
1 

 

Pháp  Nhãn  Ngữ  Lục 

Ngữ  Phong  Viên  Tín 

      Dịch  Giả  : Dương  Đình  Hỷ 

 

Pháp Nhãn Văn Ích, sư họ Lỗ, người Dư Hàn, 7 tuổi xuất gia, 20 tuổi 

thọ cụ túc giới ở Khai Nguyên Tự, Việt Châu. 

 

1-Hai chữ thanh sắc làm sao qua được?  

Sư bảo đại chúng:  

-Các ông nên hỏi: Ông tăng này đã qua thanh sắc chưa? Nếu đã hiểu chỗ 

ông tăng hỏi thì thông qua thanh sắc không khó. 

 

2-Cầu Phật tri kiến, đường nào là đường thẳng ngắn nhất? 

-Không có đường đó. 

 

3-Đại chúng vân tập thỉnh sư quyết nghi. 

-Thương lượng trong liêu xá, trà đường. 

 

4-Mây mờ thấy mặt trời thì thế nào? 

-Đó là sự thật. 

 

5-Thế nào là chỗ trọng của sa môn? 

-Có chỗ trọng thì không phải là cửa sa môn. 

 

6-Trong trăm ngàn ức hóa thân, thế nào là pháp thân trong đó? 

-Đều là pháp thân. 

 

7-Một phòng tối trăm năm, một ngọn đèn sáng phá cả. Thế nào là một 

ngọn đèn?  
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-Thế nào là Trăm năm tối ám? 

 

8-Thế nào là chân đạo? 

-Thứ nhất là dạy các ông, thứ nhì cũng là dạy các ông. 

 

9-Thế nào là chân địa? 

-Không có địa nào là chân. 

 

10-Trong 12 thời phải tu hành thế nào? 

-Bước, bước đạp thật. 

 

11-Thế nào là cổ Phật? 

-Nay không hiềm nghi. 

 

12-Gương cũ chưa lau, làm sao chiếu? 

-Hà tất tái tam. 

 

13-Thế nào là huyền chỉ của chư Phật? 

-Ông cũng có. 

 

14-Từ vô trú mà các pháp sanh, thế nào là vô trú? 

-Hình chưa có chất, chưa đặt tên. 

 

15-Vong tăng theo chúng nhân xướng, tổ sư thì theo người nào? 

-Ông nói vong tăng theo người nào? 

 

16-Thế nào là gia phong của Thanh Lương? 

-Ông đi chỗ khác nhưng nói là từ Thanh Lương tới. 

 

17-Thế nào là chư pháp vô thường? 

-Ông nói pháp nào? Chỉ là nói lúc rảnh. 

 

18-Nội quán sắc thân là ảo hóa thì sao? 

-Có được không đó? 
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19-Quốc sư gọi thị giả là có ý gì? 

-Đợi lúc khác rồi đến. 

 

20-Thế nào là pháp thân? 

-Là ứng thân. 

 

21-Thế nào là đệ nhất nghĩa? 

-Tôi trả lời ông là đệ nhị nghĩa. 

 

22-Có tục sĩ vẽ một bức tranh tặng sư. 

-Tâm ông khéo hay tay khéo? 

-Tâm khéo. 

-Tâm ấy ở đâu? 

Ông tăng không trả lời được. 

 

23-Thế nào là tháng 2? 

-Sâm la vạn tượng. 

-Thế nào là tháng 1? 

-Vạn tượng sâm la. 

 

24-Thế nào là gia phong của cổ Phật? 

-Ông thấy ở nơi nào không đủ? 

 

25-Trong 12 giờ, phải tu thế nào để cùng Đạo tương ứng? 

-Tâm thủ sảo thành sáo ngụy. 

 

26-Thế nào là trên Phật? 

-Phương tiện gọi là Phật. 

 

27-Thế nào là một cuốn kinh của người học? 

-Đề mục rất rõ ràng. 

 

28-Toàn thân là nghĩa, thỉnh sư nhất quyết. 

-Ý nghĩa tự phá. 
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29-Thế nào là tâm của cổ Phật? 

-Từ bi, hỷ xả. 

 

30-Từ đâu tới? 

-Từ Báo Ân tới. 

-Chúng tăng có yên không? 

-Yên. 

-Uống trà đi! 

