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Dögen  道 元 

 

Đạo  Nguyên  (1200-1253) 

 

 

 
 

 

 

Là tị tổ của Tào Động tông Nhật Bản. 13 tuổi xuất gia, 24 tuổi du học ở 

nước Tống, tham học với Như Tĩnh thiền sư ở núi Thiên Đồng 3 năm, 

thành pháp tử 14 năm của Động Sơn phái. Được truyền y và thư như 

Bảo Cảnh Như Muội, Ngũ vị hiển quyết. 

 

Trước tác : 

-Chánh Pháp Nhãn tạng 

-Đại thanh quy 

-Phổ khuyến toạ thiền nghi 

-Vĩnh Bình quảng lục 



2 

 

-Học đạo dụng tân tập 

 

Có ảnh hưởng rất lớn tới Phật giáo, Nhật Bản. Ngày nay nghiên cứu Đạo 

Nguyên là một đề tài nóng bỏng, và hiểu Đạo Nguyên giúp ích cho việc 

hiểu Phật giáo Nhật Bản nói riêng và Thiền học nói chung. 

 

Sau đây là vài nhận xét về Thiền của Đạo Nguyên. 

 

1-Công án : 

Khi một Thiền sư trao cho đệ tử một công án, thí dụ : Thế nào là tiếng 

vỗ của một bàn tay ? Ông đã làm thiền sinh khởi nghi tình, tìm mọi lý 

luận để giải thích vấn đề đó. Thiền sinh không làm gì khác, chỉ suy nghĩ 

cách giải quyết vấn đề đó, quên ăn, quên ngủ. Theo Đạo Nguyên thì đó 

vẫn chưa đủ vì dùng lý luận không, không thể lý giải bản chất của sự 

việc mà còn phải kinh nghiệm nó. Ông kể về kinh nghiệm của ông. Lúc 

nhỏ ông chịu ảnh hưởng của mẹ, học Tứ thư, Ngũ kinh của Nho giáo, 

thấy nói Đạo lớn phải làm sáng Minh Đức. Ông không hiểu Minh Đức là 

cái gì. Đi hỏi các vị Nho sinh cũng không ai biết, có người bảo ngồi 

Thiền sẽ biết. Ông khắc khổ tu hành để tìm hiểu Minh đức là cái gì ? 

Ông tham gia cái bang đi xin ăn hàng ngày và mắc bệnh vì bị lây bẩn 

của họ gần chết. Ông không tiếc đời, chỉ tiếc là mình chưa hiểu Minh 

đức là gì ? Từ mê bỗng chuyển ra ngộ. Ông ngộ rằng các pháp vốn 

không sinh và đã hoàn toàn rồi. Ông trở lại thèm ăn và kêu thị giả nấu 

cháo. Ông ăn liền 3 bát. 

 

Do đó, có thể thấy Thiền không cố định. Chỉ dùng lý luận không, không 

có kết quả phải vượt lên lý luận hình thức, phải kinh nghiệm nó. 

 

2- Chân đế của Đạo Nguyên. 

Tại Vũ Trị Thiên Thánh tự, Đạo Nguyên nói : 

-Tôi tuy du học ở Tống quốc, ngẫu nhiên gập Như Tĩnh thiền sư, ở núi 

Thiên Đồng, ngay đó thể nhận rằng mắt ngang, mũi dọc, từ đó không bị 

người lừa dối nữa. Do đó, tôi về nước không mang theo một tượng Phật, 

một kinh điển nào cả. 
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Do đó có thể thấy Thiền của Đạo Nguyên là hiện thực. 

 

Ông không trừ ma, không chữa bệnh,không chú ngữ chỉ thể nhận mắt 

ngang, mũi dọc. Nói theo Đạo Nguyên thì Phật Đạo là giải thoát và hiện 

thành. Giải thoát là quên mình, thân tâm thoát lạc, hiện thành là lập tức, 

ngay đó. Nói tóm lại Thiền là vô tâm, là nắm giữ niệm ngay lúc đó. 

