : 

-Vô vi là thế nào ? 

Sư vung vẩy tay. 

 

Vô là không, vi là làm; vô vi là không tạo tác do đó không có 4 

tướng : sinh, trụ, hoại, diệt. Niết bàn, pháp tánh, thật tướng, pháp giới, 

tự tánh tuy khác tên nhưng đều chỉ chân lý. Câu hỏi của ông tăng có 

nghĩa là tự tánh là thế nào ? Động tác vung tay diễn tả tác dụng của tự 

tánh. Ở Thiền sư thể và dụng là một, nhưng ở thiền sinh nếu chưa ngộ 

thì lại là 2. 

 

Có một ông tăng hướng Thường Quán từ biệt. Thường Quán hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Ngũ Đài Sơn. 

Thường Quán giơ một ngón tay lên bảo : 

-Nếu ông có gặp Văn Thù thì tới đầu ngón tay gặp tôi. 

Ông tăng này không biết trả lời làm sao. 

 

Lại một ông tăng khác đến từ biệt, Thường Quán bảo : 

-Ông đến đạo tràng khác đừng hủy báng lão tăng bảo lão tăng ở đây. 



13 

 

-Con không nói hòa thượng ở đây. 

-Ông nói tôi ở đâu ? 

Ông tăng giơ một ngón tay lên. 

-Ông trả lời như vậy là sớm đã hủy báng lão tăng rồi. 

 

Thường Quán giơ một ngón tay lên là chỉ Phật tánh. Phật tánh ở 

khắp mọi nơi kể cả đầu ngón tay của Thường Quán. Do đó bất kể ông 

tăng thấy Văn Thù ở đâu cũng không lìa đầu ngón tay này. 

Ông tăng có thể trả lời : 

-Văn Thù ở trên đầu ngón tay này nhìn con mỉm cười. 

Thấy Văn Thù là thấy Phật tánh. Nếu ông tăng giác ngộ thì đầu 

ngón tay có Ngũ Hành Sơn, có Văn Thù giơ ngón tay lên. 

Ông tăng thứ nhì có chuyện trước làm gương, biết ngón tay diệu 

dụng vô cùng, vì vậy khi Thường Quán hỏi : 

-Ông nói tôi ở đâu ? 

Bèn giơ ngón tay lên. 

Đáng tiếc ngón tay Thường Quán giơ lên là đúng, nhưng ông tăng 

giơ lên lại là họa hổ thành khuyển. Thiền ngộ phải từ tâm ra chứ không 

phải bắt chước từ bên ngoài. Ông tăng thứ 2 mặc dầu rất mẫn tiệp 

nhưng cũng không thoát khỏi tội danh hủy báng. Thế nào là hủy báng ? 

Đó là trên sự thật lại để thêm hư giả, chấp vào khái niệm làm ô nhiễm 

bản lai diện mục. Đó là hủy báng. Hủy báng lớn nhất của con người là 

chấp ngã. Từ chấp ngã mà trôi lăn vào hố cát lún, khó tự thoát ra được. 

 

Vân Môn hỏi một ông tăng mới đến : 

-Ông vừa rời chỗ nào ? 

-Tây Thiền ở Tô Châu. 

-Tây Thiền gần đây có lời gì ? 

Ông tăng dang 2 tay ra. Vân Môn thấy vậy bèn tát ông một cái. 

-Thoại đầu của con còn mà. 

Lúc đó, Vân Môn lại dang 2 tay ra. Ông tăng im. Vân Môn lại tát 

ông một cái nữa. 

 

Ông tăng dang 2 tay ra chỉ Tây Thiền giảng dạy Vô Tâm không thể 

dùng lời mà tỏ ra được. Vân Môn tát ông một cái nhận rằng ông có khả 
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năng có thể dạy dỗ được, đồng thời muốn xem ông phản ứng ra sao. 

Đáng tiếc trình độ của ông tăng chỉ đến thế, tưởng dùng lời nói để biện 

bạch. Vân Môn lại dang 2 tay ra ý nói : Sư phụ ông dạy không vô nhất 

vật, tôi cũng không vô nhất vật, ông biện bạch ra sao ? 

 

Ngưỡng Sơn hỏi Thiện Đạo : 

-Phật và Đạo khác nhau bao xa ? 

-Đạo giống như xòe tay, Phật giống như nắm tay lại. 

-Làm sao tin được đây ? 

Thiện Đạo vung tay 2, 3 lần và nói : 

-Không có chuyện này ! 

 

Phật, Đạo đều chỉ tự tánh, tâm khác nhưng ý đồng. Ngưỡng Sơn còn 

chấp danh tướng nên Thiện Đạo đả phá chấp này cho ông nên bảo 

Phật và Đạo giống nhau như nắm tay và xòe tay. Nhưng Ngưỡng Sơn 

lại chấp vào nắm tay và xòe tay ra nên Thiện Đạo lại nói “không có 

chuyện này”. 

 

Câu Chi lúc đầu sống trong am, có một vị tỳ kheo ni tên là Thật Tế 

đến thăm. Ni cô đến am, không thông báo cũng không bỏ nón, chống 

trượng đi quanh thiền sàng của Câu Chi 3 vòng nói : 

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

Ni cô hỏi liền ba lần, Câu Chi không đáp được một câu. Thật Tế 

giận phất áo định đi. Câu Chi nói : 

-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 Câu Chi than rằng : 

-Ta là nam tử mà không có khí khái trượng phu ! 

Về sau khi Thiên Long đến đó, Câu Chi mời vào thuật lại chuyện ni 

cô đến thăm, 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 chỉ giơ một 

ngón tay lên. 

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 dao trong tay áo, gọi đồng 

tử đến hỏi rằng : 
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-Ngươi cũng hiểu Phật pháp rồi có phải không ? 

-Dạ ! 

Câu Chi lại hỏi : 

-Phật là gì ? 

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

Đồng tử đau quá vừa khóc, vừa chạy. Câu Chi hét lớn bảo đứng lại, 

đồng tử quay đầu lại. 

Câu Chi hỏi : 

-Phật là gì ? 

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

nhiên đại ngộ. 

 

Khi Câu Chi mới gập ni cô, theo lời than của ông chúng ta thấy ông 

còn chấp tướng Nam Nữ. Do đó ông không trả lời ni cô được. Thiên 

Long giơ một ngón tay lên chỉ rằng tự tánh bình đẳng, không có tướng 

nam nữ, một ngón tay chỉ sự tuyệt đối. Do đó Câu Chi liễu ngộ. Về sau, 

dùng một ngón tay để tiếp dẫn người học. Đồng tử không hiểu ý nghĩa 

chân chính của một ngón tay, nghĩ rằng giơ ngón tay lên là Phật pháp. 

Cho đến khi bị Câu Chi chặt đứt không có ngón tay để giơ lên mới hiểu 

rằng Phật pháp không tồn tại ở hình tướng. 