 

31-Thế nào là học nhân tự kỷ? 

-Bính Đinh đồng tử đến xin lửa. 

 

32-Thế nào là một giọt nước Tào Khê? 

-Là một giọt nước Tào Khê. 

 

33-Thế nào là Phật? 

-Người là Huệ Siêu. 

 

34-Sư cử: xưa có một ông tăng lâu ngày không gập nhau, một hôm bỗng 

gập.  

Ông tăng ở trên gác nói:  

-Lâu ngày không gập ông đi đâu vậy? 

-Tôi tạo một tháp vô phùng. 

-Tôi cũng định tạo một cái, ông cho tôi mượn có được không? 

-Sao không nói sớm, tôi đã cho người khác mượn rồi. 

Pháp Nhãn nói:  

-Ông tăng đó có mượn hay không? 

 

35-Sư cử: Ngày xưa có một vị tôn túc nhân có một ông tăng hỏi : 

-Sư từ khi bắt thú dùng toàn lực, khi bắt voi cũng dùng toàn lực, không 

biết  toàn lực là gì? 

Lão túc đáp: 

-Không thiếu lực. 

Pháp Nhãn nói: 

-Chẳng hiểu lời cổ nhân. 
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36-Sư cử: Xưa có một vị tôn túc trên cửa đề chữ tâm, trên vách đề chữ 

tâm. 

Pháp Nhãn nói: 

-Trên cửa nên đề chữ Môn, trên vách nên đề chữ Bích. 

 

37-Sư cử: Xưa có một vị tôn túc dạy một đứa nhỏ không sai phạm gì. 

Một hôm có một ông hành cước tăng đến dạy đứa trẻ lễ nghi. Khi vị tôn 

túc từ ngoài về, đứa trẻ ra ngoài chào hỏi, đón rước. Vị tôn túc kinh ngạc 

hỏi: 

-Ai dạy ngươi vậy? 

-Là vị hành cước tăng. 

Lão túc gọi vị hành cước tăng đến: 

-Ông có tâm hạnh gì vậy? Đứa nhỏ này rất đáng thương, tôi đã dạy dỗ 

nó hai, ba năm rồi, sao ông làm hư nó? 

Mặc dù trời đang mưa, vị tôn túc cũng đuổi ông tăng ra khỏi nhà. 

Pháp Nhãn nói: 

-Gia phong của cổ nhân rất kỳ quái, ý là sao? 

 

38-Sư cử: Xưa có một vị tôn túc ngồi xoay lưng lại tượng Phật, một ông 

tăng hỏi: 

-Hòa thượng sao ngồi xoay lưng lại tượng Phật? 

-Pháp thân ở khắp pháp giới, ông bảo tôi ngồi hướng nào? 

Ông tăng không trả lời được. 

 Pháp Nhãn nói: 

-Nếu tâm ở khắp pháp giới thì dĩ nhiên là biết. 

 

39-Sư cử: Xưa thị giả giữ tháp ở Tứ Châu, đến giờ đóng cửa đều khóa 

cửa. Có người hỏi: 

-Nếu đã là Tam Giới Đại Sư sao còn bị đệ tử khóa? 

Ông tăng không trả lời được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Đệ tử khóa, đại sư khóa. 

 

40-Trước tháp ở Tứ Châu, một ông tăng vái lạy. Có người hỏi: 

-Hòa thượng lạy đại thánh, mà có thấy đại thánh không? 
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Ông tăng không trả lời được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Ông nói xem ý nghĩa của lễ bái là gì? 

 

41-Trên cầu ở Phúc Châu, có một ông tăng đang ngồi. Một vị quan hỏi: 

-Trong đó có Phật tánh không? 

Ông tăng không trả lời được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Ông là người nào? 

 

42-Sư cử: Đại Châu. Một ông tăng hỏi Đại Châu: 

-Thế nào là Phật? 

-Đối mặt hồ trong chẳng Phật thì ai? 

Đại chúng không ai đáp được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Chẳng có giao tiếp. 

 

43-Sư cử: Triệu Châu. Một ông tăng mới đến hỏi Triệu Châu: 

-Mô giáp từ Trường An tới, tiếc là gậy không vẹt được người. 

-Vì gậy của đại đức quá ngắn. 

Ông tăng không trả lời được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Ha ! Ha! 

