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Phần  I 
 

Lý  Luận  Và  Thực  Tế. 
 

Liên quan đến lý luận của Thiền, trước hết tôi xin kể một câu truyện. 

Một bộ kinh trọng yếu của Thiền tông là bộ Pháp Bảo Đàn Kinh có kể 

một chuyện trứ danh. 

Ngũ tổ của Thiền tông là Hoằng Nhẫn, vãn niên muốn đem Thiền 

pháp của mình trao cho người thừa kế, do đó tụ tập đồ đệ lại nói ý mình. 

Hoằng Nhẫn yêu cầu môn hạ mỗi người làm một bài kệ. Người nào làm 

tốt nhất sẽ được truyền y bát và sẽ thành tổ thứ sáu. 

Lúc đó trong chùa, mọi người đều bàn nhau, không ai làm kệ cả. 

Trong mắt họ đã có nhân tuyển rồi. Họ nhận định người này có thể làm 

kệ, có năng lực thừa kế y bát. Người đó là Thần Tú, lúc đó đã 50 tuổi.  

Thần Tú nghe Hoằng Nhẫn sẽ truyền y bát bèn không ngủ được, nghĩ 

làm một bài kệ 4 câu : 

Thân  là  Bồ  Đề  cội 

Tâm  như  gương  sáng  đài 

Mỗi  mỗi  cần  lau  quét 

Chớ  để  bám  trần  ai. 

 

Vị đại sư huynh Thần Tú đã làm xong bài kệ, tuy nhiên hãy còn trì 

nghi, không dám nộp ra. Do đó, nửa đêm ông bèn viết lên vách hành 

lang. Hôm sau, mọi người thấy bài kệ bèn đi báo cho đại sư Hoằng Nhẫn.  

Hoằng Nhẫn vừa nhìn là biết bài kệ không ổn. Vì sao ? Các vị hãy 

nghĩ xem : 

“Mỗi  mỗi  cần  lau,  quét 

  Chớ  để  bám  trần  ai.” 

Rõ ràng là còn đang cố gắng, còn học tập. Nói cách khác, là đã đi tới 

cửa, nhưng chưa vào. Do đó chưa được giác ngộ, giải thoát. 

Nhưng Hoằng Nhẫn nhận rằng nếu mỗi người học tập theo bài kệ này 

thì cũng là một việc tốt. Vì phần lớn đại chúng cũng như Thần Tú vậy 
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không có biện pháp lãnh ngộ trực tiếp, thì từ từ mà tu. Do đó, ông bảo 

đồ đệ : 

-Tốt lắm ! Tốt lắm! Bài kệ tả rất hay, Nếu mọi người theo bài kệ này 

mà tu thì chùy sắt sẽ mài thành kim. 

Ông sai đồ đệ mang hương, hoa bái bài kệ này, hơn thế nữa ông còn 

khuyên đồ đệ học thuộc lòng bài kệ, chớ quên. Chúng đồ đệ đều vâng lời. 

Tối đó, Hoằng Nhẫn đến phòng Thần Tú bảo : 

-Bài kệ là ông làm có phải không ? 

-Dạ ! là con làm. 

-Bài kệ ông làm chỉ là đi tới cửa, chứ chưa vào tới đạo, ông biết 

không ? 

-Con biết chứ, nhưng sư phụ bảo chúng con phải tả tâm đắc nên con 

không làm không được, xin sư phụ chỉ bảo. 

 

Một ngày, có một chú tiểu chừng 10 tuổi vừa đi vừa đọc to bài kệ và 

đi đến khu vực làm tạp dịch. Có một người nghe bài kệ này, người mà 

sau này là Lục tổ Huệ Năng. Huệ Năng lúc đó nghe bài kệ liền biết bài 

kệ không ổn bèn chạy ra hỏi : 

-Tiểu sư phụ, ông đọc bài kệ gì đó ? 

-Ông không biết sao ? Đó là bài kệ của sư huynh Thần Tú làm. Sư 

phụ dặn phải học thuộc lòng và theo đó mà tu hành. 

-Tôi không biết, mấy tháng nay tôi chỉ ở trong phòng tạp dịch, ông 

mau dẫn tôi ra tiền viện, tôi muốn lễ bài bài kệ ấy. 

Do đó, chú tiểu dẫn Huệ Năng ra tiền viện. Ngay chính lúc đó gập 

một vị cư sĩ văn nhân vừa đọc xong bài kệ trên vách. Huệ Năng nhờ cư 

sĩ viết hộ bài kệ của mình. Vị cư sĩ đó nhìn cách ăn mặc của Huệ Năng 

thì biết ngay ông là người không biết chữ, liền bảo : 

-Ông chỉ là một gã nhà quê, ông biết làm thơ chăng ? Lại muốn tôi 

viết lên vách nữa ? 

-Ông đừng khinh người, thượng nhân cũng có hạ trí, hạ nhân cũng có 

thượng trí, hy vọng ông có thể giúp tôi. 

Vị cư sĩ bèn giúp Huệ Năng viết bài kệ trứ danh trên vách : 

Bồ  Đề  vốn  không  cội 

Gương  sáng  cũng  chẳng  đài 

Xưa  nay  vốn  không  vật 
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Chỗ  nào  bám  trần  ai. 

 

Việc cư sĩ giúp Huệ Năng viết bài kệ lên vách làm cả chùa náo động. 

Mọi người kêu réo : 

-Lại có một bài kệ nữa ! 

Hoằng Nhẫn nghe kêu liền chạy tới coi thì một bài kệ tốt, là một bài 

kệ đã giác ngộ. Nhưng suy nghĩ kỹ ông tháo dép xóa bài kệ trên vách và 

bảo : 

-Không được ! Không được ! Cứ theo bài kệ cũ mà tu. 

Đến tối, mọi người đều ngủ. Hoằng Nhẫn ra hậu viện gập Huệ Năng, 

thì Huệ Năng đang giã gạo. Hoằng Nhẫn bảo : 

-Ai cũng chăm tu như ông thì đã ngộ đạo lâu rồi. 

Hoằng Nhẫn lại nhìn vào cối Huệ Năng và hỏi : 

-Gạo đã xong chưa ? 

-Dạ đã ! Chỉ còn sàng nữa thôi ! 

(Thực ra đối thoại trên nên hiểu như sau : 

-Ngươi đã sẵn sàng chưa ? 

-Con đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi sư phụ chỉ dẫn.) 

 

Hoằng Nhẫn nghe rồi liền lấy trụ trượng gõ vào cối 3 lượt, ám chỉ 

canh ba đến liêu phòng của ông mà thọ giáo huấn. Canh ba Huệ Năng 

đến liêu phòng của Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn sợ người ngoài nhìn thấy 

bèn dùng cà sa che cửa rồi giảng cho ông nghe Kinh Kim Cương. Hoằng 

Nhẫn giảng đến câu “không trụ vào đâu mà tâm ấy sinh ra” thì Huệ 

Năng triệt ngộ.  