 

Có ông tăng hỏi Lục Thủy : 

-Đường hẹp gập nhau phải làm sao ? 

Sư đẩy ông một cái. 

 

Hành động thô bạo của Thiền sư cắt đứt vọng tưởng của ông tăng, 

dẫn ông ngộ  nhập tự tánh. 

 

Có ông tăng gõ cửa, Trần Tôn Túc hỏi : 

-Làm gì thế ? 

-Con có chuyện không rõ, xin thầy chỉ thị. 

-Nơi đây tôi chỉ có gậy thôi. 

Cửa vừa mở. Ông tăng định hỏi , sư vả vào mồm. 
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Ông tăng hỏi về tự tánh cá nhân phải tự mình thể nghiệm, không ai 

làm thay được. Lão sư chỉ có thể giúp đỡ bằng động tác hay lời nói 

khiến học sinh từ bỏ mọi quan niệm, mọi tri thức mà tiến vào cảnh giới 

giác ngộ. 

 

Hòa thượng Bí Nham Ma ở Ngũ Đài Sơn tay thường cầm một cái 

nèo, thấy ông tăng nào đến hỏi đạo liền dùng nèo móc cổ hỏi : 

-Ma quỷ nào bảo ông xuất gia ? Ma quỷ nào bảo ông hành cước ?Đáp 

được hay không đều chết dưới cây nèo này. Nói mau ! Nói mau ! 

Học tăng ít người trả lời được. 

 

Trực tâm là Đạo, cứ vươn cổ ra để Thiền sư móc. 

 

Khâm Sơn đưa nắm đấm lên bảo đại chúng : 

-Nếu nắm đấm mở ra thì bàn tay có các ngón dài ngắn, sai biệt. Nay là 

nắm đấm thì không có dài ngắn. Các ông nói coi Khâm Sơn có thương 

lượng hay không  thương lượng. 

Một ông tăng lại gần Khâm Sơn đưa nắm đấm lên. 

Khâm Sơn nói : 

-Như vậy ! Ông chỉ là một gã câm. 

 

Khâm Sơn đưa nắm đấm lên chỉ không tướng của bản thể giới nhiếp 

thọ các căn, quy nhập tánh không. Khi Thiền sư nói “ Khi nắm đấm 

xòe ra thành bàn tay thì các ngón tay dài ngắn khác nhau, vậy Vậy 

Khâm Sơn thương lượng hay không thương lượng?” Bàn tay có nhiều 

ngón dài ngắn khác nhau là chỉ hiện tượng giới vì có sai biệt. Nay tâm 

tánh vào không bản tánh nhất như không có dài ngắn. Như vậy là 

Khâm Sơn chỉ cho đại chúng (nắm đấm) và dụng (bàn tay) là một. Khi 

ông tăng lại gần Khâm Sơn giơ nắm đấm lên là ông trụ ở không. Khâm 

Sơn bảo ông tăng là một gã câm có 2 ý : 

1/Ông tăng thấy Khâm Sơn đưa nắm đấm lên cũng bắt chước giơ 

nắm đấm lên là thấy cảnh sanh tâm nên bị mắng. 

2/Nếu quả thật ông tăng ngộ được không, chứng được thánh cảnh, 

thì cũng không được trụ tâm ở đó, vì đó chưa phải là cứu cánh, phải 

quay về hiện tượng giới để chứng ngộ không hữu bất nhị. 
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Triệu Châu gập một bà già trên đường bèn hỏi bà đi đâu ? 

-Đi ăn trộm măng của Triệu Châu. 

-Nếu gập Triệu Châu thì phải làm sao ? 

Bà già bèn cho Triệu Châu một tát. 

 

Ăn trộm là một hành vi bí mật, cũng để diễn ý không thể nói được, 

đồng thời cũng để khảo nghiệm xem Triệu Châu đối đáp ra sao ? Triệu 

Châu cũng là một tác gia nên không chịu đáp mà hỏi ngược lại. Bà già 

nhanh tay lẹ mắt bèn đánh cho một bạt tai. 

 

Một ông tăng hỏi Như Bảo : 

-Thế nào là một đường Nát Bàn ? 

Sư khẩy ngón tay rồi mở rộng 2 tay ra. 

 

Câu hỏi của ông tăng là hỏi về tự tánh. Động tác của Thiền sư là chỉ 

diệu dụng của tự tánh. Nếu ông tăng quay về tự thể nghiệm động tác 

của chính mình thì có thể thấy một đường Nát bàn, hiểu được câu đáp 

của Thiền sư. 

 

Một ông tăng hỏi Hương Nghiêm : 

-Thế nào là ý Tây sang ? 

Hương Nghiêm thu tay vào lòng, rồi dang 2 tay ra. 

 

Một ông tăng hỏi Hắc Giản : 

-Thế nào là người trong mật thất ? 

Sư lấy tay đấm ngực. 

 

Hai ông tăng đều hỏi về tự tánh, 2 Thiền sư đều dùng động tác để 

trả lời. Động tác chỉ là bản thân biểu hiện không phải là toàn bộ sinh 

mạng. Nếu chấp vào động tác là lạc vào hiện tượng giới, không hiểu tự 

tánh là gì. 

 

Một ông tăng hỏi Điền đạo giả : 

-Thế nào là cơ kêu mổ ? 
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Sư lấy tay ra dấu mổ. 

 

Gà mẹ ấp trứng 21 ngày. Gà con từ trong kêu gà mẹ mổ, gà con từ 

trong vỏ chui ra. Kêu, mổ phải đồng thời. Ông tăng hỏi dụng của cơ 

kêu mổ. Thiền sư dùng tay ra dấu chỉ thị, nếu ông tăng chưa siêu việt 

hiện tượng giới thì đây là sự trợ giúp rất tốt khiến ông thoát khỏi mê 

đắm mà không thấy tự tánh. 

 

Vân Môn hỏi một ông tăng : 

-Cổ nhân đối với ông tăng mới đến, giơ phất tử lên rồi hạ phất tử xuống 

là có ý gì ? 

-Khi giơ lên ý tưởng rõ ràng, khi hạ xuống ý tưởng cũng rõ ràng. 

-Đúng thế ! Đúng thế ! 

 

Công án này là thiền cơ rất bình thường nhưng hàm ý sâu xa. Thiền 

tông nhận rằng giơ phất tử lên hay hạ phất tử xuống vốn không có ý 

tưởng gì, nhưng mỗi cử động là để khảo hạch xem học nhân phản ứng 

thế nào (hoặc suy nghĩ, hoặc tảng lờ). Nếu có phản ứng thì ông đã qua 

cửa rồi. 

 

Một ông tăng hỏi Đạo Thường : 

-Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang ? 

Sư giơ thiền trượng lên hỏi : 

-Ông có hiểu không ? 

-Con không hiểu. 

Sư hét lớn rồi đuổi đi. 