 

44-Một ông tăng hỏi Triệu Châu: 

-Lúc thế giới bị hủy hoại, tánh này không hoại. Tánh này là thế nào? 

-Tứ đại, ngũ uẩn. 

-Các thứ này còn bị hoại, cái tánh này là sao? 

-Ngũ uẩn, tứ đại. 

Pháp Nhãn nói: 

-Hai cái này bị hoại hay không, làm sao hiểu? 

 

45-Sư cử: Bí Ma. Mỗi khi có ông tăng đến hỏi Bí Ma đều đưa ra một cái 

nèo và nói: 
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-Nói được hay không đều bị cái nèo này xiết cổ tới chết. Nói mau! Nói 

mau! 

Học nhân không đáp được.  

Pháp Nhãn nói: 

-Xin tha mạng! Xin tha mạng! 

 

46-Sư cử: Đức Sơn bảo đại chúng: 

-Hôm nay tôi không trả lời, ai hỏi sẽ ăn 30 gậy. 

Có một ông tăng ra lạy, Đức Sơn bèn đánh. 

-Con còn chưa hỏi mà? Sao hòa thượng lại đánh? 

-Ông là người xứ nào? 

-Tân La (Đại Hàn) 

-Ông chưa lên thuyền đã đáng đánh 30 gậy rồi. 

Pháp Nhãn nói: 

-Đại tiểu Đức Sơn một lời nói, 2 cái cọc. 

 

47-Sư cử: Tuyết Phong.  

Có ông tăng hỏi: 

-Giơ gậy hay phất tử không chỉ tông thừa, không biết hòa thượng thế 

nào? 

Tuyết Phong giơ phất tử lên. Ông tăng ôm đầu đi ra. Tuyết Phong không 

chịu. 

Pháp Nhãn nói: 

-Đại chúng! Hãy coi viên đại tướng này! 

 

48-Sư cử: Tuyết Phong hỏi Cảnh Thanh: 

-Xưa có một lão túc dẫn một vị quan viên đi tuần đường nói: 

-Đại chúng nơi đây đều học Phật, Pháp, Tăng. 

Quan nhân nói: 

-Vàng tuy là quý nhưng vào mắt có ích gì? 

Lão túc không trả lời được.  

Cảnh Thanh nói: 

-Ném gạch được ngọc. 

Pháp Nhãn nói: 

-Sao quan viên lại quý tai hơn mắt? 
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49-Sư cử: Giáp Sơn. 

Có ông tăng hỏi Giáp Sơn: 

-Thế nào là cảnh Giáp Sơn? 

Giáp Sơn trả lời bằng 2 câu kệ: 

Vượn  ẵm  con  về  núi  biếc  xanh 

Chim  bay  hoa  rụng  trước  vách  ngành. 

Pháp Nhãn nói: 

-Tôi lo tu luyện, chỉ do cảnh  mà  hiểu. 

 

50-Sư cử: Long Nha hỏi Đức Sơn: 

-Con dùng kiếm sắc chặt đầu sư phụ thì thế nào? 

Đức Sơn vươn cổ chịu chém. 

Pháp Nhãn nói: 

-Ông hạ thủ chỗ nào? 

 

51-Quang Hiếu Tuệ Giác thiền sư đến thăm sư, sư hỏi: 

-Gần đây lìa chỗ nào? 

-Triệu Châu. 

-Nghe nói Triệu châu có công án cây Bách trước sân có phải không? 

-Không. 

-Mọi người đều nghe có ông tăng hỏi: Ý tổ sư từ Tây sang là gì? Và 

Triệu Châu nói: Cây bách trước sân, sao thượng tọa lại nói không? 

-Tiên sư không có lời này, sao hòa thượng lại phỉ báng ổng? 

 

52-Sư cùng ngồi với Ngộ Không thiền sư bên lò lửa. Sư giơ một thẻ 

hương lên hỏi: 

-Không gọi là thẻ hương, huynh đệ gọi là gì? 

-Thẻ hương. 

Sư không chịu, Ngộ Không nói: 

-20 năm sau, câu nói này sẽ rõ. 

 

53-Linh Ẩn thiền sư, người Phúc Châu lúc đến thăm sư. Sư chỉ mưa nói: 

-Từng giọt rơi trước mắt thượng tọa. 

