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Sâu   không   lường 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có một vị Tam tạng pháp sư hỏi Đại Châu Huệ Hải : 

-Bản tánh chân như của con người có biến đổi không ? 

-Biến đổi. 

-Ông sai rồi. 

-Ông có chân như không ? 

-Đương nhiên là có. 

-Nếu ông nói chân như là không biến đổi, thì ông biết người tu đổi tam độc 

: Tham, Sân, Si thành : Giới, Định, Tuệ, chuyển sáu thức thành sáu thần 

thông, chuyển phiền não thành Bồ đề, chuyển Vô minh thành Phật trí sao ? 

Nói vậy thì ông là người ngoại Đạo. 

-Nói vậy, chân như có biến đổi. 

-Nói thế cũng là ngoại đạo. 

-Ông vừa nói chân như biến đổi, nay lại nói không biến đổi là sao ? 

-Nếu ông thực sự thấy tánh thì biết mối quan hệ của chân như và vạn vật, 

thì khi nói chân như biến đổi hay không biến đổi đều đúng. Nếu ông không 

thấy tánh thì khi ông nói chân như biến động hay không đều sai. Ngày nay khi 

nghe chân như biến đổi, người nghe liền giải thích sự biến đổi, nghe chân như 

không biến đổi thì giải thích sự không biến đổi. Ông làm sao xưng là Tam 

tạng Pháp sư ?  

Tam tạng pháp sư mắc cỡ : 

-Thiền, thực sâu xa không lường được. 

Thiền không nói có, không, động, tĩnh, biến và bất biến. Thiền là cái này là 

cái kia, cái kia là cái này. 
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Khẳng   định   chính   mình 

 

 

Quy Sơn đang ngồi thiền, Ngưỡng Sơn đi qua, Quy Sơn bảo : 

-Ông mau nói đi, chẳng đợi đến chết, muốn nói cũng không được. 

-Con ngay tín ngưỡng cũng chẳng muốn, thì nói gì đến muốn nói với chả 

không ? 

-Ông tin rồi mới không muốn hay vì không tin rồi mới không muốn ? 

-Trừ con ra, còn tin cái gì nữa ? 

-Nếu nói vậy, ông chỉ là một gã tiểu thừa giảng cứu thiền định. 

-Tiểu thừa thì tiểu thừa, con ngay cả Phật cũng chẳng muốn gặp. 

-40 chương kinh Niết Bàn, bao lời là Phật nói, bao lời là ma nói, hiện giờ 

ông nói là Phật nói hay là ma nói ? 

-Toàn là ma nói. 

Quy Sơn nghe nói gật đầu : 

-Về sau không ai dám làm khó ông nữa. 

Khẳng định chính mình là một đại khóa đề. Trên thế gian có nhiều yếu tố 

làm thay đổi con người như tiền tài, cảm tình, tư tưởng, uy lực. Ngưỡng Sơn 

siêu tín ngưỡng, siêu đối đãi thì còn gì làm khó ông nữa ? 

 

 

Có   oán   cừu   gì ? 

 

Sơ tổ Thiền tông Trung Hoa là Đạt Ma, phần mộ ở núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà 

Nam. Có một vị tăng là Viên Giác tình nguyện trông coi mộ phần, được người 

đời gọi là Tháp chủ. Có một lần Lâm Tế là truyền nhân đời thứ 11 của Đạt Ma 

đến thăm. Tháp chủ hỏi : 

-Trưởng lão lễ Phật hay lễ Tổ trước ? 

-Tôi đến đây chẳng lễ Phật hay lễ Tổ. 
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Tháp chủ nghe rồi không hiểu, hỏi lại : 

-Xin hỏi Phật, Tổ có oán thù gì với trưởng lão ? 

Lâm Tế hỏi lại : 

-Nếu nói thế thì Phật, Tổ cho ông ân huệ gì ? 

Tháp chủ không đáp được, rất lâu hỏi : 

-Vậy, tôi phải làm sao ? 

-Trừ bỏ ân huệ, oán cừu đi, Phật pháp là bình đẳng thì thấy khuôn mặt xưa 

nay của Tổ sư. 

-Thế nào là Phật pháp bình đẳng ? 

Lâm Tế đọc câu trong Tín Tâm Minh của Tam tổ Tăng Xán : 

Đại  đạo  không  khó 

Do  lựa  chọn  thôi 

Chẳng  lựa  yêu  ghét 

Là  rõ  ràng  rồi. 

 

Tháp chủ ngay đó đại ngộ. 

Lâm Tế là học trò Hoàng Bách thâm hiểu chủ trương của thầy mình là 

không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng. Nên khế hợp tâm Tổ, còn 

Tháp chủ thì không vì còn dùng trí phân biệt.  

 

 

Không   lời 

 

Có một lần Lâm Tế đến tham phỏng Thúy Phong, Thúy Phong hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Từ Hoàng Bách tới. 

Thúy Phong rất cao hứng hỏi : 

-Bình thời Hoàng Bách dạy học trò làm sao ? 
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-Hoàng Bách không dùng lời dạy học trò vì lời nói không diễn đạt được 

chân lý. 

-Nếu không nói, không dạy gì, thì làm sao học trò tham học ? 

-Dạy dỗ thì có, chỉ là không dùng lời như trợn mắt, nhăn mày, đánh, hét. 

-Có thể kể ra vài ví dụ không ? 

-Tôi không kể ra được, vì không có dấu vết như một mũi tên bay qua Tây 

phương. 

-Vết tích không tới, nhưng tâm niệm có thể tới. 

-Nếu tâm niệm đạt được là có biên chấp, tới một địa phương cũng là không 

tới địa phương ấy. 

-Nếu phong bế hoàn toàn ngôn ngữ thì làm sao thấy Đạo ? 

-Ngay đó thấy Đạo. 

Thiền siêu việt không và có, trong ở ngoài, biết và không biết, thời và 

không, sinh và tử. Điều này ngôn ngữ không làm được. 

 

 