 

Đạo Nguyên từng nói : 

-Nghiên cứu Phật Đạo là nghiên cứu chính mình, nghiên cứu chính mình 

là quên chính mình. Quên chính mình là chứng ngộ vạn pháp, chứng ngộ 

vạn pháp là tự, tha thân tâm giải thoát. 

 

Phần trước câu là xương, phần sau câu là máu của Đạo Nguyên. 

 

3- Tự lực và tha lực. 

-Mật tông 

-Thiên Thai tông 

Hoa Nghiêm tông 

-Thiền tông 

Đều chủ trương tự lực, nghĩa là phải do mình nỗ lực mà tìm đường giải 

thoát. Trái lại Tịnh Độ tông tin vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà 

thì chúng sinh vãng sanh về tây phương cự lạc rồi do giáo huấn của Đức 

Phật A Di Đà mà giải thoát. Về vấn đề này chúng ta dẫn ngay chính lời 

của Đạo Nguyên : 

-Đạo này không lớn, không ta không người, cũng không vì hiện tại mà 

có phải nên ngộ như thế. 

 

Do đó, ta thấy Đạo Nguyên không để ý đến tự lực và tha lực. 

Đối với ông tự lực chính là tha lực. 

 

4- Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 

Đây là câu trong kinh Kim Cương. Tương truyền khi nghe câu kinh này 

Lục tổ Huệ Năng đại ngộ. Chúng ta đã biết qua tiểu sử của ngài Huệ 

Năng trong cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh. Câu này nghĩa là : Không trụ vào 

đâu mà tâm ấy sinh ra. Ta thấy sự giác ngộ của Đạo Nguyên cũng tương 
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tự như của Huệ Năng. Câu “Ưng vô sở trụ . . .” tương ứng với câu quên 

mình; “câu “Như sanh kỳ tâm . . “ tương ứng với : có thể chứng ngộ vạn 

pháp. 

 

5-Tu tập : chỉ ngồi không thôi. 

Cảm giác vui làm ta sinh lòng tham, cảm giác khổ làm ta sinh lòng sân, 

cảm giác xả làm ta sinh lòng si. Tham, sân, si trong Phật giáo gọi là Ba 

độc. 3 độc này sẽ tạo nên nghiệp : thân, khẩu, ý. Trong đời sống hàng 

ngày thì nghiệp thân nặng hơn nghiệp khẩu và ý. Vì bị đánh thì nặng 

hơn là bị mắng chửi hay bị khinh bỉ. Nhưng trong Thiền học và Luật học 

thì ý nghiệp lại là nặng nhất. Thí dụ: cùng giết người nhưng ông bác sĩ 

thì là ngộ sát, trái lại tên cướp là cướp của bịt miệng. Để diệt trừ ba độc 

này Phật giáo đề ra tam học là : Giới, Định, Tuệ. 

-Giới : ngăn làm các điều ác, 

-Định : ngừng phân biệt, 

-Tuệ : Hoặc biến thành Chân. 

 

Theo Bạch Ẩn (Tông Lâm Tế) thì ta phải nhiếp Giới và Tuệ vào Thiền 

Định. 

Còn Đạo Nguyên (Tào Động tông) thì ta chỉ ngồi Thiền là đủ. Vì khi 

ngồi Thiền đạt tới tam muội thì Phật tánh tràn đầy pháp giới. Không đâu 

là không giác. 

Khi ngồi Thiền ta phải : 

-Thân : lưng thẳng, cầm hơi quặp vào, 2 tay để trên đầu gối, thư giãn 

toàn thân. 

-Khẩu : miệng ngậm lại. 

-Ý : bỏ xuống tất cả, chỉ để ý đến toạ Thiền. 

Phải cảm thấy mình và thiên nhiên hoà làm một. 

Chỉ ngồi Thiền ta kể ra 2 công án sau : 

 

a-Dược Sơn đang ngồi Thiền, có ông tăng hỏi : 

-Thầy đang làm gì ? 

-Tư lường. 

-Tư lường là cái gì ? 