Linh Ẩn lúc đó không ngộ, sau đọc kinh Hoa Nghiêm cảm ngộ. Được sư 

ấn khả. 
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54-Bách Trượng Đạo Hằng tham sư. Sư thuật chuyện ngoại đạo hỏi 

Phật: 

-Không hỏi có lời, không hỏi không lời, thỉnh Thế tôn đáp. 

Thế tôn im lặng hồi lâu. 

Pháp Nhãn nói: 

-Ông nên chú ý Thế tôn im lặng hồi lâu. 

Đạo Hằng nhân đó mà ngộ. 

 

55-Thị giả thiền sư Cẩn, một lần đứng hầu sư, sư hỏi một ông tăng: 

-Rời đây ông đi đâu? 

-Vào núi. 

-Không dễ. 

-Sẽ gập nhiều núi sông. 

-Nhiều núi sông không ác. 

Ông tăng không trả lời được. Thiền sư Cẩn có sở ngộ. 

 

56-Quy Tông Huyền Sách cũng có tên là Huệ Siêu. Một lần Huệ Siêu 

hỏi sư: 

-Phật là thế nào? 

-Ông là Huệ Siêu. 

Huệ Siêu từ đó ngộ nhập. 

 

57-Thiền sư Huyền Tắc người Hoạt Châu lúc đầu đến tham Thanh 

Phong hỏi: 

-Thế nào là tự kỷ của học nhân? 

-Bính Đinh đồng tử đến xin lửa. 

Sau ông đến tham sư, sư hỏi: 

-Ông từ đâu tới? 

-Từ Thanh Phong. 

-Thanh Phong có lời gì? 

Ông thuật lại. Sư hỏi: 

-Ông hiểu thế nào? 

-Bính Đinh đồng tử là lửa lại đi xin lửa, tức là mình lại đi tìm mình. 

-Ông chưa hiểu. 

-Mô giáp chỉ hiểu thế, còn hòa thượng thì sao? 
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-Ông hỏi đi, tôi sẽ bảo cho ông. 

-Thế nào là tự kỷ của con? 

-Bính Đinh đồng từ đến xin lửa. 

Huyền Tắc ngay đó đại ngộ. 

 

58-Quan viên hỏi một ông tăng: 

-Thầy tên gì? 

-Vô giản (không chọn lựa) 

-Bỗng đưa một chén cát thầy có nhận không? 

-Cám ơn quan nhân cúng dường. 

Pháp Nhãn nói: 

-Giống như người Cao Ly nhờ người Đường khắc hộ tượng Quán Thế 

Âm nhưng khi chuyển tượng lên thuyền thì không chuyển được. Do đó 

người Cao Ly và Đường nhân thương lượng chuyển tượng về thờ ở 

Minh Châu Khai Nguyện Tự.  

Có Ông tăng hỏi: 

-Quán Thế Âm hiện thân khắp chốn, tại sao lại không chịu đến Cao Ly? 

Pháp Nhãn nói: 

-Biết được thì Quán Âm tới. 

 

59- Vân Môn nói: Lúc Thế tôn đản sinh, một tay chỉ trời, một tay chỉ 

đất, đi 7 bước, ngoảnh nhìn bốn phía rồi nói: Trên trời, dưới trời chỉ có 

ta là hơn cả. Lúc đó nếu tôi thấy thì đã đánh chết cho chó ăn thì thiên hạ 

đã thái bình. 

Pháp Nhãn nói: 

-Vân Môn khí nghệ quá cao, chẳng lý gì đến Phật pháp. 

 

60-Sư cử: Ca diếp. 

Sơ tổ một hôm đứng đạp bùn, một sa di trông thấy, hỏi: 

-Sao tổ lại làm việc này? 

-Tôi không làm thì ai làm cho tôi? 

Pháp Nhãn nói: 

-Nếu lúc đó tôi ở đó thì đã đến đạp bùn rồi. 

 

61-Lục tổ bảo đại chúng: 
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-Tôi có một vật, không đầu không đuôi, không danh tự, không mặt mũi, 

không lưng. Mọi người có biết không? 

Lúc đó Thần Hội bước ra thưa: 

-Là bản nguyên của vạn pháp, là Phật tánh của Thần Hội. 

