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Giải  nhanh  vài  công án 

(tiếp theo) 

 

Dương Đình Hỷ 

 

52-Có ông tăng hỏi Mã Tổ : 

-Thế nào là Phật ? 

-Tức tâm, tức Phật. 

 

Vạn pháp đều do tâm. 

 

53-Có ông tăng hỏi Mã Tổ : 

-Thế nào là Phật ? 

-Phi tâm, phi Phật. 

 

Ngoài tâm, không tìm thấy Phật. 

 

54-Đại Mai hỏi Mã Tổ : 

-Thế nào là Phật ? 

-Tức tâm, tức Phật. 

Sau Đại Mai lên núi tu, Mã Tổ sai một ông tăng lên núi khảo nghiệm, hỏi : 

-Lúc ông ở nơi Mã Tổ, ông học được những gì ? 

-Tức tâm, tức Phật. 

-Nay Mã Tổ đã cải biến pháp rồi, Ngài nói : Phi tâm, phi Phật. 

Đại Mai gắt :  

-Tôi chỉ biết : Tức tâm, tức Phật, chứ chẳng biết Phi tâm, phi Phật là cái 

quái gì ! 

Ông tăng trở về kể lại cho Mã Tổ nghe. 

-Mai đã chin rồi. 
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Mã Tổ khen Đại Mai không tin thầy một cách mù quáng. Mã Tổ đã trả lời 

sự khác biệt này như sau : 

-Tức tâm, tức Phật là để dỗ con nít khỏi khóc. 

-Khi con nít không khóc rồi thì sao ? 

-Phi tâm, phi Phật. 

-Thầy sẽ dạy thế nào khi một người đã trừ được cả 2 thứ này ? 

-Phi vật. 

-Nếu một người đã vượt hết những thứ này ? 

-Bảo hắn hãy thể hội đại Đạo. 

 

Đạo là tìm ở tâm. 

 

55-Một Phật tử đến tham phỏng Triệu Châu, không mang theo lễ vật, cảm 

thấy bất an, nên nói : 

-Đệ tử đến tay không. 

-Bỏ xuống đi. 

-Đệ tử không mang gì đến, làm sao bỏ xuống? 

-Vậy ông hãy mang đi. 

 

Ý Triệu Châu là ông hãy bỏ cái chấp đi. 

 

56-Đường Túc Tông hỏi Huệ Trung : 

-Thầy đắc pháp nào ? 

Bệ hạ có thấy đam mây không ? 

-Thấy. 

-Lấy đinh sắt mà đóng nó lại. 

 

Tự tánh ở khắp mọi nơi. 

 

57-Một ông tăng hỏi Linh Mặc : 
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-Thầy không có pháp nào hướng dẫn người sao ? 

-Đợi ông thỉnh cầu. 

-Thỉnh thầy tiếp dẫn. 

-Ông thiếu gì ? 

 

Tự tánh ai cũng có. 

 

58-Có ông tăng hỏi Vân Môn : 

-Thế nào là siêu Phật, vượt tổ ? 

-Ma Hoàng Bố Châu, Phụ tử Ích Châu. 

 

Vân Môn phá chấp Phật, pháp cho ông tăng. 

 

59-Một ông tăng thưa với Đầu Tử : 

-Đệ tử từ ngoài ngàn dậm lại, xin thầy tiếp dẫn. 

-Hôm nay, tôi đau lưng. 

 

Tự tánh phải tự mình tìm. 

 

60-Một ông tăng hỏi Thẩm Triết : 

-Thế nào là chỗ thăm thẳm ? 

-Lấy đinh một tấc đóng vào gỗ, 8 trâu kéo chẳng ra. 

 

Chỗ thăm thẳm chỉ tự tánh. 

 

61-Ngưỡng Sơn nằm mộng thấy mình đến trời Đâu Xuất của Phật Di Lặc, 

ngồi vào hàng thứ 3. Có vị tên Giả bạch chùy rằng : 

-Hôm nay người ở hàng thứ ba nói pháp. 