 

Thiên địa vạn vật, cho đến tất cả mọi hiện tượng, nhà Phật đều gọi 

chung là tướng. Tướng là do điều kiện mà thành. Danh là phù hiệu của 

tướng. Kinh Kim Cương nói phàm có tướng đều là hư vọng. Tướng đều 

không thiệt huống hồ là danh do tướng mà có. Nhưng người thường 

dùng trí phân biệt mà nhận thức nên trắng không thể đồng thời là đen. 

Nếu có thể bỏ được sự phân biệt ta người thì ta có thể bước vào thế 

giới tuyệt đối. Thiền sư giơ gậy lên hỏi ông tăng có hiểu không. Ông 

tăng đứng trên quan điểm của người thường thì gậy và mình không 
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cùng một thể, nhưng đứng trên quan điểm của thế giới tuyệt đối thì gậy 

không phải là gậy mà là giả danh do con người gán cho, kỳ thực nó 

cùng vạn vật một thể, là tự tánh hiển lộ. Ông tăng không lìa danh 

tướng, không ngộ tự tánh nên bị đuổi đi. 

 

Một ông tăng hỏi Nghĩa Đoan : 

-Thế nào là trực tiếp cắt đứt căn nguyên ? 

Thiền sư ném gậy xuống đất, trở về phòng phương trượng. 

 

Câu hỏi của ông tăng xuất phát từ Chứng Đạo Ca của Huyền Giác, 

làm sao cắt đứt sinh tử. Nếu cắt đứt được sinh tử thì ngộ được tự tánh. 

Nhìn bề ngoài thì là Thiền sư từ chối trả lời, nhưng sự thực là Thiền sư 

bảo học trò phải tự mình thể ngộ. 

 

Một ông tăng hỏi : 

-Văn Thù là thấy của 7 vị Phật, còn Văn Thù có thầy không ? 

Thiền sư giơ phất tử lên. Ông tăng lại hỏi : 

-Là cái đó sao ? 

Thiền sư vất phất tử xuông, khoanh tay lại. 

 

Văn Thù là thầy của 7 vị Phật là chỉ 7 vị chưa thành Phật chứ không 

phải là lúc thành Phật rồi. Lúc chưa ngộ Đạo, còn là phàm phu thì 

cũng cần người giáo huấn. Văn Thù cũng vậy. Đứng ở góc độ tự tánh 

mà nói, ai cũng có Phật tánh đầy đủ không tăng, không giảm, không 

cần ai dạy bảo. Tuy vậy, không phải ai cũng kiến tánh vì bị vô minh trở 

ngại. Bởi vậy mới cần thầy khai thị. Từ tánh không mà nói thì Văn Thù 

và 7 vị Phật cho đến tất cả chúng sinh vốn tự tròn đầy không có thầy 

trò. 

Nhưng từ duyên khởi mà nói thì có Phật, có chúng sinh có kẻ giác, 

người chưa giác, do đó mà Văn Thù gập duyên liền có thầy. Hoa nở, 

hoa tàn, hòn gạch văng vào thân tre, v . v . đều là thầy của Văn Thù; 

tất cả những hiện tượng này đều dẫn Văn Thù ngộ nhập tánh không. 

Do đó thầy của Văn Thù không chỉ tướng mạo mà chỉ tâm yếu. Vì thế 

Thiền sư giơ phất tử lên để chỉ thị. Ông tăng lại hỏi “là cái đó sao ?” 

không biết ông tăng chỉ cái đó là cái gì, điều này tỏ rằng ông tăng có 
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sở kiến, sở chấp. Tự tánh không hình tướng do đó Thiền sư vất phất tử 

xuống đất. 

 

Có pháp sư hỏi Nga Hồ : 

-Dục giới không thiền, Thiền ở sắc giới, nơi đây dựa vào đâu mà lập 

Thiền ? 

-Pháp sư chỉ biết dục giới không Thiền mà không biết Thiền giới không 

dục. 

-Thế nào là Thiền ? 

Sư lấy tay chỉ không, pháp sư không nói được gì. 

 

Trong Câu Xá luận phàm phu sinh tử qua lại trong 3 giới: dục giới, 

sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có tình dục và thực dục là 2 dục vọng 

của loài hữu tình. Sắc giới không có 2 thứ dục này, chỉ nương vào 

Thiền định nông sâu mà phân làm Tứ thiền thiên. Thiền không phải chỉ 

đơn thuần là thiền định mà chủ yếu phá trừ vô minh phiền não để đạt 

trí tuệ. Con người tuy ở dục giới, nhưng tinh thần có thể đạt được Tứ 

thiền thiên do sự tu trì. Câu hỏi của pháp sư cho thấy ông còn chấp vào 

văn tự. Thiền không hình tướng nên dĩ nhiên là vô dục. Pháp sư không 

hiểu hỏi lại thế nào là Thiền ? Thiền lìa tất cả ngôn ngữ văn tự, nhưng 

vì tiếp dẫn thiền sinh nên Thiền sư phải dùng nhiều phương pháp để 

khai thị. Ở đây Nga Hồ chỉ không. Rất tiếc pháp sư vẫn chưa ngộ. 

 

Một ông tăng hỏi Trí Thường : 

-Thế nào là huyền chỉ? 

-Không ai hiểu được. 

-Người hướng về thì sao ? 

-Có hướng liền sai. 

-Người không hướng về thì sao ? 

-Ai cần huyền chỉ ? 

Sư lại nói thêm : 

-Đi, đi đây không phải chỗ dụng tâm của ông. 

-Thầy không có phương tiện cho đệ tử sao ? 

-Quán âm diệu trí lực có thể cứu khổ thế gian. 

-Thế nào là Quán âm diệu trí lực ? 
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Sư gõ vào đỉnh 3 lần, hỏi : 

-Ông có nghe không ? 

-Có. 

-Sao tôi lại không nghe ? 

Ông tăng không đáp được, sư giơ gậy đuổi đi. 

 

Huyền chỉ là tự tánh. Tự tánh không thể dùng trí mà biết nên Thiền 

sư bảo không ai biết. Sao không hướng nội mà tìm ? Ông tăng lại đem 

hướng và không hướng để hỏi. Thiền sư thấy ông không bỏ được sự suy 

nghĩ nên bảo ông đi đi. Coi bề ngoài thì là đuổi ông đi nhưng sự thực 

là bảo ông tự mình cố gắng không dụng tâm và dụng tâm. Ông tăng 

không hiểu lại hỏi phương tiện để vào bản thể giới. Thiền sư chỉ cho 

ông Quán âm diệu trí lực của Bồ tát Quán Thế Âm. Bồ tát Quán Thế 

Âm ngồi thiền bên bờ bể nghe tiếng hải triều âm lên xuống, nghe tiếng 

trong sát na sinh diệt. Bồ tát dùng pháp nhập lưu vong sở khiến âm 

thanh không trú ở tai mà như dòng nước trôi không ngừng. Bồ tát 

không phân biệt chủ thể, đối tượng, âm thanh, nên âm thanh không tạo 

thành hiện tượng, là căn nguyên của phiền não. Thiền sư gõ vào đỉnh 

rồi hỏi ông tăng, nhưng ông tăng vẫn không hiểu nên Thiền sư đuổi đi. 