Tổ đánh một gậy bảo: 

-Ông sa di lắm lời, tôi đã bảo là vật thì sai, há nói bản nguyên của Phật 

tánh? Về sau ông chỉ dựng một am cỏ là môn đồ trí giải. 

Pháp Nhãn nói: 

-Cổ nhân thọ ký không sai, ngày nay Trí giải tông là do Thần Hội vậy! 

 

62-Một vị giám quan bảo chúng: 

-Hư không là trống, Tu di là chùy. Ai đánh trống được? 

Đại chúng không trả lời được. Có ông tăng kể cho Nam Tuyền nghe. 

Nam Tuyền nói: 

-Vương lão sư không đánh trống này! 

Pháp Nhãn nói: 

-Vương lão sư không đánh trống. 

 

63-Giám quan giơ phất tử lên hỏi ông tăng giảng kinh Hoa Nghiêm: 

-Đây là loại pháp giới thứ mấy? 

Tọa chủ trầm ngâm. 

-Suy nghĩ mà giải là ma nói, dưới đèn không chiếu. 

Pháp Nhãn nói: 

-Vỗ tay 3 lần. 

 

64-Tây Đường Trí Tạng trên đường gập một viên quan lại, mời ăn chay. 

Bỗng một con lừa hí. Viên quan lại hô: 

-Đầu đà! 

Trí Tạng ngửng đầu lên, viên quan lại bèn chỉ con lừa, Tây Đường bèn 

chỉ viên quan lại. 

Pháp Nhãn không nói chỉ hí như lừa. 

 

65-Phù Dung đến tham Quy Tông hỏi: 

-Thế nào là Phật? 

-Ông có tin tôi không? 
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-Lời hòa thượng chân thành sao con dám không tin. 

-Chính là ông. 

-Làm sao bảo nhiệm? 

-Bụi vàng tuy quý, rơi vào mắt không hoa rơi loạn. 

Pháp Nhãn nói: 

-Nếu không có hậu ngữ thì ở đâu đối phó với Quy Tông? 

 

66-Lương tọa chủ đến tham mã Tổ. Tổ hỏi: 

-Ông giảng kinh gì? 

-Tâm kinh. 

-Tâm là công năng, ý và công năng giảng được kinh sao? 

-Nếu tâm không giảng được, hư không giảng được sao? 

-Giảng được. 

Lương tọa chủ phất tay áo bỏ đi. Mã Tổ gọi: 

-Tọa chủ! 

Lương tọa chủ ngoảnh đầu lại. 

-Từ sanh đến tử chỉ là cái đó. 

Lương tọa chủ nhân đó mà ngộ. 

Pháp Nhãn nói: 

-Hãy xem cổ nhân từ bi dạy người. 

 

67-Đại Từ hỏi một ông tăng: 

-Ông định đi đâu? 

-Giang Tây. 

-Ông có cho lão tăng theo không? 

-Người trên lão tăng cũng không theo được. 

Pháp Nhãn nói: 

-Nếu thiền sư muốn đi, con sẽ đội nón lên! 

 

68-Có một bà đến chùa cúng dường. Bà cúng tiền tùy theo tuổi. Bà hỏi 

một vị thánh tăng: 

-Thánh tăng bao nhiêu tuổi? 

Vị tăng không trả lời được. 

Pháp Nhãn nói: 

-Tâm ở mọi chỗ tức biết. 
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69-Có một vị tăng người Quảng Nam trú ở một am cỏ. Quốc vương 

nhân đi săn ghé thăm. Tả hữu mời ông đứng dậy chào. Ông nói: 

-Chẳng cứ Đại vương, ngay Phật đến cũng không đứng dậy. 

Vương hỏi: 

-Phật chẳng phải là thầy ông sao? 

-Phải. 

-Thấy thầy mình đến sao không đứng dậy. 

Pháp Nhãn nói: 

-Chưa đủ ân. 

 

70-Bạch Mã Đàm Chiếu thiền sư thường nói: 

-Khoái hoạt! Khoái hoạt! 

Lúc lâm chung lại nói: 

-Diêm Vương đến bắt tôi! 

Viện chủ hỏi: 

-Hòa thượng đương thời bị Tiết Độ Sứ ném xuống nước mặt không đổi 

sắc, sao nay lại như vậy? 

