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Trên  đường  cẩn  thận 

 

Tác giả : Đại sư Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Thiền sư Linh Huấn học đạo ở núi Lư Sơn, ngày kia động niệm muốn 

xuống núi. Do đó, bèn hướng thiền sư  Quy Tông từ biệt. Thiền sư hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

Linh Huấn thành thực đáp : 

-Về Lãnh Trung. 

Thiền sư Quy Tông từ bi, quan hoài nói : 

-Ông tham học ở đây đã 13 năm, hôm nay định đi, tôi nên vì ông nói một 

chút tâm yếu của Phật pháp. Đợi ông sửa soạn xong hành lý thì hãy đến gập 

tôi. 

Thiền sư Linh Huấn sửa soạn xong hành lý, để ở ngoài cửa rồi vào gập Quy 

Tông. Quy Tông vẫy ông và gọi : 

-Hãy đến trước mặt tôi. 

Linh Huấn làm y lời, thiền sư Quy Tông bảo : 

-Trời lạnh lắm , trên đường ông phải cẩn thận. 

Ngay câu nói đó, Linh Huấn triệt ngộ. 

Phật pháp tâm yếu của thiền sư Quy Tông là cái gì ? Là tâm từ bi, là tâm 

Bồ Đề, là tâm Bát Nhã ? Nói tóm lại là Thiền tâm. Tu học Phật pháp chưa 

thành tựu mà thối lui. Đó là tự mình chối bỏ trách nhiệm. Chỉ một câu quan 

hoài “Trời lạnh lắm, trên đường ông phải cẩn thận”, là chỉ người ngoài quan 

tâm tới mình, sao mình không tự quan tâm đến chính mình chứ? Lời nói đó 

làm Linh Huấn trở về nhà tự xét chính mình. Có khi ngàn vạn lời nói cũng 

không thể tìm ra Thiền tâm, nhưng có khi chỉ một câu hay một cử chỉ có thể 

chỉ thẳng vào tận xương tuỷ của Thiền tâm. 
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Lời nói của thiền sư Quy Tông là lòng từ bi xuất phát từ việc thiền sư Linh 

Huấn đã tu học 13 năm ở núi Lư Sơn và đã chín mùi. Câu “ Cơm chưa chín thì 

chớ giở vung, trứng chưa chín thì chớ bóc vỏ” là thật. 

 

 

* 

*     * 

 

Phật  nay  ở  đâu ? 

 

Đường Thuận Tông có một lần hỏi thiền sư Phật Quang Như Mãn : 

-Phật từ phương nào tới ? Nhập diệt đi về đâu ? Đã nói Phật thường trụ ở 

đời, nay Phật ở đâu ? 

-Phật từ Vô Vi đến, đi về Vô vi. Pháp thân như hư không thường trú ở nơi 

Vô Tâm, có niệm trở về Vô Niệm, hữu trú trở về Vô Trú. Đến vì chúng sinh 

tới, đi vì chúng sinh đi. Biển lớn thanh tịnh, thể trạm nhiên thường trú. Người 

trí khéo nghĩ thì không nghi ngờ. 

Đường Thuận Tông không cho là dĩ nhiên lại hỏi : 

-Phật sinh ở vương cung, diệt ở Song lâm, giảng đạo 49 năm mà nói không 

nói pháp. Sơn hà, biển lớn, trời đất, mặt trời, mặt trăng đều có lúc tận. Ai nói 

không sinh, diệt. Nghi tình cũng vậy do khéo phân biệt. 

-Thể của Phật là vô vi, mê nên phân biệt. Pháp thân tựa hư không, chưa biết 

nên có sinh, diệt. Có duyên Phật ra đời, vô duyên Phật nhập diệt, giáo hoá mọi 

nơi như trăng trong nước không thường, không đoạn, không sinh, không diệt. 

Vua nghe rồi càng trọng thiền sư hơn. 

Có người thường hỏi : 

-Phật A Di Đà ở Tây phương tĩnh thổ, Phật Dược Sư ở Đông phương thế 

giới, còn Phật Thích Ca nay ở đâu ? 
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-Thực ra, Phật Thích Ca ở trong Thường tịnh quang thổ, nhưng Thường 

tịch quang thổ ở đâu ? Để trả lời câu hỏi này, các thiền sư đáp rất hoạt bát : 

Người có tâm thấy thế giới sinh diệt đó là Ứng thân, người vô tâm thấy thế 

giới không sinh diệt đó là Pháp thân. Vô tâm là Thiền tâm. Chỉ có dùng Thiền 

tâm mới biết Phật ở đâu. Có duyên Phật ra đời, vô duyên Phật nhập diệt. Diệt 

đây không có nghĩa sinh diệt. Diệt đây là cảnh giới Niết Bàn, là Tịch quang 

thổ diệt trừ mọi phiền não, sai biệt, đối đãi là thế giới tuyệt đối vui sướng. 

 