 

Hồng Châu hỏi Mã Tổ : 

-Ý Tổ sư từ Tây sang là sao ? 

-Ông lại gần đây, tôi nói nhỏ cho nghe. 

Sư lại gần, Tổ cho một tát tai : 

-Sáu tai chẳng đồng mưu, ngày mai ông hãy tới. 

Hôm sau sư đến pháp đường thưa : 

-Thỉnh hòa thượng nói. 

-Đi đi đợi lão tăng lên pháp đường sẽ chứng minh cho ông. 

Sư bèn ngộ, thưa : 

-Tạ ơn đại chúng chứng minh. 

Sư đi nhiễu quanh pháp đường một vòng rồi đi. 

 

Ý Tây sang là chỉ Tổ sư Đạt Lai Lạt Ma từ Tây thổ sang Trung Hoa 

truyền ý chỉ gì ? Câu này giống như câu “đại ý của Phật pháp là gì ?” 

đều là hỏi về tự tánh. Để trả lời Mã Tổ cho một tát tai lại nói “sáu tai 
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chẳng đồng mưu” và ra lệnh ngày mai tới. Người không có 6 tai, vì vậy 

6 tai ở đây là chỉ lục căn. Khi lục căn gập lục trần sẽ sinh ra chủng 

chủng biến xảo giác tri. Tác dụng này khiến tâm phân biệt hiện tượng 

và tự tánh là 2. Muốn được tự tánh thì phải không cho căn tiếp xúc với 

trần, do đó Mã Tổ bảo lục căn chẳng đồng mưu, cũng là chỉ Hồng 

Châu còn vọng tâm. Mã Tổ tát ông để giúp ông trừ vọng tâm ấy. Hôm 

sau Hồng Châu lại đến là không hiểu nỗi khổ tâm của Mã Tổ. Mã Tổ 

lại nói thác là đợi mình lên pháp đường sẽ chứng minh cho ông. Cuối 

cùng Hồng Châu hiểu mình còn vọng tâm. 

 

Một ông tăng hỏi Nam Nhạc : 

-Thế nào là việc hàng ngày? 

Sư vỗ tay 3 lần. 

-Con không hiểu ý này. 

-Ông còn đợi gì ? 

 

Tri giác và hành động biểu thị tự tánh hiển hiện. 

 

Quán Khê đến tham, Lâm Tế nắm lấy ông một lát rồi buông ra, ông 

đại ngộ. về sau ông bảo đại chúng : 

-Tôi đến tham Lâm Tế. Không nói một lời, Thiền sư nắm lấy tôi một 

lúc, đến nay tôi còn no, không cảm thấy đói. 

 

Động tác của Lâm Tế không có gì ngoài ý động tác là sự hiển hiện 

của tự tánh. 

 

Một ông tăng hỏi Pháp Chân : 

-Thế nào là pháp yếu của chư Phật ? 

Sư giơ phất tử lên hỏi : 

-Ông có hiểu không ? 

-Con không hiểu. 

-Phất trần đuôi nai. 

 

Dưới mắt người thường hiện tượng và tự tánh là 2, nhưng với người 

giác thì chỉ là một. Phất trần và ngã, người thường thì thấy là 2 cá thể 
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không có quan hệ gì nhưng đối với người đã giác thì nó là một bộ phận 

của tự tánh. Đó là cảnh giới của Thiền sư. Ông tăng nếu phá bỏ được 

khái niệm về phất trần vào được bản thể giới thì mới hiểu được lời 

thiền sư chỉ. Ngược lại dù cướp được phất trần trên tay Thiền sư cũng 

không đạt được pháp yếu của chư Phật. 

 

Một hôm Vô Học đang đi ở pháp đường, Đầu Tử bước tới lạy hỏi : 

-Mật ý từ Tây sang hòa thượng làm sao bảo người? 

Sư dừng bước. 

 

Sự đứng lại của Vô Học, đang đi mà đứng lại là chuyển từ động 

sang tĩnh. Thiền sư không nói gì, trực tiếp dùng sinh mạng thể nghiệm 

trình ra. 

 

Thủy Lão đến thăm Mã Tổ, hỏi : 

-Thế nào là ý Tổ sư ? 

-Ông lạy đi ! 

Thủy Lão bèn lạy. Mã Tổ đạp cho một cái, sư đại ngộ, vỗ tay cười 

ha hả. 

 

Kim Luân đến tham Tuyết Phong. Tuyết Phong bảo : 

-Ông lại gần đây ! 

Sư lại gần, Tuyết Phong đạp cho một cái. Sư hốt nhiên khế ngộ. 

 

Mã Tổ bảo Thủy Lão lạy, Tuyết Phong bảo Kim Luân lại gần. Cả 2 

nhân lúc thiền sinh lạy mà đạp cho một cái. Ở đây phải hiểu là các 

Thiền sư đang ngồi trên thiền sàng thì cái đạp mới mạnh. Nếu Thiền sư 

đứng thì sức đạp không đi tới đâu. Chỉ khi thiền sinh cúi lạy thì cái đạp 

mới có tác dụng. Tất cả những công án trên diễn tả tác động của thể 

ngữ có thể tóm tắt bằng công án sau . 

 

Có một lần, một ông tăng hỏi Bố Đại : 

-Thế nào là đại ý Phật pháp ? 

Bố Đại không nói một lời, bỏ túi vải xuống, khoanh tay đứng. 

-Chỉ là thế thôi hay hay còn đạo lý cao thâm nào nữa không? 
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Bố Đại không nói một lời, lại vác túi vải lên lưng mà đi. 

 

Bỏ túi vải xuống là chỉ khám phá thế tình bỏ xuống vạn duyên (có 

thể xuất thế). Khoanh tay mà đứng : lấy con mắt lãnh đạm mà nhìn thế 

gian, giải thoát tự tại. Lại khoác túi vải lên lưng. Có thể nhấc lên (có 

thể nhập thế). Không nói một lời : ngôn ngữ không diễn tả được chân 

lý. 

Hoạt cảnh trên biểu thị không chấp tướng  mới gánh vác được gia 

nghiệp của Như Lai, ngay đảm trách bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh 

tiến, bát nhã, thiền định (lục độ). Tự độ rồi độ tha. Không một chuyện 

gì là không đảm đương, cũng không chấp một tướng nào. Phàm phu có 

thể nhấc lên được (chấp tướng), nhưng không bỏ xuống được. Tiểu 

thừa bỏ xuống được (xuất thế), cũng nhấc lên được (nhập thế) nhưng 

không chấp tướng. Bỏ xuống là không (chân đế) nhấc lên là hữu (tục 

đế). Không hữu viên dung, chân tục bất nhị đó là trung đạo đệ nhất 

nghĩa đế, không lời nào có thể diễn tả được cho nên Bố Đại không nói. 