Ngưỡng Sơn nói : 

-Nghe cho kỹ, nghe cho kỹ, pháp Đại thừa là Ly tứ cú, tuyệt bách phi. 
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Tứ cú là có, không, vừa có vừa không, không có, không không. Bách phi 

trăm sự phủ nhận. Giáo lý Đại thừa là không bị trói buộc bởi bất cứ cái gì. 

 

62-Hòa thượng Ba Tiêu bảo đại chúng : 

-Nếu các ông có gậy, tôi sẽ cho các ông gậy, nếu các ông không có gậy, tôi 

sẽ đoạt gậy của các ông. 

 

Gậy chỉ tự tánh. Có gậy chỉ chưa ngộ, không gậy chỉ đã ngộ. 

 

63-Có ông tăng theo Triệu Châu vào vườn rau. Con thỏ trông thấy hoảng 

sợ chạy trốn. 

-Thầy là người tu, sao con thỏ lại sợ ? 

-Vì lão tăng hiếu sát. 

 

Tâm cảnh của con thỏ là của con thỏ. Triệu Châu là người đã đắc tự tánh 

nên không bị cảnh ảnh hưởng. 

 

64-Một cây cờ trong thiền viện bị gió thổi gẫy, một ông tăng hỏi Triệu 

Châu : 

-Cây cờ đi về phàm hay đi về thánh ? 

-Không phàm, không thánh. 

-Vậy về đâu ? 

-Rơi xuống đất. 

 

Triệu Châu phá chấp phân biệt của ông tăng. 

 

65-Một ông tăng hỏi Như Mẫn : 

-Thầy bao nhiêu tuổi ? 

-Hôm nay sanh, mai chết. 
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-Sanh ở đâu vậy ? 

-Trời mọc Đông, Trăng lặn Tây. 

 

Tự tánh không phân biệt thời, không. 

 

66-Một ông tăng hỏi Chiêu Hiền : 

-Thế nào là tâm bình thường ? 

-Muốn ngủ là ngủ, ngồi là ngồi. 

-Không hiểu. 

-Nóng thì tìm chỗ mát, lạnh thì tìm lại gần lửa. 

 

Tâm bình thường chỉ tự tánh an nhiên, tự tại.  

 

67-Có ông tăng hỏi Đầu Tử : 

-Gà vàng chưa gáy thì sao ? 

-Không tiếng. 

-Gáy rồi thì sao ? 

-Mọi người tự biết thời khắc. 

 

Gà vàng chỉ tự tánh. Chưa gáy chỉ chưa ngộ, gáy rồi chỉ đã ngộ. Mọi người 

tự biết thời khắc, chỉ mọi người phải tự thể ngộ. 

 

68-Có ông tăng hỏi Thạch Sương : 

-Đại ý của Phật pháp là gì ? 

-Ngày Xuân gà gáy. 

-Không hiểu. 

-Trung Thu gió thổi. 

 

Đạo là do tham cứu những sự vật tầm thường. 
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69-Một hôm Tây Viên đun nước tắm. 

-Các việc tạp dịch này thầy để các chú tiểu làm đi. 

Tây Thiên không nói chỉ phủi tay. 

 

Tự tánh phải tự mình tìm. 

 

70-Có ông tăng hỏi Trần Tôn Túc : 

-Con mới vào thiền viện, xin thầy chỉ thị. 

-Ông không biết cách hỏi. 

-Ý thầy là gì ? 

-Tha cho ông 30 gậy, hãy tự mang đi. 

 

Tìm tự tánh hãy tự hỏi mình, đừng đi hỏi người. 

 

71-Một ông tăng hỏi Lũng Châu : 

-Thế nào là ý của tổ sư từ Tây sang ? 

-Tường Đông đánh tường Tây. 

 

Muốn thấy tự tánh phải bỏ sai biệt. 

 

72-Ngưỡng Sơn theo Quy Sơn đi chơi núi, một con chim ưng bay ngang 

làm rơi một quả hồng trước mặt hai người. Quy Sơn nhặt lên đưa cho Ngưỡng 

Sơn rửa sạch. Ngưỡng Sơn trao lại Quy Sơn. 