Qua câu chuyện này, chúng ta hãy xét lý luận của Thiền. Chúng ta 

biết một chuyện thực sự là Huệ Năng là tổ thứ sáu, và Hoằng Nhẫn là tổ 

thứ năm. 

Ngũ tổ và Lục tổ làm một ngã rẽ của Thiền tông đó là Kinh Kim 

Cương. Trước Huệ Năng, tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, Nhị tổ là Huệ 

Khả, Tam tổ là Tăng Sán, Tứ tổ là Đạo Tín họ không dùng Kinh Kim 

Cương mà “ấn Tâm” (giống như dùng sách giáo khoa) mà dùng Kinh 

Lăng Già. Truyền thuyết Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc qua Trung Hoa 

mang 4 quyển kinh Lăng Già làm truyền pháp tâm ấn. Đến Ngũ tổ, Lục 

tổ đã cải biến tác phong dùng kinh Kim Cương. Có người nói, mỗi bộ 
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kinh có đại đồng tiểu dị chỉ là đối cơ hoặc không đối cơ, nghĩa là nói 

mỗi người thích một quyển kinh, nên chỉ có một quyển kinh, thì có phải 

mất đi bao nhiêu người không có cơ hội học Phật pháp. Do đó, Hoằng 

Nhẫn dùng Kinh Kim Cương là ý đó, chứ không phải là ông bác bỏ kinh 

Lăng Già. Thiền tông từ đời thứ nhất đến đời thứ 5 không có ảnh hưởng 

sâu đậm, nhưng từ đời thứ 6 ảnh hưởng rất lớn. Đó là vì 4 quyển kinh 

Lăng Già văn chương không hay, nội dung lại phức tạp không phải ai 

đọc cũng hiểu. Trong khi đó Kinh Kim Cương rất tao nhã, đọc lên dễ 

hiểu hoặc ít nhất cũng hội ý được, do đó có nhiều người tụng. Nhiều 

người biết đến kinh Kim Cương nhưng không biết đến sự có mặt của 4 

quyển kinh Lăng Già. Dĩ nhiên Thiền tông có 2 truyền thống lý luận này. 

 

Theo truyền thống, vào thế kỷ thứ 5 Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang 

Trung Hoa, ông đến thăm vua Lương Võ Đế của Nam triều. Vua Lương 

hỏi : 

-Có thánh nhân ở đời này không ? 

-Chẳng có thánh gì cả. 

Vua Lương hy vọng ông đáp: 

-Có ! Chính là bệ hạ. 

Chẳng ngờ Bồ Đề Đạt Ma đáp không; vì vậy ông không vui vẻ hoan 

nghinh ông ấy. Bồ Đề Đạt Ma biết vậy bèn vượt sông sang Bắc. Truyền 

thuyết nói ông qua sông Dương Tử Giang trên một chiếc dép. Ông đến 

núi Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự thuộc tỉnh Hà Nam, quay mặt vào vách 9 

năm. Về sau, ông gặp Huệ Khả, truyền thuyết nói Huệ Khả chặt tay cầu 

pháp. 

 

Có một ngày tuyết rơi tơi bời, Huệ Khả đến gặp Bồ Đề Đạt Ma, xin 

Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền pháp. Nhưng bị từ chối. Do đó ông đứng 

trong tuyết biểu thị tâm ý. Cứ như thế cách một đêm, tuyết rơi đến thắt 

lưng, cuối cùng ông chặt đứt tay trái dâng cho Bồ Đề Đạt Ma, khiến Bồ 

Đề Đạt Ma cảm động quy mặt lại hỏi :  

-Ông tới làm gì ? 

-Tâm con không yên, xin thầy an cho. 

-Ông mang tâm ra đây tôi an cho. 
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Kết quả là Huệ Khả không tìm thấy tâm ở đâu, vì tâm là một ý niệm 

trừu tượng không thể nắm bắt (Kinh Kim Cương nói ba tâm bất khả đắc). 

Vì không có tâm làm sao có tâm phiền não ? Huệ Khả nghe rồi đại ngộ. 

 

Lại có truyền thuyết khác nói, Bồ Đề Đạt Ma cuối đời gọi đồ đệ lại 

bảo nói tâm đắc của mình. Các đồ đệ lần lượt nói sở học của mình được 

Bồ Đề Đạt Ma khen đã đạt được da, thịt, xương; khi đến lượt Huệ Khả 

ông không nói chỉ lạy 3 lạy rồi về chỗ. Bồ Đề Đạt Ma nói : 

-Tốt lắm ! Tốt lắm ! Ông đã được phần tủy của Thiền pháp ta. 

Do đó, Huệ Khả thành Nhị tổ của Thiền tông. Bồ Đề Đạt Ma nói : 

-Tôi từ Ấn Độ sang Trung Hoa mang theo 4 quyển kinh Lăng Già, 

nay giao cho ông. 

 

Từ đó, truyền kinh Lăng Già cho người giác ngộ gọi là truyền tâm ấn. 

người thông minh thì có cách khai ngộ, nhưng phần lớn đều là nhờ thầy 

dạy. Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì còn giảng pháp, mất rồi thì sao ? 

Thì là căn cứ trên các bộ Phật kinh. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma nói : 

-Tôi lấy 4 quyển kinh Lăng Già để truyền pháp. 

 

Về sau dùng kinh Kim Cương để truyền tâm ấn. Từ đó Thiền tông có 

2 dòng, từ đời thứ 4 trở lên dùng 4 quyển kinh Lăng Già, từ đời thứ 5 và 

6 dùng kinh Kim Cương để ấn tâm. 

 

Kinh Lăng Già nói gì ? Nội dung kinh rất phong phú nhưng tựu trung 

có 2 điều: 

1/Mọi người đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật. 

2/Sơn hà đại địa, vạn sự vạn vật đều do Phật tánh sinh khởi. 

Dù là phức tạp nhưng chẳng qua là thế. 

 

Có một vị Thiền sư tên là Quy Sơn, một hôm thâu một đồ đệ là 

Khuông Sơn. Ông kêu đồ đệ đến kho gạo làm mễ đầu. Ở đời nhà Đường 

có vị Thiền sư là Bách Trượng Hoài Hải. Ông viết Bách Trượng Thanh 

Quy, trong đó quy định nhiệm vụ của mễ đầu là trông coi những việc 

liên quan đến gạo. Một hôm Quy Sơn đến kiểm tra kho gạo, ông hỏi 

Khuông Sơn : 
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-Khuông Sơn ! Mỗi hạt gạo đều là của 10 phương thí chủ dâng hiến 

chúng ta, ông phải thận trọng, đừng để hoang phí. 

-Con sẽ thận trọng, không để phí đâu ! 

Kết quả là Quy Sơn lượm được trên mặt đất một hạt gạo, trợn tròn 

mắt hỏi : 

-Ông chẳng vừa nói sẽ cẩn thận không làm hao phí sao ? Ông coi, 

trên đất chẳng có hạt gạo này à ? Đừng có coi thường hạt gạo này, trăm 

ngàn hạt gạo khác từ hạt gạo này mà sinh ra đấy. 