-Trầm Tử có nói: Lúc đó một thời, nay một thời. 

Viện chủ không đáp được. 

Pháp Nhãn nói: 

-Lúc đó bịt tai mà ra. 

 

71-Hồng Châu thái thú Tống Linh Công một hôm đến thăm Đại Ninh 

Tự, viện chủ kêu đệ nhị tọa khai đường nói pháp. 

Công hỏi: 

-Sao không gọi đệ nhất tọa? 

Đại chúng không trả lời được. 

Pháp Nhãn nói: 

-Không cần phí sức như thế! 

 

72-Sư hỏi một ông tăng: 

-Ông từ đâu tới? 

-Từ đạo trường tới. 

-Là minh đầu hợp hay ám đầu hợp? 
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Ông tăng không lời đáp lại. Sư sai ông tăng cho thêm đất vào chậu trồng 

hoa sen. Ông tăng đem đất đến, sư hỏi: 

-Ông lấy đất từ phía Đông hay Tây cầu? 

-Từ phía Đông. 

-Là thật hay hư! 

 

73-Cổ nhân truyền y, là truyền cho ai? 

-Ông ở đâu thấy truyền y? 

-10 phương hiền thánh đều vào tông này, tông này là tông gì? 

-Thập phương hiền thánh đều vào. 

 

74-Cỏ thẳng không tàn thì sao? 

-Mạn ngữ. 

 

75-Đãng tử về quê thì sao? 

-Tưởng cống hiến cái gì? 

-Chẳng có một vật nào cả. 

-Mặt trời để làm gì? 

 

76-Sư cùng Thiện Tu và Pháp Tiến hai người cùng rời khỏi núi. Qua Địa 

Tạng Viện, gập tuyết xuống cùng ngồi quanh lò lửa. 

Địa tạng hỏi: 

-Đi có mục đích gì? 

-Hành cước. 

-Hành cước có ích gì? 

-Không biết. 

-Không biết rất thân thiết. 

 

77-Địa Tạng cùng 3 người luận Đạo. 

Địa Tạng nói: 

-Trời đất cùng ta là cùng hay khác? 

Sư đáp: 

-Khác. 

Địa Tạng giơ 2 ngón tay lên. 

-Là cùng. 
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Địa Tạng cũng giơ 2 ngón tay lên, rồi đứng dậy đi. 

 

78-Tuyết ngưng, 3 người lên đường. Địa Tạng đưa tiễn, nói: 

-Ông thường nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nay hòn đá trước 

sân là ở trong tâm hay ngoài tâm? 

-Ở trong tâm. 

-Người hành cước! Sao lại ném đá vào tâm vậy? 

Sư không lời đáp lại, bỏ hành lý xuống xin ở lại. Chưa gần một tháng 

ngày ngày trình kiến giải, Địa Tạng đều nói: 

-Phật pháp chẳng phải vậy. 

-Con lời cùng tuyệt ý rồi! 

-Nếu luận Phật pháp tất cả đều hiện thành. 

Lời vừa dứt, sư đã đại ngộ. 

 

79-Ba người cùng đi thăm nghiệp lâm ở Giang Biểu, tới Lâm Xuyên thì 

vị Châu mục mời sư trụ trì Sùng Thọ Viện. Nước nôi chưa xong tăng đã 

đến thưa: 

-Bốn chúng đã vây quanh pháp tòa. 

-Chúng nhân đến tham thiện tri thức. 

-Đại chúng đã vân tập, thỉnh sư cử xướng. 

-Các ông đã đến đây, đứng đã lâu rồi, lão tăng không thể không nói. Tôi 

kể một phương tiện của cổ nhân. Trân trọng. 

Rồi xuống pháp tòa. 

 

80-Thượng tọa Tử Phương từ Trường Khánh đến, sư dẫn bài vị của 

Trường Khánh tặng hòa thượng: 

-Thế nào là trong vạn tượng riêng lộ thân? 

-Hiểu vậy được sao? 

-Ý hòa thượng thế nào? 

-Cái gì là vạn tượng? 

-Cổ nhân chẳng vẹt vạn tượng. 

-Trong vạn tượng riêng lộ thân, nói gì đến vẹt vạn tượng? 

Tử Phương bỗng nhiên ngộ giải. 