-Tư lường cái không tư lường. 
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-Đã không tư lường còn tư lường cái gì ? 

-Phi tư lường. 

 Trong công án này ta thấy tâm có 3 trạng thái : tư lường, không tư 

lường, phi tư lường. 

-Khi tư lường : tâm có khởi, phục. 

-Không tư lường : tâm không có khởi, phục. 

-Phi tư lường : phi ở đây không có nghĩa là không, mà có nghĩa là phi 

thường. 

Thiền ghét tư lường vì tư lường là khởi, phục. không tư lường thì không 

khởi, phục sửa soạn tiến sang giai đoạn phi tư lường là giai đoạn thăng 

hoa của tinh thần, dung hợp vạn pháp làm một. 

 

b-Mã Tổ đang ngồi Thiền, Hoài Nhượng hỏi : 

-Ông đang làm gì ? 

-Ngồi Thiền. 

Hoài Nhượng lấy một viên ngói mài, Mã Tổ hiếu kỳ hỏi : 

-Thầy mài ngói để làm gì ? 

-Mài ngói để làm gương. 

-Mài ngói sao thành gương được. 

-Mài ngói không thành gương, vậy ông ngồi Thiền lại thành Phật sao ? 

Công án này đả kích sự ngồi Thiền, nhưng Đạo Nguyên vẫn chủ trương 

chỉ quản ngồi Thiền vì ngồi Thiền đến thân tâm thoát lạc thì ta sẽ được 

giải thoát. 

 

Sau đây chúng tôi xin trích dịch một đoạn trong Vĩnh Bình Quảng lục : 

 

Đạo lớn vốn không tên, nhận rõ đạo lý ấy nên chúng ta cưỡng gọi là Đại 

Đạo. Cái Đạo ấy chúng ta chỉ biết chứ không thể thấy. Nó không lìa chỗ 

này và bây giờ. Xưa có một ông tăng hỏi Quy Tông : 

-Đạo là gì ? 

-Chính là ông. 

Lại có một ông tăng hỏi Mã Tổ : 

-Đạo là gì ? 

-Tâm bình thường là Đạo. 

Lại có một ông tăng hỏi Cổ Đức : 
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-Đạo là gì ? 

-Ông qua đây. 

Ông tăng lại gần : 

-Ở dưới chân ông. 

Câu trả lời của 3 vị tôn túc trên có đồng (thí dụ 10 bằng 5 cập, 10=5x2) 

Có dị (thí dụ : 8 lạng bằng nửa cân) 

A ! Ông là Đạo, có phải bốn đại, 5 uẩn, sáu căn không ? Chỗ nào là Đạo 

? Vật gì là Đạo ? Xưa có một ông tăng hỏi Pháp Nhãn : 

-Pháp thân kiên cố ở đâu ? 

-Tứ đại, ngũ uẩn. 

-Đó vẫn bị huỷ hoại, chỗ nào trú kiên cố pháp thân ? 

-Tứ đại, ngũ uẩn. 

Các ông phải chú ý công án này. 

 

Đương thể hiển lộ Đại Đạo. 

Câu trả lời của Mã Tổ : Tâm bình thường là Đạo, nhưng thế nào là tâm 

bình thường. 