 

Câu đại ý Phật pháp : 

Mọi điều ác không làm là bỏ xuống. 

Mọi điều thiện đều làm là nhấc lên. 

Ý tự thanh tịnh là chấp tướng. 

Đó là lời dạy của chư Phật. 

 

Cũng có khi các Thiền sư trả lời bằng một ký hiệu. Thí dụ vòng tròn 

là một ký hiệu phát minh ra bởi Mã Tổ và người cùng thời với ông là 

quốc sư Huệ Trung. 

 

Mã Tổ sai người đem thư cho Quốc nhất Đạo Khâm. Đạo Khâm mở 

thư ra chỉ thấy trong vẽ một vòng tròn. Đạo Khâm vẽ vào vòng tròn 

một điểm, rồi gửi trả lại. 

Trung quốc sư nghe được chuyện này phê bình : 

-Khâm sư hãy còn bị Mã Tổ mê hoặc. 

 

Mã Tổ thích đùa cợt người, ông vẽ một vòng tròn gửi cho Đạo 

Khâm là đạo lý gì ? Kỳ thực chẳng có đạo lý gì, chỉ là bình thường. Vẽ 
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một cảnh giới tròn đầy cho Quốc Nhất. Quốc Nhất không ngờ đó là cái 

bẫy nên bị rơi vào. Ông chấm một điểm vào vòng tròn là công phu của 

ông chiếu cả bản lai diện mục, nhưng điểm của ông còn bị vòng tròn 

bao vây. Ông chỉ chiếu chứ không thể hoạt. Trung quốc sư là người 

sáng mắt, lợi khẩu nên bảo Khâm sư bị Mã sư mê hoặc. Thực ra cái 

bẫy của Mã sư đã bị Khâm sư khám phá nhưng vẫn bị rơi vào. Trung 

quốc sư cũng vậy cũng ở trong bẫy nốt. Vòng tròn của Mã Tổ vẽ trời, 

vẽ đất bất cứ ai cũng ở trong đó cả. Nhưng ở trong đó đâu có sao, chỉ 

cần thanh tĩnh là được. 

 

Huệ Trung quốc sư tục Tĩnh Nhiễm, người Hội Kê, Chiết Giang. 

Năm 16 tuổi yết kiến Huệ Năng, sau đó ẩn cư ở Nam Dương 40 năm. 

Về sau vâng chiếu của Túc Tông làm trụ trì ở Quang Trạch Tự, Trường 

An. Rất nhiều học tăng nghe danh tới tham phỏng. Huệ Trung thường 

vẽ một vòng tròn để dạy người học. Có người hỏi vòng tròn này có ý 

nghĩa gì ? Ông trả lời có 6 hàm nghĩa : 

1/Biểu thị nhất chân pháp giới 

2/Ý thức thống nhất của cảnh giới tam muội 

3/Lúc các cặp đối đãi chưa phát sinh tác dụng 

4/Tượng trưng cho nhất đại tổng tướng 

5/Cảnh giới ngộ lãnh chân lý 

6/Chân nghĩa của Thiền. 

 

Vô tướng là chân lý thật nhất của vũ trụ và con người. Giả như có 

người hỏi hư không giống gì ? Hư không không dài, ngắn, vuông, tròn 

thực là vô tướng. Vì vô tướng nên không tướng nào là không giống hư 

không ở vuông là vuông, ở tròn là tròn. Vì vô tướng là thế nên có thể 

giam sâm la vạn tượng. Vòng tròn của Huệ Trung biểu thị thực tướng 

vô tướng, muốn ta từ hữu niệm trở về vô niệm, từ hữu tướng trở về vô 

tướng. Vòng tròn từ Trung quốc sư truyền ra cho Đam Nguyên, Đam 

Nguyên lại truyền cho Ngưỡng Sơn. 

 

Một ông tăng hỏi Ngưỡng Sơn : 

-Thế nào là ý Tổ sư ? 
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Sư vẽ vòng tròn trong đó có viết chữ Phật. Ông tăng không nói được 

một lời. 

 

Ý tổ sư là tinh túy của Thiền, là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành 

Phật. Ngưỡng Sơn vẽ vòng tròn và viết chữ Phật để chỉ cho ông tăng. 

Nếu ông tăng chấp vào vòng tròn và chữ Phật để suy luận thì vĩnh viễn 

không khai ngộ được. 

 

Con người là một động vật xã hội, mà trong xã hội ngôn ngữ là một 

phương tiện để giao tiếp giữa người với người, giữa Thiền sư và thiền 

sinh cũng thế. Dù ngôn ngữ có giới hạn nhưng không thể không dùng. 

Để trỏ tự tánh Thiền sư thường dùng 2 cách : 

1/Hỏi một đằng, đáp một nẻo : mục đích là trừ bỏ sự suy luận khiến 

thiền sinh tiến thẳng vào thế giới bản thể. 

2/Ám chỉ : Thiền sư không nói huỵch toẹt ra là chỉ tự tánh vì ngôn 

ngữ là giới hạn, không thể dùng phương tiện của hiện tượng giới mà 

mô tả bản thể giới được. 

 

Một ông tăng hỏi Pháp Thường : 

-Thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Kim tre, dây gai. 

 

Phật pháp ở đâu cũng có, tất cả đều hiện thành. 

 

Một ông tăng hỏi Tổng Ấn : 

-Thế nào là tam bảo ? 

-Lúa, đậu, mạch. 

-Con không hiểu. 

-Đại chúng hoan hỷ phụng trì. 

Tổng Ấn lại nói : 

-Nói đến Tam Bảo, kỳ thực chỉ trong khoảng nhướng mày, chớp mắt, 

thời cơ đã thành quá khứ rồi. 

Ma Cốc hỏi : 
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-Nếu trong khoảng khắc thời gian ngắn như vậy, chuyện đó đã trở 

thành quá khứ rồi. Vậy chúng con có cần hỏi hay không hỏi, chuyện đó 

thực sự ra sao ? 

-Quá khứ rồi ! 

 

Tam Bảo là : Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác, Pháp là Phật nghĩa, 

Tăng là nhân duyên hòa hợp. Giác của Tam bảo là điều người ta 

phụng trì. Nhưng lúa, đậu, mạch chẳng phải là vật thực mà chúng tăng 

hoan hỷ phụng trì sao ? Tinh thần học hỏi của ông tăng thật đáng khen, 

nhưng ngộ tánh thì chưa đủ. Thời gian thì chớp mắt đã trở thành quá 

khứ. Thiền cơ cũng vậy, nếu trong một sát na mà mất đi khế cơ thì cơ 

hội gập lại đã hiếm lại còn hiếm hơn nữa. 

 

Một ông tăng hỏi Vân Môn : 

-Phật là gì ? 

-Que cứt khô. 

 

 Mọi thiền sinh đều cố gắng tu tập để đạt giác ngộ và trở thành Phật. 