 

81-Sư thượng đường, đại chúng đứng đã lâu. Sư nói: 
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-Nếu chỉ là thế thì phải giải tán đi. Còn có Phật pháp gì nữa không? 

Không thì đến làm gì? Có thể trong đó có nhiều người đến tụ tập. Cần gì 

phải đến đó? Những người đã từng đọc Hoàn nguyên quán, Bách môn 

nghĩa hải, Niết bàn kinh thì kinh nào dạy thời tiết? Nếu có hãy kể xem 

nào? 

 

82-Ở Thanh Lương Tự trước buổi nói pháp, Pháp Nhãn chỉ vào rèm cửa, 

hai ông tăng đến cuốn lên. Pháp Nhãn nói: 

-Một được, một mất. 

 

83-Pháp Nhãn được các vua nhà Nam Đường trọng vọng. Một hôm sau 

khi luận bàn về Phật pháp với Lý Vương, hai người dạo ở vườn ngự 

uyển ngắm hoa Mẫu đơn. Lý Vương yêu cầu Pháp Nhãn làm thơ trợ 

hứng. Ông bèn đọc bài thơ sau: 

Ôm  áo  đối  Phương  Tùng 

Lý  do  thực  chẳng  đồng 

Tóc  từ  ngày  nay  bạc 

Hoa  năm  ngoái  đã  hồng 

Xấu  đẹp  tùy  sương  sớm 

Theo  gió  chiều  tỏa  hương 

Cần  gì  đợi  rơi  rụng 

Mới  biết  chỉ  là  không. 

Lý Vương chợt ngộ. 

 

84-Sư cử: Đại Từ thượng đường nói: 

-Tôi không giải đáp thắc mắc, chỉ biết nhận bệnh. 

Một ông tăng bước ra, Đại Từ bèn trở về phương trượng. 

Pháp Nhãn nói: 

-Trước mắt, trong chúng có bệnh mà không biết. 

 

85-Nhân đào giếng, bị cát rơi vào mắt. Sư nói: 

-Mắt trần bị bụi trở ngại, mắt đạo bị gì làm trở ngại? 

Chư tăng không trả lời được. 

Sư tự đáp: 

-Bị mắt trở ngại. 
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86-Sư thấy một ông tăng đang vác đất, bèn ném một cục đất xuống trước 

mặt nói: 

-Để tôi giúp ông. 

-Tạ ơn hòa thượng từ bi. 

Sư không chịu, ông tăng nói: 

-Hòa thượng có tâm hạnh gì? 

Sư bỏ đi. 

 

87-Sư bị đau chân, một ông tăng lại hỏi thăm. Sư nói: 

-Phi nhân lại không động được, ngay cả người đến muốn động cũng 

chẳng được. Trong Phật pháp có câu nói nào đây? 

-Hòa thượng thích so sánh nhỉ? 

Sư không chịu đáp thay: 

-Hôm nay hòa thượng bệnh có vẻ giảm rồi! 

 

88-Một ông tăng hỏi: 

-Chuyện kiếp sau thế nào? 

-Ở trong tay ông, kiếp này! 

 

89-Sư hỏi một đứa bé: 

-Tôi biết cha cậu, tên người là gì? 

Đứa trẻ không trả lời được, sư hỏi một ông tăng: 

-Nếu là một người con hiếu, thì hạ chuyển ngữ gì? 

Ông tăng không trả lời được. Sư nói: 

-Là người con hiếu. 

 

90-Sư hỏi ông tăng giảng Bách pháp luận: 

-Là Thể Dụng hai trận, theo Minh môn là năng sở kiêm cử. Tọa chủ là 

năng, pháp tọa là sở, nói cái gì là kiêm cử? 

 

91-Sư hỏi thượng tọa Giác: 

-Thuyền đến đất thì sao? 

-Thuyền đến. 

-Đến đâu? 
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-Thuyền ở bến sông. 

Giác bỏ đi, sư hỏi ông tăng đứng bên cạnh : 

-Ông nói coi, ông tăng đó có mắt hay không? 

 

92-Sư hỏi Vĩnh Minh: 

-Ngoài tham thỉnh ra ông còn đọc kinh gì? 

-Hoa Nghiêm. 

-Sáu tướng: đồng dị, tổng biệt, thành hoại là môn nào nhiếp thuộc. 