Tìm thầy hỏi Đạo, cầu pháp hỏi Thiền, mặc áo ăn cơm, hành động 

ngừng nghỉ, niệm Phật tụng kinh, nói im. Ngủ nghỉ. Không cái nào 

không là tâm bình thường. Cổ Đức nói qua đây là chỉ vạn kiếp đã bao 

lần mang lông, đội sừng. Hướng Phật cầu sống, trèo non lội biển, thức 

khuya dậy sớm đó là qua đây. Người chưa qua thì ở lại đây như mây 

trắng vạn dặm, người đã qua thì Đạo ở ngay dưới chân. Đó là gia phong 

của chư Phật vậy. Xưa Thích Ca ngoảnh Đông, nhìn Tây khi sanh ra 

bước bẩy bước nói : Trên trời, dưới trời , chỉ có ta là hơn cả” đó là vì 

ông có Đạo. Lại ngồi kết phu toạ dưới gốc bồ đề, và giảng pháp ở vườn 

Lộc Uyển. Đó là vì ông đã chứng Đạo. Như chúng ta sinh ra chết đi, 

nghĩ ăn tưởng uống, ghét lạnh tìm ấm, từ nhỏ đến lớn tham, sân, si hỉ 

lạc, được mất, đi về chính là một cái Đại Đạo không chướng ngại. Thiền 

sư Hương Nghiêm Trí Nhàn lúc đầu tham thiền sư Quy Sơn Linh Hựu, 

Quy Sơn nói : 

-Tôi không nói cho ông biết vì nói ra sau này ông sẽ mắng chửi tôi. 

Trí Nhàn, về sau nhân cuốc đất, hòn đá văng vào cây tre, phát ra tiếng. 

Trí Nhàn nghe tiếng đó mà ngộ. bèn thắp hương hướng về Quy tông mà 

lạy : 
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-Nếu sư phụ nói ra lúc đó thì con đâu có ngày nay. 

Lại như thiền sư Lâm Tế một lần đến hỏi Hoàng Bách : 

-Đại ý của Phật pháp là gì ? 

Mỗi lần đều ăn 20 gậy. Sau đến tham Đại Ngu. Ngu hỏi : 

-Ông đến làm gì ? 

-Cầu pháp. 

-Sao không hỏi Hoàng Bách ? 

-3 lần hỏi, ăn 60 gậy. 

-Lão hán này thật là lão bà tâm thiết! 

Lâm Tế ngay đó đại ngộ. 

Do đó ta thấy Quy Sơn là chân thiện tri thức, Hoàng Bách là thầy của 

trời, người, cũng là người Thiền trí tuệ. Hãy tham những công án trên 

thật thâm sâu. Như chư Tổ nói trên tuyết thêm sương, như gấm thêu hoa. 

Ra vào là Đạo, tiến thối cũng là Đạo. Đạo ở nơi này, cần gì nhọc sức 

khoanh tay, thõng tay hỏi Đạo người khác. Tâm cầu Đạo cũng như tâm 

của Phật, Tổ. Người truyền Đạo há dám không truyền tâm ấn, người tiếp 

Đạo phải bỏ xuống hết. 

Hãy xem bài kệ : 

大 道 須 知 在 目 前 

Đại Đạo tu tri tại mục tiền 

阿 誰 廻 眼 扁 山 川 

A thuỳ hồi nhãn biên sơn xuyên 

有 人 若 問 固 中 事 

Hữu nhân nhược vấn cố trung sự 

踏 破 元 來 頭 上 天 

Đạp phá nguyên lai đầu thượng thiên. 

 

Dịch  : 

Nên  biết  Đạo  lớn  ngay  trước  mắt 

Ai  đó  ngoảnh  nhìn  núi  sông  trôi 

Nếu  có  người  hỏi  câu  chuyện  cũ 

Thì  hãy  đập  đầu  nguyên  trên  trời. 
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人 若 欲 知 三 世 因 

Nhân nhược dục tri tam thế nhân 

果 報 現 前 無 明 如 

Quả báo hiện tiền vô minh như 

且 問 前 途 修 為 要 

Thả vấn tiền đồ tu vi yếu 

癡 心 唯 恐 業 加 深 

Si tâm duy khủng nghiệp gia thâm 

 

 

Dịch: 

Bài 1 : 

Nếu  người  muốn  biết  nhân  ba  đời 

Quả  báo  hiện  tiền  không  biết  thôi 

Muốn  biết  kiếp  sau  ra  sao  nhỉ 

Si  tâm  chỉ  sợ  nghiệp  sâu  rồi . 

 

Bài 2 : 

Nếu  người  muốn  biết  nhân  ba  thế 

Quả  báo  trước  mặt  chẳng  người  hay 

Muốn  biết  tiền  đồ  tu  là  chính 

Lòng  si  chỉ  sợ  nghiệp  sâu  thay. 
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