-Đúng lắm con sẽ sửa đổi, nhưng sư phụ à, hạt gạo này sinh ra ngàn 

vạn hạt, nhưng hạt gạo này từ đâu sinh ra ? hạt gạo này chẳng phải là 

Phật tánh trong 4 quyển kinh Lăng Già sao ? 

 

Có một vị bố đại hòa thượng, bụng phệ thích cười hi hi, ha ha, là Phật 

Di Lặc thường đeo trên lưng một túi vải. Mọi người đừng xem thường 

túi vải này, tuy là một túi vải thông thường, ông tả ra một bài kệ : 

Tôi  có  một  túi  vải 

Hư  không  chẳng  quái  ngại 

Mở  ra  khắp  mười  phương 

Tám  thời,  quán  tự  tại.  

 

Một hạt gạo của Khuông Sơn và túi vải của Bố Đại đều cùng chỉ Phật 

tánh. Đó là Thần Tú chỉ : 

Tâm  như  đài  gương  sáng 

Nhưng hạt gạo đó từ đâu ra ? Cơ Đốc Giáo nói là từ Thượng đế, nhưng 

Thượng đế là do ai sáng tạo ra ? Nghe câu hỏi của Khuông Sơn, Quy 

Sơn không trả lời, cười ha hả trở về phòng. 

Buổi sáng công tác làm ruộng, buổi chiều giảng kinh nói pháp, Thiền 

định. Do đó, Quy Sơn tụ tập các đồ đệ lại. Ông nói : 

-Đối thoại hôm qua giữa tôi và mễ đầu, các ông phải cẩn thận 

nhé !Trong vại gạo có sâu gạo đó. 

Đây là lời ngợi khen Khuông Sơn đã tiêu hóa được sâu gạo. 

Từ câu chuyện này ta có thể lý giải triết lý trong 4 quyền kinh Lăng 

Già. Trong triết học Tây phương, đó gọi là Duy Tam luận. Tất cả các 

pháp đều do tâm tạo. Đừng đặt câu hỏi hạt gạo này do ai tạo ? Vì nếu 

đáp hạt gạo này do Giáp tạo. Vậy thì Giáp do ai tạo ? Đáng bị đánh một 
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gậy, đạp một đạp hay bị bạt một bạt tai. Đó là đánh, hét. Người được 

đánh hét là người có phúc. Vì sao ? Vì có thể được khai ngộ. 

 

Có một vị Thiền sư tên là Vân Môn, một hôm giơ gậy lên bảo đại 

chúng : 

-Gậy này của tôi rất lợi hại, đánh vào hư không có tiếng, lại đánh vào 

gỗ không có tiếng. 

Ông nhìn quanh xem có đồ đệ nào ngủ gật không. Khi thấy có một 

người, ông lay tỉnh và nhắc lại câu nói. Ông tăng ngái ngủ nghe đánh 

vào gỗ không có tiếng liền trả lời : 

-Đánh vào gỗ đương nhiên là có tiếng chứ! 

Kết quả là ông bị sư phụ đánh cho một gậy và mắng : 

-Đúng là gỗ mục không thể khắc được ! 

Có một lần Vân Môn lại giơ gậy lên nói : 

-Cây gậy này rất lợi hại, đột nhiên biến thành rồng nuốt cả sơn hà đại 

địa, xin hỏi con rồng này bay về đâu ? 

Đó chẳng phải là cùng câu hỏi của Khuông Sơn sao ? 

Có một vị Thiền sư đọc xong công án này làm một bài kệ : 

 Một  đông,  hai  đông 

Em  say,  ta  say 

Trong  tối  mỉm  cười 

Ngay  mặt  thoát  không 

Tuy  là  bình  thường  trá  phạn 

Nào  ngờ  trong  gạo  có  trùng 

Đêm  tối  gió  lạnh 

Thổi  gẫy  một  cây  tùng. 

 

Bài kệ tả việc ân ái của vợ chồng, tuy là việc bình thường nhưng 

trong cái bình thường có cái bất bình thường là trong gạo có sâu. 

 

Có một vị Thiền sư tên là Thần Tán, ông xuất gia ở chùa nhưng sư 

phụ ông không làm ông khai ngộ. Một hôm ông bảo sư phụ : 

-Thầy có thể cho con du học không ? 
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Sư phụ ông từ bi đáp ứng. Ông liền ra ngoài bái phỏng, quả nhiên 

giác ngộ, giải thoát. Tuy nhiên ông là một người không quên gốc, trở lại 

chùa cũ gặp sư phụ. Sư phụ ông hỏi : 

-Đồ đệ ! Ông đi lâu thế có thâu hoạch được gì không ? 

-Chẳng thâu hoạch được gì ! 

-Nếu không thâu hoạch được gì thì ra hậu viện làm tạp dịch. 

Ông y lời. Ông định sẽ tìm cơ hội điểm hóa sư phụ. Ông thường dùng 

lời, động tác để chỉ điểm. Nhưng sư phụ vẫn không liễu giải chỉ biết sau 

khi đồ đệ trở về có nhiều lời quái lạ, nhưng nghĩ là kiến thức nhiều thì 

tâm lý khác người do đó cũng không để ý. Một ngày kia ông bảo : 

-Thần Tán ! Ta muốn đi tắm. Ông đi lấy nước và kỳ lưng cho tôi. 

Thần Tán nghĩ là cơ hội tới rồi. Do đó, khi kỳ lưng cho sư phụ ông 

nói : 

-Đáng tiếc ! Tòa Phật đường mà trong đó tượng Phật chẳng phát sáng. 

Ông mắng sư phụ mà sư phụ vẫn không hiểu, trừng mắt nhìn ông. 

Ông lại nói : 

-Có lúc sẽ rọi sáng. 

Đó là lần chỉ điểm thứ hai mà sư phụ vẫn không hiểu.  

Tắm xong, sư phụ lợi dụng trời hãy còn sáng bèn ở cửa sổ đọc kinh. 

Cửa sổ thời cổ không dùng kính mà dùng giấy che. Một con ong muốn 

bay ra, nhưng cứ đâm vào giấy ở cửa sổ không ra được. Thần Tán bèn 

làm bài kệ : 

Chẳng  chịu  ra  cửa  trống 

Cửa  sổ  cứ  đâm  vào 

Trăm  năm  dùi  giấy  cũ 

Ra  khỏi  biết  ngày  nào ? 

 

Bài kệ tuy là mắng con ong nhưng thực ra là mắng sư phụ cứ đọc 

kinh mà chẳng hiểu thì đọc đến bao giờ  mới hiểu đây ? Sư phụ không 

phải là người ngu liền hiểu đệ tử mình là người đã giác ngộ, liền mời 

ông lên giảng đàn thuyết pháp cho đại chúng.  