-Phẩm thứ 10, cử lý mà nói thì các pháp thế và xuất thế đều gồm sáu 

tướng này. 

-Không còn sáu tướng này không? 

Vĩnh Minh không đáp được, sư nói: 

-Ông hỏi tôi đi, tôi sẽ trả lời cho ông. 

-Không có sáu tướng không? 

-Không. 

Vĩnh Minh do đó mà ngộ, bèn lạy tạ. 

-Ông hiểu thế nào mà lạy tôi? 

-Không. 

Lúc đó có nữ chúng vào viện, sư nói: 

-Cách tường nghe tiếng thoa xuyến là phá giơ hay không? 

-Là đường vào tốt. 

 

93-Thiệu quốc sư nhân ngồi bỗng nhiên khai ngộ đến tham sư. Sư nói: 

-Ông sẽ là thầy của vua, làm Đạo tỏa sáng, tôi cũng không bằng. 

Thiệu quốc sư sau đó có làm bài kệ: 

Thông  huyền  phong  đỉnh 

Chẳng  là  nhân  gian 

Ngoài  thân  không  pháp 

Đầy  mắt  núi  xanh. 

Sư nghe bài kệ này nói: 

-Bài kệ này có thể làm rạng tông tôi. 

 

94-Có người hỏi tăng: 

-Đốt đèn gì? 

-Trường minh (Sáng lâu). 
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-Lúc nào đốt? 

-Đốt từ năm ngoái. 

-Trường minh ở đâu? 

Ông tăng không trả lời được. Trường Khánh trả lời thay: 

-Biết  công lý không bị người mắng. 

Sư nói: 

-Quân tử bị lợi dụng. 

 

95-Ông tăng hỏi: 

-Không hỏi ngón tay, thế nào là mặt trăng? 

-Tại sao không hỏi ngón tay? 

Ông tăng lại hỏi: 

-Không hỏi mặt trăng, thế nào là ngón tay? 

-Mặt trăng. 

-Học nhân hỏi ngón tay sao hòa thượng lại đáp mặt trăng? 

Sư đáp: 

-Vì ông hỏi ngón tay. 

 

96-Sư cử: Một ông tăng hỏi Đầu Tử: 

-Sông là đệ nhất, sao nước sông hòa nước biển lại có vị nhạt? 

-Trên trời có sao, dưới đất có cây. 

Pháp Nhãn nói; 

-Giống như trái nhau. 

 

97-Sư cử: Giáp Sơn hỏi một ông tăng: 

-Ông từ đâu tới? 

-Từ Đông Tây lễ Tổ sư đến. 

-Tổ sư không ở đó. 

Ông tăng không trả lời được. 

Pháp Nhãn trả lời thế: 

-Hòa thượng biết Tổ sư. 

 

98-Sư làm bài tụng: 

Lý  cùng  quên  tình  vị 

Làm  sao  có  dụ  tề 
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Sương  đêm  trăng  rơi  rụng 

Ở  phía  trước  cửa  khe 

Con  vượn  và  trái  chín 

Núi  dài  như  đường  mây 

Ngửng  đầu  toàn  chiếu hiện 

Nguyên  là  ở  phương  Tây. 

 

99-Sư làm bài kệ tam giới duy tâm: 

Tam  giới  chỉ  tâm 

Vạn  pháp  chỉ  thức 

Chỉ  thức  chỉ  tâm 

Mắt  nghe,  tai  sắc 

Sắc  đâu  đến  tai 

Thanh  nào  đụng  mắt 

Sắc  mắt,  thanh  tai 

Mọi  pháp  xong  hết 

Vạn  pháp  duyên  không 

Chỉ  quán  như  ảo 

Đất  nước,  núi  sông. 

Ai  giữ  ai  bỏ. 

 

100-Sư làm bài tụng Hoa Nghiêm: 

Hoa  Nghiêm  nghĩa  sáu  tướng 

Trong  đồng  lại  có  dị 

Nếu  là  dị  nơi  đồng 

Chẳng  phải là  Phật  ý 

Chư  Phật  ý  tổng  biệt 

Làm  sao  có  đồng  dị 

Nhập  định  trong  thân  nam 

Thân  nữ  không  lưu  ý 

Tuyệt  tất  cả  danh  từ 

Vạn  tượng  không  sự  lý . 
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