Họ coi Phật như một lý tưởng thanh tịnh, hoàn hảo, đáng kính và cao 

cả nhất. Họ cố gắng vượt qua những ác độc, tội lỗi, chết chóc, nhân 

loại, tầm thường để trở thành một vị Phật như thế. Vân Môn cố phá 

hủy những khái niệm này bằng cách so sánh Phật với que cứt khô, là 

vật dụng như giấy vệ sinh ngày nay. Đức Phật không phải là thượng đế, 

Ngài là một người giác ngộ. 

 

Một lão hòa thượng thấy nắng chiếu vào cửa giấy bèn hỏi Duy 

Chính : 

-Cửa giấy làm sáng nắng, hay nắng làm sáng cửa giấy ? 

-Trong phòng có khách, trưởng lão hãy về coi. 

 

Duy Chính đề tỉnh hòa thượng đừng phân biệt chủ, khách. 

 

Một ông tăng hỏi Lục Thủy : 

-Ý Tổ sư từ Tây sang là gì ? 
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Ý Tổ sư không đâu không có, hàng rào vườn hoa lại chẳng phải là ý 

Tổ sư lưu lộ hay sao ? 

Ngôn ngữ chia câu nói ra làm nhiều loại. Các Thiền sư xử dụng tất 

cả những dạng thức này, nhưng chỉ ám chỉ tự tánh thôi, chứ không mô 

tả nó. 

1/Câu  khẳng  định. 

 

Quy Sơn ở giảng đường, khai thị đại chúng : 

-Một trăm năm sau, lão tăng xuống núi làm một con trâu đực. Tại sườn 

bên trái có viết 5 chữ “Quy Sơn tăng mỗ giáp”. Nếu lúc đó gọi tôi là 

“Ông tăng Quy Sơn” thì tôi không phải là con trâu đực; nếu lúc đó kêu 

tôi là con trâu đực thì tôi không phải là ông tăng Quy Sơn. Vậy tôi hỏi 

các ông phải kêu tôi làm sao ? 

Ngưỡng Sơn từ đại chúng bước ra cảm kích lạy tạ mà lui. 

 

Quy Sơn nói đến cái tự tánh chơn như của Quy Sơn và con trâu đực 

không hề sai biệt (vật, ngã bình đẳng). Một người không còn tâm phân 

biệt năng sở thì sẽ vượt lên tự tha, vật ngã. Cũng như câu của Trang 

Tử : “Trời đất và ta cùng sinh, vạn vật với ta là một.” Quy Sơn vì đại 

chúng khai thị cảnh giới đó. Do đó, Ngưỡng Sơn lạy tạ cũng không 

phải là lạ. 

 

Triệu Châu hỏi Nam Tuyền : 

-Người biết hửu sẽ đi về đâu ? 

-Xuống núi, vào thôn trang làm trâu. 

Nghe lời đáp kỳ lạ của Nam Tuyền, Triệu Châu không lấy làm kỳ, 

còn hướng Nam Tuyền lạy tạ. 

-Canh ba đêm qua, trăng lọt vào song cửa. 

 

Biết hữu ám chỉ biết được bản thể, cũng có nghĩa là biết được bản 

thể và hợp với đạo thể làm một. Câu hỏi của Triệu Châu có nghĩa là đi 

đâu để có thể cùng đạo thể hợp nhất ? Như cách nhìn của Trang Tử thì 

Đạo không đâu là không có. Nam Tuyền biểu hiện một cách chân thật 

tánh chất nội tại của Đạo, bảo Triệu Châu đi làm trâu giống như câu  

nói của Trang Tử : Đạo ở cả trong cứt đái. 
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Quy Sơn lúc sắp mất, một ông tăng hỏi : 

-Hòa thượng mất rồi sẽ đi đâu? 

-Xuống núi làm trâu. 

-Con có thể đi cùng hòa thượng không ? 

-Nếu ông muốn đi với tôi thì đừng quên mang theo bó cỏ. 

 

Quy Sơn không cầu chứng Niết Bàn, cũng không cầu sinh ở nước 

Phật, nguyện xuống núi làm làm trâu. Tự cổ, các Thiền sư không cầu 

làm Phật chỉ cầu khai ngộ. Thầy nào trò đó, ông tăng muốn theo thầy. 

Quy Sơn dặn đừng quên bó cỏ, ý rằng phải độc lập sinh tồn. 

 

Động Sơn Tuần Thị ngoài đồng gặp thượng tọa Lương đang dắt trâu. 

Động Sơn bảo : 

-Phải để ý con trâu này, đừng để nó ăn lúa ruộng. 

-Nếu là trâu tốt thì không ăn vụng lúa. 

 

Chăn trâu là công việc bình thường của nhà nông nhưng dưới con 

mắt của nhà Thiền thì đâu cũng là Thiền. 

-Coi chừng trâu, đừng để nó ăn vụng lúa. 

Là chỉ phải coi sóc tâm, đừng để tâm viên ý mã tác quái. Câu trả lời 

của thượng tọa Lương rất khí phách, rất có chất lượng. Một người đã 

thấy Phật tánh, đã thưởng qua Thiền vị thì sẽ không bao giờ quên được, 

giả sử ngẫu nhĩ mê chạy theo vật, nhưng khi phát hiện liền hồi quang 

phản chiếu cùng Phật tánh đánh thành một phiến. Công phu càng sâu 

thì niệm đầu ăn cỏ còn không sinh thì hà tất phải lo. 

 

Buổi tiểu tham đêm trừ tịch, Bắc Thiền bảo đại chúng : 

-Năm cùng tháng tận chẳng có gì cho các ông, lão tăng thổi cơm, nấu 

canh, thịt một con trâu trắng; đốt củi sưởi ấm. Đại chúng cùng ăn, cùng 

hát dân ca. 

Nói rồi xuống tòa giảng, đi về phòng phương trượng. 

Tới khuya Duy Na vào phòng phương trượng thưa : 

-Lính huyện tới bắt hòa thượng. 

-Tại sao ? 
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-Hòa thượng giết trâu mà không nộp thuế. 

Thiền sư ném mũ xuống đất, nhẩy xuống thiền sàng ôm chặt Duy na 

la lớn : 

-Có trộm ! Có trộm ! 

Duy na nhặt mũ đội lại lên đầu Thiền sư. 

-Trời lạnh, trả lại hòa thượng. 

Thiền sư ha hả cười lớn. Duy na đi ra. 

 

Thiền giả giống như con nít chơi trò diễn kịch. Bắc Thiền có lòng từ 

bi muốn mọi người cùng ăn thịt trâu trắng. Đáng tiếc thịt trâu trắng 

chỉ có thể tự ăn. Phật tánh phải tự kiến, tự ngộ. Sư phụ có lòng đem 

ngộ hiến tặng, đồ đệ cũng không thể ăn được. Vì trâu trắng chỉ có thể 

tự giết, tự nấu, tự ăn nên Duy na chạy đến phòng phương trượng vấn 

tội nói lính huyện đến bắt vì tự giết trâu mà không nộp thuế. 2 người 

náo loạn một lúc rồi sao ? Độc giả hãy tự thể hội. 