 

Kinh Kim Cương chủ trương tất cả đều là không , dùng cú pháp mâu 

thuẫn để diễn tả, thí dụ như : 

-Thế giới không gọi là thế giới đó mới là thế giới. 
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-Bát nhã ba la mật  không gọi là Bát nhã ba la mật mới thật là Bát nhã 

ba la mật . v . v . 

Chỉ riêng quyển I đã có hơn 20 câu tương tự : có thể tóm tắt thành A 

không phải là A, cho nên là A. 

Có một vị cư sĩ đọc kinh Kim Cương nói : 

-Tôi đọc kinh Kim Cương như trong tay cầm 2 chén trà, một chén có 

nước, một chén không. Đổ chén có nước vào chén không thì chén không 

thành có, chén có thành không; hắt chén nước đi thì tất cả đều không. 

Nói cách khác kinh Kim Cương chỉ là chỉ khái niệm không. Bộ kinh khó 

hiểu nhưng nếu không dùng phương thức A chẳng phải A tức là A thì 

dùng phương thức không thể nói. 

Cứ truyền thuyết khi Đức Phật còn tại thế có nói : 

-Ta thuyết pháp 49 năm mà chẳng nói một lời nào. 

Hay như Tâm kinh phủ nhận tất cả. 

 

Đời Đường cư sĩ Bàng Uẩn đến tham Mã Tổ hỏi : 

-Người không cùng vạn pháp làm bạn là ai ? 

Mã Tổ bụm miệng cư sĩ lại. 

 

Có một vị Thiền sư kêu là Hoa Lâm, trú ở một chùa rất lớn nhưng 

không thấy có đồ đệ đâu. Một hôm Tiết độ sứ Bùi Hưu đến thăm, thấy 

chùa rộng mà không có đệ tử ông lấy làm lạ bèn hỏi : 

-Sao chùa rộng mà không thấy có đồ đệ ? 

-Tôi có đồ đệ đấy. 

-Họ ở đâu, tôi muốn xem. 

-Tôi có 2 đồ đệ, một tên là Đại Không, một tên là Tiểu Không. 

-Sao tôi không thấy, thầy thử kêu họ ra cho tôi xem.  

-Chỉ sợ không tiện. 

Nhưng Bùi Hưu cứ nài, Thiền sư bèn gọi : 

-Đại Không, Tiểu Không mau ra tiếp khách. 

Kết quả là 2 con hổ chạy ra. Bùi Hưu tuy là quan to nhưng mật nhỏ, 

sợ xanh mặt. Thiền sư bảo : 

-Đồ đệ ngoan, vị khách này không đủ khả năng gặp mặt các con, mau 

lui vào hậu viện. 

2 con hổ vẫy đuôi gầm lên một tiếng rồi vào hậu viện. 
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Bùi Hưu tán thán Thiền sư và hỏi : 

-Thầy tu pháp nào mà cảm động được 2 con hổ ? 

Hoa Lâm nhắm mắt không nói, một lúc sau mở mắt ra hỏi : 

-Ông hiểu không ? 

-Thầy còn chưa nói làm sao con hiểu được ? 

-A ! Tôi đã nói, mà còn nói nhiều nữa, chỉ tại ông không hiểu mà thôi. 

Bùi vẫn năn nỉ. 

-Ông thật độn căn, tôi đã nói nhiều mà còn chưa hiểu, thôi thì tôi tùy 

phương tiện mà nói vậy. Mỗi ngày tôi đi bộ cho tiêu cơm, cứ đi 7 bước 

tôi lại giơ gậy lên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ đi 7 bước tôi lại giơ 

gậy lên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày nào tôi cũng làm thế, cảm 

động được 2 con hổ. 

Hoa Lâm không nói vì ông không thể nói. 

 

Có một ông tăng hỏi Mã Tổ Đạo Nhất :  

-Làm sao tu hành Phật pháp ? 

Mã Tổ vẽ một vòng tròn trên đất bảo ông bước vào. Ông tăng y lời và 

bị Mã Tổ đánh. Ông tăng nghĩ sư phụ bảo mình bước vào bèn bị đánh, 

nếu mình bước ra khỏi vòng chắc là không bị đánh nữa. Nào ngờ khi 

ông bước ra vẫn bị Mã Tổ đánh túi bụi. Ông tăng lại bước vào vòng và 

vẫn bị đánh. Cuối cùng ông quỳ xuống : 

-Xin sư phụ đừng đánh nữa ! 

Mã Tổ bèn ném gậy đi, và trở về phòng phương trượng. 

Chuyện này dạy chúng ta cái gì ? Giả sử trong vòng tròn là giáp thì 

ngoài vòng tròn là phi giáp. Giáp và phi giáp đểu là tương đối. Có giáp 

mới có phi giáp. Có phi giáp mới có giáp. Đo đó giáp hay phi giáp đều 

sai, và đều phải đánh vì đã chấp vào biên kiến. Có vị Thiền sư đọc công 

án này làm một bài kệ : 

Vào  ngày  tết  Đoan  Ngọ 

Nuốt  phù  độc  tiêu  trừ 

Cấp  cấp  như  luật  lịnh 

Cửa  chẳng  vẽ  tri  thù. 

Vào tiết mồng 5 tháng 5 vẽ họa phù uống thì trừ hết tai họa, chẳng 

cần vẽ bát quái (giống hình con nhện) lên cửa làm gì. Tất cả là không, 

yêu ma quỷ quái cũng là không. Ông còn sợ nỗi gì ? 
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Quy Sơn thường bảo đồ đệ : 

-Hữu cú, vô cú như cây và dây leo. Các ông phải tham kỹ công án 

này. 

Một hôm có ông tăng hỏi : 

-Thầy thường nhắc học trò phải tham công án hữu cú và vô cú như 

cây và dây leo có phải không ? 

-Phải ! 

-Con có thể hỏi một câu không ? 

-Ông cứ mặc sức hỏi. 

-Khi cây chết và dây leo khô thì hữu cú và vô cú đi về đâu ? 

Quy Sơn đang chét vách tường, ném bay xuống đất, cười ha hả và trở 

về phòng phương trượng. 

Quy Sơn không trả lời vì câu hỏi này nói không được. 

 

Đại Mai có 2 đồ đệ là Giáp Sơn và Định Sơn. 

Giáp Sơn chủ trương :  

-Trong tâm có Phật thì sợ gì 6 nẻo luân hồi và ngay cả địa ngục. 

Định Sơn không đồng ý : 

-Chỉ cần tất cả là không, ngay cả Phật cũng là không thì 6 đạo luân 

hồi hay địa ngục cũng đều là không thì còn sợ gì ? 

2 người đưa đến sư phụ phân giải. Đại Mai nói : 

-2 người đều đúng ! Chỉ là một người gần, một người xa. 

Sư đệ Giáp Sơn hỏi : 

Sư phụ, thầy nói coi người nào gần, người nào xa ? 

-A ! Hôm nay muộn rồi, ta cũng mệt rồi, có gì ngày mai hẵng hỏi. 