-Ông lấy được từ đâu ? 

-Do đạo đức của thầy làm cảm động. 

-Ông cũng không thể tay không. 

Nói rồi bẻ quả hồng làm 2, chia cho Ngưỡng Sơn một nửa. 

 

Quả hồng chỉ tự tánh, rửa là bỏ ngoại duyên. 

 



7 

 

73-Văn Ích hỏi một ông tăng : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Đến báo ơn. 

-Còn an tâm không ? 

-An tâm. 

-Uống trà đi. 

 

Uống trà đi chỉ sự tự tham chứng đó là báo ơn. 

 

74-Có ông tăng hỏi Vân Môn : 

-Khi cây rụng lá thì thế nào ? 

-Thân bầy gió vàng. 

 

Lá chỉ phiền não, rụng hết là hết phiền não, gió vàng là chỉ cảnh giới vô 

tâm. 

 

75-Triệu Châu bảo đệ tử : 

-Phật bùn không độ nước, Phật vàng không độ lò, Phật gỗ không độ lửa, 

Phật thật ngồi trong nhà. 

 

Tìm Phật ở trong tâm, chứ không ở bên ngoài. 

 

76-Dược Sơn hỏi Bố Nạp đang rửa tượng Phật : 

-Ông có thể rửa cái này, có thể rửa ra cái đó không ? 

-Thầy mang cái đó ra coi. 

 

Cái đó chỉ tự tánh. 

 

77-Có ông tăng hỏi Long Nha : 

-Cổ nhân được gì mà thôi ? 
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-Giống như trộm vào nhà trống. 

 

Thiện, ác đều không nghĩ đến thì thấy tự tánh. 

 

78-Cảnh Thanh hỏi thị giả : 

-Có tiếng gì ngoài cửa ? 

-Tiếng mưa rơi. 

-Chúng sanh điên đảo, mê chạy theo vật. 

 

Muốn kiến tánh, không chạy theo vật. 

 

79-Có ông tăng hỏi Hương Lâm : 

-Ý tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Ngồi lâu sẽ mệt. 

 

Phải tỉnh thức trong mọi quán niệm. 

 

80-Đại An hỏi Bách Trượng : 

-Con muốn biết Phật, Phật là gì ? 

-Giống như cưỡi trâu tìm trâu. 

-Biết rồi thì sao ? 

-Giống như cưỡi trâu về nhà. 

-Làm sao giữ được ngộ cảnh. 

-Giống như trẻ chăn trâu, không cho nó ăn lúa ruộng người. 

 

Trâu chỉ tự tánh. 

 

81-Động Sơn và Tăng Mật cùng qua suối, Động Sơn bảo : 

-Đừng bước sai. 

-Nếu sai thì không qua được. 



9 

 

-Nếu không sai thì sao ? 

-Cùng thầy qua suối. 

 

Qua suối thấy tự tánh. 

 

82-Một ông tăng hỏi Giả Trí : 

-Ý tổ sư từ Tây qua là gì ? 

-Đợi ông từ bên ấy qua, tôi sẽ bảo. 

 

Tự tánh phải tự mình thể nghiệm. 

 

83-Có ông tăng hỏi một thiền sư : 

-Đạt Ma tổ sư đến Trung Hoa độ ai ? 

-Độ lừa, chó, dê nhưng không độ ông. 

 

Tất cả chúng sanh đều có tự tánh, không độ ông vì ông phải tự độ. 

 

84- Có ông tăng hỏi Đại Mai : 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

-Tây sang không ý. 

 

Đại Mai phá chấp cho ông tăng là tự tánh có thể cầu được. 

 

85-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : 

-Thế nào là sự cấp thiết ? 

-Đồ ngu ! 

 

Sự cấp thiết là kiến tánh, phải tìm trong tâm. 

 

86-Một lão hòa thượng thấy nắng chiếu vào cửa giấy bèn hỏi Duy Chính : 
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-Cửa giấy làm sáng nắng hay nắng làm sáng cửa giấy ? 

Có khách kìa, trưởng lão hãy về coi. 