 

Huyền Sa và Vi giám quân cùng ăn trái cây. Vi giám quân hỏi : 

-Thế nào là dùng hàng ngày mà không biết ? 

Huyền sa đưa trái cây cho Vi giám Quân : 

-Ông ăn đi. 

Vi giám quân ăn xong, nhắc lại câu hỏi. 

-Đó là dùng hàng ngày mà không biết. 

 

Ở đây, trái cây chỉ tự tánh. 

 

Viên Trí cầm nón định đi ra, Vân Nham hỏi : 

-Để làm gì ? 

-Có chỗ dùng. 

-Gió mưa đến phải làm sao đây ? 

-Đội lên. 

-Nó còn bị đội sao ? 

 

Gió, mưa chỉ ngoại duyên, ngoại trần; nó chỉ tự tánh. 

 

Quế Sâm đến tham Huyền Sa. Huyền Sa hỏi : 
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-Tam giới duy tâm, ông hiểu thế nào ? 

Quế Sâm chỉ cái ghế hỏi ngược lại : 

-Hòa thượng gọi cái này là gì ? 

-Cái ghế ! 

-Hòa thượng không hiểu tam giới duy tâm. 

Huyền Sa lại nói : 

-Tôi gọi nó là gỗ, còn ông gọi nó là gì ? 

-Con cũng gọi nó là gỗ. 

Huyền Sa thừa nhận là đúng. 

 

Cái ghế là do gỗ làm thành. Gọi là ghế là do hình tượng của nó. Gọi 

là gỗ là không bị hình tướng trói buộc. 

 

Ngưỡng Sơn lên pháp đường, giơ một cái gương Quy Sơn vừa cho, 

hỏi đại chúng : 

-Các ông hãy nói coi là gương Quy Sơn hay gương Ngưỡng Sơn, nếu 

không có ai đáp trúng thì gương sẽ bị đập vỡ. 

Đại chúng không ai đáp được, và gương bị Ngưỡng Sơn đập bể.  

 

Gương chỉ tự tánh. Làm gì có phân biệt tự tánh của Quy Sơn và 

Ngưỡng Sơn. 

 

2/Câu  nghi  vấn. 

 

Triệu Châu thường tại nhà bếp làm hỏa phu. Có lần Thiền sư đóng 

cửa và đốt lửa, đốt đến lửa cháy ngút trời. Sau đó kêu lớn : 

-Cứu hỏa ! Cứu hỏa ! 

Chờ đến khi mọi người lại, Thiền sư từ trong phòng nói với ra : 

-Các ông nói đúng thì tôi mới mở cửa. 

Mọi người nhìn nhau không biết là ý 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 cười rồi mở cửa chạy ra. 

 

Tự mình không chịu mở cửa, làm sao kêu người ngoài đến chữa lửa. 

Đó là hướng ngoại mà tìm Phật thì sao mà thấy được. Nam Tuyền đưa 
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chìa khóa cho Triệu Châu là chỉ tự tánh phải tự mình mở không thể 

nhờ  người khác giúp. Triệu Châu sớm đã hiểu điều đó nên mới nói : 

nói đúng sẽ mở. Đó chỉ là khảo nghiệm ngộ tánh của đại chúng. 

 

Ngưỡng Sơn tham phỏng Quy Sơn. Quy Sơn hỏi : 

-Ông là sa di có chủ hay sa di vô chủ ? 

-Có chủ. 

-Chủ ở đâu ? 

Ngưỡng Sơn từ Tây chạy sang Đông sau đó đứng yên. Quy Sơn rất 

tán thưởng. 

 

Chủ ở đây chỉ tự tánh. Quy Sơn biết Ngưỡng Sơn đã hiểu nhưng 

muốn cho chắc đã hỏi thêm : chủ ở đâu? Ngưỡng Sơn biết ở đâu là trỏ 

không gian do đó không mở miệng chứng tỏ tự tánh không diễn tả ra 

lời, chạy tử Tây sang Đông rồi đứng yên là chỉ tự tánh đâu cũng có, và 

động tĩnh là một. 

 

Một lần Thạch Khê thấy thị giả bưng bát đi về phía trai đường bèn 

gọi lại hỏi : 

-Ông đi đâu ? 

-Đến trai đường. 

-Thấy ông bưng bát sao tôi lại không biết là ông đến trai đường. 

-Đã biết sao còn bắt con trả lời ? 

-Đó là tôi muốn hỏi bản phận sự của ông. 

-Nếu hòa thượng hỏi bản phận sự của con thì con thực muốn đến trai 

đường. 

Thạch Khê vỗ tay khen. 

-Thật ông không hổ là thị giả của tôi ! 

 

Bản phận sự là gì ? là minh tâm kiến tánh, là thoát khỏi sanh tử, là 

về nhà, là nhận rõ bản tánh, an trú thân tâm, từ bi nhẫn nại phát tâm 

làm việc. Trong sinh hoạt của nhà Thiền : không đâu không là Thiền. 

Ăn là thiền, ngủ là thiền, đi đứng nằm ngồi, xách nước, bổ củi không 

việc nào không là Thiền. Thiền không những bao hàm mọi sinh hoạt lại 
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bao hàm cả vũ trụ. Nếu chúng ta làm việc cho tốt, không vọng cầu thì 

đó là bản phận sự, cũng là thiền tâm vậy. 

 

Một ông tăng hỏi Thanh Nguyên : 

-Thế nào là đại ý Phật pháp ? 

-Gía gạo ở Lô Lăng là bao nhiêu ? 

 

Lô Lăng là nơi sản xuất gạo nổi tiếng, cũng có thể là ông tăng từ Lô 

Lăng tới. Câu trả lời của Thanh Nguyên dường như chỉ là câu chuyện 

trong sinh hoạt hàng ngày. Ông không thích nói những lý lẽ cao thâm, 

cũng không ưa tranh cãi ồn ào. Nếu Phật pháp ly khai khỏi sinh hoạt 

hàng ngày thì không còn ý nghĩa nữa. 

 

Một ông tăng hỏi Huệ Hải : 

-Muốn hỏi một câu, Thiền sư có chịu trả lời không ? 

-Bóng trăng dưới ao sâu, tùy ý nắm bắt. 

-Thế nào là Phật ? 

-Đối mặt ao trong chẳng phải Phật thì là ai ? 

 

Ý Thiền sư là mọi người đều có Phật tánh. 

 

3/ Câu  phủ  định. 

 

Huệ Lương hỏi Thạch Đầu : 

-Phật là thế nào? 

-Ông không có Phật tánh. 

-Xuẩn động hàm linh thì sao ? 

-Xuẩn động hàm linh lại có Phật tánh. 

-Tại sao Huệ Lương lại không có Phật tánh ? 

-Vì ông không chịu thừa nhận. 