Ngày hôm sau, mới sáng sớm sư đệ Giáp Sơn đã chạy đến phòng sư 

phụ gõ cửa. 

-Mới sáng sớm ai đã gõ cửa ? 

-Là con, đệ tử Giáp Sơn. 

-Đến có chuyện gì ? 

-Hôm qua chúng con chẳng hỏi sư phụ là gì ? Sư phụ nói một người 

gần một kẻ xa. Con có hỏi nhưng sư phụ không trả lời kêu ngày mai hãy 

hỏi. 

-Người đến không gần, người gần không đến. 
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Câu chuyện này dạy chúng ta cái gì ? Chấp ác dĩ nhiên là sai rồi, 

nhưng chấp thiện (Phật) cũng là sai nốt. Chỉ có tất cả đều là không thì 

mới đúng. 

 

Kể từ Đại Huệ Tông Cảo đời Tống, Thiền tông mới chú trọng tới 

công án. Công án là một câu hỏi được đặt ra để tạo nghi tình, giải được 

nghi tình thì sẽ giác ngộ. Hiện nay còn 2 dòng Thiền chính là Lâm Tế và 

Tào Động. Lâm Tế tham công án nhiều và ít tọa Thiền, ngược lại Tào 

Động tọa Thiền nhiều và ít tham công án. 
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Phần  II  
 

  Từ  Những  Mẩu  Chuyện  Thiền   

Dẫn  Tới  Thiền  Đạo. 
 

Có một ngày, Ngưỡng Sơn đến bái phỏng Thiền sư Như Hội. Như 

Hội hỏi : 

-Ông là người ở đâu ? 

-Con là người Quảng Nam. 

-Tôi nghe nói Quảng Nam có viên Chấn hải minh châu, có phải 

không ? 

-Phải, có thế thật  ! 

-Vậy sao ? Ông có thể tả cho tôi nghe được không ? 

-Viên ngọc này đêm ẩn, ngày hiện. 

Viên ngọc này chính là Phật tánh của 4 quyển kinh Lăng Già, chính là 

đài gương sáng của Thần Tú; đêm ẩn là bị những phiền não của nội tâm 

che lấp, ngày hiện là chỉ trí tuệ soi sáng thì Phật tánh lộ ra. 

-Ông có mang theo không? 

-Đương nhiên là có. 

-Nếu có mang theo sao không mang ra cho lão tăng coi thử. 

Ngưỡng Sơn khoanh tay trước ngực đến trước mặt Như Hội thưa : 

-Hôm qua con có đến thăm Quy Sơn, Thiền sư cũng đòi xem con 

không tả được, cũng không có lý nào bầy tỏ được. 

Phật tánh ai cũng có, do đó đương nhiên là mang theo, nhưng không 

tả được vì đó là một khái niệm trừu tượng mà ngôn ngữ thì giới hạn nên 

không thể tả được. 

-Ông quả là một con sư tử, tiếng rống rất to.  

Đây là lời khen Ngưỡng Sơn của Như Hội. 

 

Đời Đường, gia đình Bàng Uẩn có 4 người : 2 vợ chồng, con trai 

không lấy vợ, con gái không gả chồng. Cà nhà đều tu. Ông đem của cải 
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vứt xuống sông, chỉ để lại một ít để sinh sống. Ông dẫn vợ con về quê 

làm ruộng. Một ngày, ông bảo tu đạo như leo cây mà đổ dầu mè lên vậy. 

Bà vợ không đồng ý, bà bảo tu đạo dễ ợt vì tất cả đều là Phật tánh hiển 

lộ, trên đầu cỏ cũng là ý Tổ sư. Cô con gái là Linh Chiếu nghe được liền 

bảo :  

-Cũng chẳng khó,cũng chẳng dễ; đói thì ăn, mệt ngủ khì. 

 

Nhưng ý Tổ sư từ Tây sang là sao ? Tổ sư đây là Bồ Đề Đạt Ma từ 

Thiên Trúc sang Trung Hoa là có ý gì ? Hay nói một cách khác thì chân 

lý tuyệt đối là cái gì ? Thông thường thì câu hỏi này có nhiều cách để trả 

lời. Có người bị đánh một gậy, có người bị đạp một đạp, có người bị 

bụm miệng. thôi thì đủ cách.  

Có ông tăng hỏi Đại Mai : 

-Sư phụ ! Thế nào là ý Tổ sư ? 

-Hoa bồ, hoa liễu, kim tre, giây gai. 

Toàn là các thứ thường thấy, thường dùng không chỗ nào là không có, 

chỉ là ông bất dụng tâm hay không mà thôi. 

 

Có vị Thiền sư tên là Đại Châu Huệ Hải, bị đồ đệ hỏi : 

-Thế nào là tu đạo ? 

-Ăn cơm, đi ngủ. 

-Vậy thì con đã đắc đạo rồi ! Vì con cũng ăn cơm, cũng đi ngủ. 

-Không đúng ! Khi ông ăn cơm, ông không ăn cơm mà suy nghĩ đủ 

chuyện; khi ông ngủ cũng vậy, ông nằm mơ đủ thứ. Không phải là thật 

ăn,thật ngủ. 

Tu hành là chỉ làm một việc, tu định là tập trung ý lực vào một chỗ. 

 

Có người hỏi Triệu Châu Tòng Thẩm  : 

-Thế nào là ý Tổ sư ? 

-Cây bách trước sân. 

Có nhiều người nhận rằng cây bách là ngoại cảnh, không phải nội tâm, 

cũng như ông tăng này bất mãn hỏi : 

-Sư phụ à ! Con hỏi là chân lý là cái gì, sao sư phụ lại tùy tiện đem 

ngoại cảnh mà đáp. 

-Coi như tôi không nói. Ông hỏi lại đi. 
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-Thế nào là ý Tổ sư ? 

-Cây bách trước sân. 

Lần này đồ đệ khai ngộ. 

 

Hư Vân lão hòa thượng nhân một lần uống nước trà. Vì chén quá 

nóng nên để rơi vỡ. Nghe tiếng chén vỡ Thiền sư bỗng nhiên đại ngộ. 

 

Thiền Sư Trí Thông, một lần đang ngồi Thiền bỗng cười ha hả. Bạn 

đồng tu hỏi : 

-Làm sao bỗng nhiên ông lại cười, làm chúng tôi tỉnh cả ngủ? 

-Tôi khai ngộ rồi ! 

-Ngộ cái gì ? 

-Tôi ngộ sư cô nguyên là người nữ. 

Ông bèn làm bài kệ : 

Giơ  tay  vịn  Nam  Đẩu 

Xoay  mình  dựa  Bắc  Thần 

Thò  đầu  ngoài  trời  ngó 

Hỏi  ta  loại,  hạng  dân ? 

Người giác ngộ là người bất bình phàm, coi bài kệ trên là đủ biết. 