 

Duy Chính phá chấp phân biệt cho hòa thượng. 

 

87-Vân Nham hỏi Bách Trượng : 

-Thầy cả ngày bận rộn vì ai ? 

-Vì một người. 

-Sao không bảo hắn tự làm ? 

Hắn không có công cụ. 

 

Hắn chỉ tự tánh. 

 

88-Huệ Năng sắp mất, Hy Thiên hỏi : 

-Thầy đi rồi, con biết nương tựa vào ai ? 

-Ông hãy tự mình nghĩ coi. 

 

Tự tánh ai cũng có, việc gì phải nương tựa vào ai. 

 

89-Đạo Ngô hỏi Thạch Đầu : 

-Đại ý Phật pháp là gì ? 

-Không được, không biết. 

 

Tự tánh phải tự mình thể nghiệm. 

 

90-Có ông tăng hỏi Đạo Minh : 

-Thế nào là Phật ? 

-Không thể nói cho ông biết. 

 

Tự tánh không thể giảng ra bằng lời. 
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91-Tùng Nguyên bảo : 

-Vì sao đại lực sĩ nhấc chân lên không nổi, mở miệng lại không dùng lưỡi ? 

 

Đại lực sĩ chỉ người đã giác ngộ. Nhấc chân lên không nổi vì tự tánh ở khắp 

vũ trụ, còn có chỗ nào để giơ chân. Mở miệng không dùng vì chân lý không 

dùng lời mà giảng ra được. 

 

92-ANAN hỏi Ca Diếp : 

-Ngoài áo vàng ra, Phật còn truyền gì cho sư huynh ? 

-ANAN ! 

-Dạ ! 

-Hạ cây phướn trước cửa xuống. 

 

Cây phướn chỉ cái ngã. 

 

93-Ngũ tổ Diễn hỏi một ông tăng : 

-Thiến nữ lìa hồn, cô nào là thật ? 

Trương Giật có con gái là là thiến nữ, một đứa cháu ngoại là Vương Trụ, từ 

nhỏ hai đứa chơi với nhau rất thân. Trương thường nói đùa khi lớn lên cho hai 

đứa làm vợ chồng. Cả hai đứa tưởng thật. Về sau Trương muốn gả con cho 

người khác. Vương Trụ buồn rầu từ giã cậu mà đi. Nửa đêm trên thuyền bỗng 

nghe tiếng chân chạy tới, nhìn xem thì là Thiến nữ. Mừng tủi lẫn lộn hai 

người cùng đào tẩu. Hai người sống ở Thục 5 năm, sinh được 2 con. Thiến nữ 

nhớ nhà liền đòi về quê. Vương Trụ về trước để tạ tội. Giật mình kinh ngạc, 

Trương cho biết khi Trụ rời đi, Thiến nữ bị hôn mê không rời khỏi khuê 

phòng. Khi Thiến nữ từ thuyền trở về, Thiến nữ bị bệnh choàng dậy ra đón. 

Hai người ôm nhau hòa thành một. 

 

Đây là chứng minh Dụng, Thể là một. 
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94-Linh Vân Chí Cần nhân xem hoa đào nở mà làm bài kệ : 

Ba  mươi  năm  qua  tìm  kiếm  ngươi 

Bao  hồi  lá  rụng  lại  mọc  chồi 

Một  lần  nhìn  thấy  hoa  đào  nở 

Hết  cả  nghi  ngờ  cho  tới  nay. 

 

Tự tánh vượt lên mọi động tĩnh. 

 

95-Văn Ích chỉ một cây trúc hỏi một ông tăng : 

-Có thấy không ? 

-Thấy. 

-Mắt đến trúc hay trúc đến mắt ? 

-Chẳng giống nhau sao ? 

 

Trúc đến mắt : vật vào mắt. 

Mắt đến trúc : vật bị ngã hóa. 

Vật và ngã đều phải quên. 

 

96-Huệ Năng hỏi Thần Hội : 

-Ông từ đâu đến ? 

-Con không từ đâu đến. 

 

Tự tánh vượt lên mọi đối đãi. 