 

Lão sư điểm phá khuyết của ông tăng là không tự tin rằng mình có 

tự tánh, đầy đủ không thiếu gì. Sự phủ định của lão sư chỉ vì khảo 

nghiệm và hiệp trợ ông tăng chứ không phải là bảo ông tăng không có 

Phật tánh. 
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Một ông tăng hỏi Đạo Nhất : 

-Làm sao hợp Đạo ? 

-Tôi sớm đã không hợp Đạo. 

 

Thiền sư phủ định khiến ông tăng không có chỗ mà tìm, phải quay về 

tìm chính mình. 

 

Một ông tăng hỏi Đạo Minh : 

-Phật là thế nào ? 

-Chẳng thể nói là ông vậy ! 

 

Ông tăng hỏi Phật là thế nào là hỏi tinh yếu của Thiền là gì ? Câu 

hỏi của ông chỉ rằng ông có vọng tưởng Phật tánh có thể cầu được. Do 

đó Đạo Minh phủ định để phá chấp cho ông, khiến ông bỏ ý niệm mong 

cầu giải thoát mà vào thẳng ngộ cảnh. 

 

Có cư sĩ hỏi Trí Tạng : 

-Có thiên đàng, địa ngục không ? 

-Có. 

-Có Phật, pháp, tăng không ? 

-Có. 

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

Cư sĩ không nhẫn nại được nữa nói : 

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

từng đem những vấn đề trên ra hỏi hòa thượng Kinh Sơn , cái gì Ngài 

cũng đáp là không. Tại sao  Thiền sư và hòa thượng Kinh Sơn lại tương 

phản như thế ? 

-Ông có vợ con không ? 

-Có. 

-Hòa thượng Kinh Sơn có vợ con không ? 

Cư sĩ cười đáp : 

-Không ! 

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

Cư sĩ nghe rồi tức khắc đại ngộ. 
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Có chỉ thế gian pháp, không chỉ xuất thế gian pháp. Không phải cứ 

ly gia, cắt ái mới là học Phật. Người Phật tử tại gia trong những điều 

kiện sinh hoạt hàng ngày cũng đều có hoàn cảnh để tu học. Vì thế 

không cần phải xả thế gian pháp, trốn tránh trách nhiệm làm người, 

chỉ cần phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, lấy tinh thần xuất thế mà 

nhập thế, lập nên sự nghiệp. 

 

Động Sơn hỏi ông tăng đến tham học : 

-Ông từ đâu đến ? 

-Đi chơi núi xong, đến. 

-Có lên đỉnh núi không ? 

-Có. 

-Đỉnh núi có người không ? 

-Không có người. 

-Vậy là ông không leo tới đỉnh. 

-Nếu con không leo tới đỉnh, sao biết đỉnh không có người ? 

-Ông vì sao không ở lại đó ? 

-Con không ở vì Tây thiên có người không chịu. 

 

Câu đáp của ông tăng chứng tỏ ông đã vượt qua sự phân biệt phàm 

thánh. 

 

Một ông tăng hỏi Ngưỡng Sơn : 

-Pháp thân còn nói pháp không ? 

-Tôi không nói được, nhưng có người nói được. 

-Người nói ở đâu ? 

Thiền sư giơ cái gối đầu ra. 

 

Pháp thân không phải là vật cụ thể mà vô hình, vô tướng, vô sinh vô 

diệt, của cảnh giới tuyệt đối, đã vượt qua đối lập của hiện tượng giới. 

Do đó không nói pháp. Chỉ có người đã ngộ mới biết lý này, còn không 

thì cứ xoay quanh múa lộn ở trong vòng danh tướng. Vì vậy thiền sư 

mới bảo mình không nói được, nhưng có một người có thể nói được. 

Ông tăng hỏi người nói được ở đâu ? Thiền sư đưa cái gối đầu ra. Vì 
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bản thể và hiện tượng là một nên bất cứ cái gì cũng là pháp thân; 

không đâu không có pháp thân nói pháp. Nếu ngộ thì cái gối đầu là 

một pháp thân, còn chưa ngộ thì đó là một đồ vật ở hiện tượng giới. 

 

Một Phật tử đứng tránh mưa ở dưới mái hiên thấy một thiền sư cầm 

dù đi qua, bèn gọi lớn : 

-Thiền sư phổ độ chúng sanh, hãy cho con đi ké dù một quãng. 

-Tôi đi dưới mưa, ông đứng dưới mái hiên. Ở dưới mái hiên không 

mưa. Ông không cần tôi độ. 

Phật tử chạy ra : 

-Hiện con cũng ở dưới mưa, thầy có độ không ? 

-Ông và tôi đều ở dưới mưa, tôi không bị ướt vì có dù che, ông bị ướt 

vì không có dù che. Do đó, dù độ tôi, tôi không độ ông. Ông muốn 

được độ thì tìm dù, đừng tìm tôi.  

Nói rồi đi thẳng. 

 

Mình có dù thì không bị ướt; kiến tự tánh thì không bị mê. Trời mưa 

không mang dù, muốn người khác giúp giống như không chịu kiến tánh 

mà muốn người khác độ mình. Dùng dù mình mà che mưa, dùng tự 

tánh mà tự độ. Thiền sư không cho mượn dù là do lòng đại bi vậy. 

 

4/ Câu  Giả  Sử. 
 

Một ông tăng hỏi Già Trí : 

-Ý Tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Đợi ông từ bên ấy qua, tôi sẽ bảo. 

 

Thiền sư ám chỉ ông tăng tự thể nghiệm tự tánh. 

 

Cư sĩ Bàng Uẩn hỏi Mã Tổ : 

-Ai là người không cùng vạn pháp là bạn ? 

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

Nghe lời nói đó, Bàng Uẩn đại ngộ. 
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Câu hỏi của Bàng cư sĩ là hỏi về tự tánh. Câu trả lời của Mã Tổ là 

một việc không làm được. Tỏ rằng tự tánh không thể diễn tả bằng lời.  

 

 Long Nha hỏi Động Sơn : 

-Ý Tổ sư từ Tây sang là sao ? 

-Đợi Động thủy chẩy ngược, tôi sẽ nói cho ông biết. 

 

Tự tánh không thể diễn tả bằng lời. 

 

Một ông tăng hỏi Cư Độn : 

-Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang ? 

-Đợi rùa đá nói, tôi sẽ bảo. 

-Rùa đá nói rồi ! 

-Nói gì với ông vậy ? 

 

Tự tánh không thể nói. 

 

Một ông tăng hỏi Nghiên Sơn : 

-Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang ? 

-Tiết trọng đông trời rất lạnh. 

-Thế nào là chỗ thăm thẳm của Thiền sư ? 

-Đợi lưỡi ông rơi xuống đất, tôi sẽ bảo cho biết. 

 

Đừng đi hỏi người ngoài, ý Tổ sư, chỗ thăm thẳm đều chỉ tự tánh, 

phải tự mình thể hội. 
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