 

Theo truyền thuyết mẹ của Thích Ca vì mang thai ông nên trở về nhà 

mẹ để sinh sản. Giữa đường tại vườn hoa bà sinh ra Thích Ca. Thích Ca 

vừa được sinh ra, bước đi 7 bước một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống 

đất nói : 

-Trên trời, dưới đất chỉ có ta là hơn cả. 

 

Có một vị Thiền sư Trung Hoa là Vân Môn đọc đến đoạn truyền 

thuyết này nói : 

-Nếu ta có mặt lúc đó, thì ta đã đánh  chết, vứt xác cho chó ăn thì đã 

hết chuyện. 

Chuyện này dạy chúng ta cái gì ? Làm lành đương nhiên là tốt, nhưng 

cứ chấp thiện thì có khi lại là làm ác. 

 

Tô Đông Pha, một thi nhân đời Tống có truyền thuyết nói ông ta đã 

đạt tới Tứ Thiền Thiên. Đây là một cảnh giác cao, người thường vào 
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được cảnh giới sơ Thiền đã là khó rồi. Điều đó chứng tỏ công phu tu tập 

của ông đã vào hạng khá, tu dưỡng thâm sâu. Ông có bạn thân là Thiền 

sư Phật Ấn. Có một lần ông làm một bài kệ tán Phật : 

 

Cúi  đầu  lễ  Phật  Tổ 

Hào  quang  chiếu  đại  thiên 

Tám  gió  thổi  không  động 

Đoan  tọa  tố  kim  liên. 

 

Tám gió là : xứng, cơ, hủy, cứ, lợi, suy, khổ, lạc. Bài kệ này tán Phật, 

ngài không bị tám gió lay động. Tô Đông Pha rất tự hào làm bài kệ này 

và sai thư đồng mang bài kệ trao cho Phật Ấn xem. Phật Ấn xem xong 

viết vào 2 chữ “Đánh rắm” bên dưới trao trả tiểu đồng. Tiểu đồng mang 

về cho Tô Đông Pha xem. Tô Đông Pha xem rồi tức tối, ngay đêm đi 

thuyền sang sông tìm gặp Phật Ấn để tranh luận. Phật Ấn biết Tô Đông 

Pha không phải là người “tám gió thổi không động “ bèn viết vào giấy 2 

câu, dán lên cửa : 

Tám  gió  thổi  qua  tâm chẳng  động 

Chỉ  vì  phát  rắm  phải  sang  sông. 

Tô Đông Pha, chạy đến phòng của Phật Ấn. Chính mắt trông thấy 2  

câu thơ trên, không dám gõ cửa phòng phương trượng nữa, quay mình 

trở về. 

Có vị Thiền sư bị đồ đệ hỏi : 

-Người leo đến đầu gậy 100 thước làm sao bước bước nữa ? 

Ông quay đầu lại A! một tiếng. Đồ đệ lập tức khai ngộ. Có Thiền sư 

bảo đồ đệ tham công án này, đồ đệ tham 3 năm mà không ngộ. Một hôm 

ông cưỡi lừa qua sông, lỡ một bước cả người lẫn lừa đều rơi xuống sông 

do đó mà ông ngộ đạo. A! nguyên lai là thế. Phải bỏ hết không chấp một 

cái gì. Người leo  99 thước làm sao bước thêm một bước nữa cho đủ 100 

thước ? Ông ta chỉ buông 2 tay ra cho thân rơi xuống là xong. Còn chấp 

vào đầu gậy 99 thước thì dù có ôm gậy cả trăm năm cũng vô dụng. 

Do đó có một ông tăng hỏi sư phụ: 

-Thế nào là đại ý của Phật pháp ? 

-Là bỏ thân mạng! 

Dù đầu gậy có là Phật thì ông cũng phải bỏ. 
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Để khảo nghiệm đệ tử Hương Nghiêm Trí Nhàn nêu ra vấn đề sau : 

-Người cầu đạo giống như một người dùng răng cắn vào cành cây, 

mình lơ lửng giữa trời. Bên dưới có người đặt câu hỏi : 

-Ý Tổ sư là gì ? 

Nếu không đáp là không biết, nếu mở miệng đáp thì rơi xuống mà 

chết. Xin hỏi phải làm sao ? 

Lúc đó Hổ đầu chiên hòa thượng cũng có mặt bèn đứng dạy thưa : 

-Xin hỏi lúc chưa ở trên cây thì thế nào ? 

Hương Nghiêm nghe rồi cười ha hả cười lớn. 

Tâm động thì niệm sanh vọng tưởng chấp trước nên lạc vào biên kiến. 

Trả lời hay không trả lời đều lạc vào biên kiến. Sao chẳng hỏi lúc chưa 

lên cây ? 

 

Có vị Thiền sư tên là Đức Sơn, có đồ đệ hỏi : 

-Thế nào là Đạo ? 

-Không đáp được tôi đánh 30 gậy, đáp được tôi cũng đánh 30 gậy. Vì 

sao ? Vì chân lý tuyệt đối không thể nói ra được, muốn nói cũng không 

thể nói, chỉ còn cách là nói mâu thuẫn, chẳng hạn nói con của Thạch nữ 

rất anh tuấn. Câu nói này đúng không ? Không đúng ! Vì Thạch nữ là 

người đàn bà không thể mang thai được. Ngũ tổ Diễm nói : 

-Tỷ như con trâu qua cửa : đầu, sừng, 4 chân đều qua, tại sao cái đuôi 

lại không qua được ? 

Con trâu tượng trưng cho nhục thể, đầu sừng và tứ chi qua lọt là thân, 

khẩu, ý bị ảnh hưởng của năm giác quan. Cái đuôi tượng trưng cho Phật 

tánh không bị ảnh hưởng bởi mê vọng. 

Thiền sư Thủ Sơn giơ trúc bề lên nói : 

-Nếu các ông gọi nó là trúc bề thì là xúc phạm, nếu các ông không gọi 

nó là trúc bề thì là trái ngược. Các ông gọi là cái gì ? 

Nếu các ông gọi là trúc bề, các ông đã chấp vào tên gọi, nếu các ông 

không gọi là trúc bề thì các ông đã làm ngơ hiện thực, chỉ khi nào các 

ông vào thẳng tâm điểm của sự nghịch lý thì các ông mới giác ngộ. 

Dược Sơn hỏi Thạch Đầu : 
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-Con đối với tam thừa thập nhị phân giáo có chỗ hiểu được nhưng đối 

với chủ trương của phương Nam “Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành 

Phật” thì vẫn chưa hiểu. Mong thầy lượng cả từ bi giảng giải cho. 

-Khẳng định không trúng, phủ định không trúng, khẳng định và phủ 

định đều không trúng. Lúc đó ông phải làm sao? 

Qua một lúc Thạch Đầu lại nói : 

-Nhân duyên của ông chẳng tại đây, mau đi kiếm đại sư Mã Tổ. 

Dược Sơn nghe lời đi kiếm Mã Tổ và đặt cùng câu hỏi. Mã Tổ bảo ; 

-Tôi có lúc kêu hắn trợn mắt nhướng mày, có lúc không kêu hắn trợn 

mắt nhướng mày, hắn có lúc tự trợn mắt nhướng mày có lúc không. Ông 

giải thích thế nào ? 

