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Cháo  và  trà 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Thiền sư Triệu Châu rất trọng sinh hoạt, từ trong sinh hoạt biểu hiện thiền 

phong.  

Có ông tăng hỏi : 

-Con mới vào Thiền lâm, thỉnh thầy chỉ thị. 

-Ông ăn cháo chưa ? 

-Dạ, đã. 

-Đi rửa bát đi. 

Ông tăng lập tức khai ngộ. 

Lại có ông tăng hỏi : 

-Con mới vào nghiệp lâm, xin thầy chỉ dạy. 

-Tới lâu chưa ? 

-Vừa tới sang nay. 

Uống trà chưa ? 

-Dạ, đã. 

-Ông tới pháp đường báo danh. 

Có ông tăng trú ở Quán Âm viện nói : 

-Con ở đây hơn 10 năm, chưa được thầy chỉ thị, hôm nay muốn xuống núi 

đi nơi khác tham học. 

Triệu Châu làm ra vẻ kinh ngạc : 

-Từ khi ông tới đây, dâng trà tôi uống, đưa cơm tôi ăn, đảnh lễ, tôi cúi đầu, 

không chỗ nào là không chỉ thị ông, sao ông nói oan cho tôi ? 

Ông tăng nghe rồi, cúi đầu suy nghĩ. Triệu Châu bảo : 

-Hiểu liền hiểu ngay, nếu dụng tâm phân biệt, suy tưởng thì càng xa Đạo. 

Ông tăng có chỗ ngộ, hỏi : 
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-Làm sao bảo nhiệm ? 

-Diệt hết tâm phàm, lìa vọng duyên là như như Phật. Phật pháp hay tâm 

thiền không lìa sinh hoạt, nếu lìa sinh hoạt thì Phật pháp có công dụng gì ? 

 

 

* 

*   * 

 

 

Ông  chính  là  Phật 

 

Có một ngày Linh Huấn hỏi Quy Tông : 

-Thiền sư, thế nào là Phật ? 

Quy Tông nhìn Linh Huấn một cách khó khăn, nói : 

-Điều này không thể bảo ông, nếu bảo ông, ông cũng không tin. 

Linh Huấn nói ngay : 

-Không ! Thầy cứ nói, con thành khẩn hỏi, thầy nói sao con dám không tin. 

Quy Tông gật đầu bảo : 

-Tốt lắm, ông đã có lòng tin vậy lại gần đây tôi bảo cho. 

Sau đó Quy Tông ghé miệng vào tai Linh Huấn nói nhỏ : 

-Ông chính là Phật. 

Linh Huấn nghe rồi, mới đầu kinh ngạc, sau cười lớn : 

-Con là Phật, ha  ha, con là Phật. 

 

Công án này cho ta biết Đạo không tìm ở bên ngoài mà ở trong tâm mỗi 

người. Nếu tìm Đạo bên ngoài thì như cưỡi trâu mà tìm trâu. Mỗi người đều 

có Phật tánh. 

 

Phật  ở  Linh  Sơn, chớ  tìm  xa 
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Linh  Sơn  chính  ở  tại  tâm  ta 

Chớ  bỏ  bên  trong  tìm  ngoài  chứ 

Cứ  luyện  tự  tánh  bảo  tàng  a ! 

 

 

* 

*   * 

 

 

Sạch  bẩn  là  một 

 

Đang lúc thiền sư Triệu Châu và đệ tử Văn Viễn nói chuyện về Phật pháp 

thì có một tín đồ cúng dường họ một cái bánh. 

Triệu Châu bảo Văn Viễn : 

-Chỉ có một cái bánh, hai người ăn không đủ, hay là ta đánh cuộc,  ai đê 

hèn nhất thì được ăn bánh. 

-Thầy bắt đầu trước đi. 

-Tôi là con lừa. 

-Con là mông con lừa. 

-Tôi là phân con lừa. 

-Con là con nhặng trong phân lừa. 

Triệu Châu không cách gì đưa ra tỷ dụ, bèn hỏi ngược lại : 

-Ông ở trong đó làm gì ? 

-Để độ hạ (nghỉ hè). 

 

Chỗ chúng ta coi là bẩn nhất thì thiền giả lại coi là sạch vì họ có thiền tâm. 

Có thiền tâm thì chỗ nào cũng thanh tịnh, tự tại. Sạch và bẩn không hai, tùy 

tâm ta tĩnh hay không. 
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Ba  loại  bệnh  nhân 

 

Có một ngày Huyền Sa Sư Bị giảng : 

-Ở mọi nơi, các Đại Đức giảng giải Phật pháp lấy hoằng pháp lợi sinh làm 

gia nghiệp. Nhưng nếu gập ba loại bệnh nhân : mù, điếc, câm thì phải làm sao 

? Đối với người mù : giơ gậy lên hắn không thấy; đối với người điếc : nói diệu 

pháp hắn không nghe; đối với người câm : hỏi hắn, hắn không dùng lời để 

diễn tả được, làm sao ấn khả ? Nếu không tiếp dẫn được ba loại bệnh nhân 

này, vậy thì Phật pháp chẳng linh nghiệm sao ? 

Đại chúng không sao trả lời được, có học tăng đem câu hỏi này hỏi Vân 

Môn. Vân Môn bảo : 

-Ông hỏi Phật pháp phải nên lễ bái. 

Ông tăng y lời làm lễ, khi ngẩng lên Vân Môn đánh cho một gậy, ông tăng 

lùi lại vài bước. 

-Ông không mù, hãy đến trước mặt tôi. 

Ông tăng làm theo lời. 

-Ông không điếc, ông có hiểu không ? 

-Con không hiểu. 

-Ông cũng không câm. 

Ông tăng ngay đó tỉnh ngộ. 

 

Con người ta vốn không mù, câm, điếc nhưng tâm địa không trong sáng, 

nên thành mù, câm, điếc. Nếu có vài thiền giả như Vân Môn thì không ngộ 

mới là lạ. 

 