Lời của Thạch Đầu và của Mã Tổ cùng một ý nhưng cách biểu đạt 

khác nhau. Hắn ở đây là chỉ Phật tánh. Dược Sơn ngộ khi nghe Mã Tổ 

nói. Chân lý không diễn tả bằng lời được nên Mã Tổ dùng động tác trợn 

mắt nhướng mày để biểu thị. Dù theo dòng Thiền nào thì triết lý cũng 

không ngoài 2 bộ kinh Lăng Già và kinh Kim Cương vậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Phần  III 
 

Từ  Thiền  Thi  Vào  Thiền  Đạo. 
 

Bây giờ, qua thi ca chúng ta hy vọng sẽ thấy được Thiền Đạo. 

 

Có một vị sư tên là Phó đại sĩ, thân phận thật của ông không có tài 

liệu nào để kê cứu. Cứ theo truyền thuyết, một hôm ông được Lương Võ 

Đế mời vào cung dự tiệc. Ông đội mũ đạo sĩ, mình khoác áo cà sa, chân 

đi giầy nho sĩ : ý ông là Tam giáo đồng quy. Ông có làm một bài kệ : 

Tay  không,  nắm  cán  quốc 

Di  bộ,  ngồi  lưng  trâu 

Người  sang  sông  qua  cầu 

Trôi  cầu,  chẳng  trôi  nước. 

 

Trong bài kệ này : 

Câu (1) chỉ không hữu bất nhị 

Câu (2) chỉ tự tha bất nhị 

Câu (4) chỉ động tĩnh bất nhị. 

Nói tóm lại cả bài là chỉ cái “Không”. 

 

Có một vị là Đoạn Kiều Biện Luân thấy bài kệ trên cảm ứng nên bài 

kệ sau : 

Chó  chạy  há  mõm 

Khỉ  buồn  bưng  đầu 

Sông  ngoài  Đoan  Tự 

Hướng  Tây  từ  lâu. 

Cả hai bài kệ đều diễn tả Phật tánh trong các bộ kinh Lăng Già và 

Kim Cương cả. Tất cả đều là không; vốn không thể nói, nếu muốn nói 

thì dùng cách mâu thuẫn như lông rùa, sừng thỏ. Tỷ như nói lông rùa 

mầu đen là không đúng vì rùa làm gì có lông. Cũng thế nói lông rùa mà 

có mầu vàng, mầu đỏ cũng là sai nốt. 
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Chân lý không thể diễn tả ra lời, nhưng để phổ độ chúng sinh không 

thể không nói. Như bào kệ của Phó đại sĩ dùng sự mâu thuẫn để diễn tả : 

Tay  không,  cầm  cuốc 

Đi  bộ,  ngồi  lưng  trâu 

Cầu  trôi,  nước  không  trôi. 

 

Còn bài kệ của Đoạn Kiều Biện Luân tả toàn cảnh sự thực : 

Chó  chạy  há  mõm 

Khỉ  buồn  bưng  đầu 

Con sông ở ngoài chùa Đoan Nghiêm,  

từ cổ đã hướng về phía Tây. 

 

Các sự thực này đều là Phật tánh hiển lộ đều là không cả. 

 

Ngoài cách dùng mâu thuẫn, Thiền sư có thể đáp bằng cách câu trả 

lời không ăn nhằm gì đến câu hỏi, hay dùng thể ngữ như đấm, đạp v . v . 

 

Có một hôm Bảo Tích đọc một bài kệ cho đại chúng nghe : 

Ba  giới  không  pháp 

Tìm  tâm  ở  đâu 

Bốn  đại  không  có 

Phật  ở  nơi  đâu ? 

Bắc  Đẩu  không  động 

Yên  lặng  không  lời 

Đối  mặt  trình  hiện 

Chẳng  dư  sự  đời. 

 

Bảo Thích đặt câu hỏi: 

-Nếu tất cả là không thì Tây phương thế giới cũng là không, Vậy Phật 

Di Đà ở đâu ? Tìm Tâm ở đâu ? 

Và phần thứ hai ông tự trả lời chân lý tuyệt đối giống như sao Bắc 

Đẩu không động chẳng đâu là không có (Đó là quan niệm ngày xưa, còn 

ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh là sao Bắc Đẩu có chuyển 

động), nhưng không tả ra lời được. 
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Về sau, Tuyết Đậu Trùng Hiển bình xướng bài kệ như sau : 

Ba  giới  không  pháp 

Chỗ  nào  cầu  tâm 

Mây  trắng  làm  lọng 

Nước  chẩy  là  đàn 

Một  khúc,  hai  khúc  người  chẳng  hiểu 

Mưa  qua  ao  đêm,  nước  thu  sâu. 

 

Phải thăng hoa mọi khái niệm, trời đất giao hòa tạo nên những bản 

nhạc thiên nhiên ít người hiểu, nhưng vào được định rồi sẽ hiểu ngã 

không, pháp không không bằng sự suy luận. 

 

Phó đại sĩ có làm bài kệ : 

Đêm  đêm  ôm  Phật  ngủ 

Sáng  sáng  thức  dậy  cùng 

Theo  nhau  ngồi  hay  đứng 

Nói  im  đều  làm  chung 

Không  chút  nào  cách  biệt. 

Tương  tự  bóng  với  hình. 

 

Bài kệ trên mô tả Phật tánh. Phật tánh ấy theo người trong bốn uy 

nghi: đi, đứng, nằm, ngồi như bóng theo hình. Nên nhớ Phó đại sĩ sống ở 

miền Bắc và lúc đó Thiền tông chưa được thành lập. Đối với Thiền thì 

tất cả đều là không, cho nên thiện hay ác cũng là không. Người đời 

không chấp nhận cái ác, nhưng đối với Thiền thì kẻ ác vẫn còn hy vọng. 

Một vị Thiền sư đời Tống đọc bài kệ trên bèn làm bài kệ sau : 

Muốn  ngủ  thì  ngủ 

Dậy  thì  dậy  ngay 

Rửa  mặt  da  sáng 

Uống  trà  ướt  môi 

Biển  lớn  bụi  hồng 

Sóng  nổi  đất  bằng 

A,  a  ,  a 

La,  lý,  la 
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Bài kệ chỉ tả những chuyện bình thường, nhưng trong những cái bình 

thường ấy có cái bất bình thường như trong thân ngũ ấm có Phật tánh 

vậy. Hai câu cuối của bài kệ không có nghĩa chứng tỏ chân lý, không 

diễn tả bằng lời. 

 

Hàn Sơn cũng có một bài kệ nói về Phật tánh như sau : 

Trên  đỉnh  Hàn  Sơn,  trăng  cô  đơn 

Soi  chiếu  tất  cả  đều  là  không 

Cái  vật  thiên  nhiên  vô  giá  đó 

Được  vùi  ở  trong  ngũ  ấm  thân. 

 

Đời Minh, có vị Thiền sư là Sở Thạch Phạm Kỳ tả một bài kệ : 

Chạy  theo  đám  mây,  người  nhàn  nhã 

Gió  mát,  trăng  trong,  mọi  chốn  không 

Sơn  hà  đại  địa  dạy  làm  Phật 

Trên  đầu  ngọn  cỏ  là  Kim  thân. 

 

Ở đâu cũng là không, cũng là Phật tánh hiển hiện, ngay đầu ngọn cỏ 

cũng là pháp thân Phật. Có Thiền sư đọc công án “Niêm hoa vi tiếu” làm 

ra bài kệ : 

Thế  Tôn  có  mật  ngữ 

Ca  Diếp  chẳng  dấu  nào 

Đêm  mưa  hoa  rơi  rụng 

Đầy  thành  thơm  biết  bao. 

 

Khẳng Đường Ngạn Sung khi đọc công án này cũng viết : 

Thế  Tôn  chẳng  nói  mà lại  nói 

Ca  Diếp  chẳng  nghe  mà  lại  nghe 

Nước  cuốn  lá vàng  về  đâu  nhỉ ? 

Quạ  lạnh  theo  trâu  về  thôn  xa. 

 

Không nói mà lại nói vì chân lý không thể diễn tả bằng lời, vì tất cả 

đều là không, dù có nghe được thì đều là không. Vì vậy Ca Diếp chẳng 

nghe mà nghe. Lá vàng ở trong nước, theo dòng nước mà trôi đi, xin hỏi 

lá vàng từ đâu tới ? Quạ thường đậu trên lưng trâu, khi mục đồng dẫn 
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trâu về nhà thì cũng dẫn luôn quạ về. Lá vàng tượng trưng cho chân lý 

tuyệt đối. Xin hỏi chân lý tuyệt đối từ đâu lại ? Vấn đề này câu kệ tiếp 

đã giải đáp rõ. Trâu và quạ đều chỉ chân lý tuyệt đối, từ đây dẫn về thôn 

xa, nói cách khác, chân lý không đâu không có. 

 

Nhưng học đạo cách nào ? Long Nha có viết một bài kệ : 

Học  đạo  như  bật  lửa 

Thấy  khói  chưa  thể  ngưng 

Chỉ  đến  khi  lửa  sáng 

Tới  nhà  thì  mới  dừng. 

 

Thần Đỉnh đọc được bài kệ trên bèn làm một bài kệ phản bác như sau : 

Học  đạo  như  bật  lửa 

Thấy  khói  có  thể  ngưng 

Chớ  đợi  khi  lửa  sáng 

Đầu  cổ  đã  cháy  bùng. 

 

Bài kệ của Long Nha ý là người học đạo tham thiền thấy khói không 

thể ngưng. Phải tiếp tục cố gắng cho tới khi có lửa. Lúc đó mới được coi 

là công phu đã về tới nhà. Rõ ràng là thiếu cảnh này chỉ mới là tới cửa 

chứ chưa vào được nhà; vẫn còn phải tu chứ chưa được giải thoát. Do đó, 

Trần Đỉnh mới phản bác. Bài kệ của ông có ý là đừng chấp vào một cái 

gì, ngay cả thiện pháp nếu không nó sẽ trở thành ác pháp. Thí dụ thuốc 

là một thiện pháp, nhưng đối với người không bệnh nó sẽ trở thành ác 

pháp. 

 

Ngưỡng Sơn khảo nghiệm Hương Nghiêm Trí Nhàn: 

-Gần đây sư đệ tâm đắc thế nào ? 

Hương Nghiêm đọc ra bài kệ : 

Năm  ngoái  nghèo  chưa  là  nghèo 

Năm  nay  mới  thật  là  nghèo 

Năm  ngoái  còn  dùi  để  cắm 

Năm  nay  không  cả  dùi  cắm. 

 

Ngưỡng Sơn nghe rồi cười ha hả : 
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-Sư đệ ! Ta công nhận ông đã qua được Như Lai Thiền, còn như Tổ 

Sư Thiền tưởng ông nằm mộng cũng chưa tới được. Do đó, Hương 

Nghiêm lại đọc một bài kệ nữa : 

Ta  có  một  cơ 

Chớp  mắt  là  y 

Nếu  người  chẳng  hiểu 

Đừng  gọi  Sa  di. 

 

Nghe xong bài kệ, Ngưỡng Sơn rất cao hứng bèn đi báo cáo với Quy 

Sơn : 

-Sư đệ đã đắc Tổ Sư Thiền ! 

 

Năm ngoái chưa đạt đến cái không triệt để, nên còn đất cắm dùi. Năm 

nay đã ngộ nhập pháp không nên không có cả dùi cắm đất. Muốn tới 

được cảnh giới này chỉ cần tu tập : giới, định, tuệ. 

Cơ là chỉ tự kỷ tâm linh, y là chỉ chân ngã, chớp mắt là y là trọng tâm 

của bài kệ, diễn tả cảnh giới đốn ngộ của Tổ Sư Thiền. 

 

Nói tóm lại từ Tứ tổ trở ngược lên là Như Lai Thiền là Thiền do Thế 

Tôn dạy. Vì học trò Ngài có đủ mọi tầng lớp trong xã hội từ vua chúa, tu 

sĩ, thương nhân v . v  . Cho nên Ngài phải giảng sao cho mọi người đều 

hiểu được, do đó lối tu này là tiệm tu. Từ Ngũ tổ trở xuống gọi là Tổ Sư 

Thiền, chỉ truyền cho những người có trí óc thâm sâu. Đây là Thiền đốn 

ngộ. 

 

Những tâm cảnh của người tu đạo thế nào ? 

Một hôm Triệu Châu hỏi Nam Tuyền : 

-Thế nào là Đạo ? 

-Tâm bình thường là Đạo. 

-Có phương pháp để cầu được ? 

-Có niệm đầu cầu được là đã sai rồi. 

-Nếu phong kín tất cả tâm niệm thì làm sao biết Đạo ? 

-Đạo không thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết 

là vô ký. Nếu đạt đạo thì thấy giống như thái hư trống rỗng, há có được 

thị phi sao.  
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Triệu Châu ngay lời nói đó đại ngộ. 

 

Vô Môn có bài kệ phê bình công án trên như sau : 

Xuân  có  trăm  hoa,  Thu  trăng  sáng 

Hạ  có  gió  mát,  Đông  tuyết  rơi 

Nếu  không  chuyện  gì  làm  bận  óc 

Thì  chính  nhân  gian  buổi  đẹp  trời. 

 

Tâm bình thường chính là vô tâm, không dính mắc gì đến ý thức, nó 

thuần phác. Mục đích của Thiền là đạt được tâm bình thường. Ăn, uống, 

tiêu, tiểu cứ tùy tâm mà làm đừng cưỡng cầu thì khế hợp với Đạo. 

 

 

 

 

 

 

 


