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                          Niêm   Hoa   Vi    Tiếu 
 

                                                                         Tác giả : Khương Ba 

                                                                       Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1-Pháp Nhãn. 

 

Pháp Nhãn Văn Ích tham học với Khánh Huy nhưng không thể khế 

ngộ. Do đó ông từ giã đi vân du bốn phương. Một hôm trời mưa, ông 

trú ở Địa Tạng viện. Tri khách tăng hỏi : 

-Thiền sư, ông định đi đâu ? 

-Không biết, tôi không có mục đích, chỉ tùy tiện thôi. 

-Ông đi tứ xứ có cảm giác gì ? 

-Mây nước tùy duyên. 

-Mây nước tùy duyên, tiêu dao tự tại. 

Nghe lời nói đó, Pháp Nhãn ngay đó đại ngộ. 

 

2-Hòa  thượng  túi  vải. 

 

Có một vị hòa thượng lúc nào cũng đeo túi vải trên lưng, nên được 

gọi là hòa thượng túi vải. Tương truyền ông là Phật Di Lặc cứu đời mà 

đến. Có một ngày một cư sĩ gập ông trên đường bèn hỏi : 

-Dám hỏi thầy đạo hiệu là gì ? 

Ông bèn đọc một bài kệ : 

 

我 有 一 布 袋 

Ngã hữu nhất bố đại 

虛 空 無 褂 碍 

Hư không vô quái ngại 

展 開 遍 十 方 

Triển khai biên thập phương 
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入 時 觀 自 在 

Nhập thời quán tự tại. 

 

Dịch : 

Tôi  có  một  túi  vải 

Hư  không  chẳng  quái  ngại 

Mở  ra  mười  phương  trời 

Vào  thì  quán  tự  tại. 

 

-Thầy vân du bốn phương, trong túi có gì vậy ? 

Bố Đại lại đọc một bài kệ nữa : 

 

只 個 心 心 心 是 佛 

Chỉ cá tâm tâm tâm thị Phật 

十 方 世 界 最 靈 物 

Thập phương thế giới tối linh vật 

緃 橫 妙 用 可 憐 生 

Tung hoành diệu dụng khả lân sinh 

一 扐 不 如 心 眞 實 

Nhất thiết bất như tâm chân thật. 

 

Dịch : 

 

Chỉ  cái  tâm  này,  tâm  là  Phật 

Mười  phương  thế  giới,  tối  linh  vật 

Dọc  ngang  diệu  dụng  đáng  thương  đời 

Tất  cả  chẳng  bằng  tâm  chân  thật. 

 

Túi vải của ông còn được gọi là túi càn khôn, như bài kệ của ông, túi 

có thể to, nhỏ, tượng trưng cho tâm ông. Ai cho gì ông đều bỏ vào đấy. 

Đồ xấu bỏ vào thành đồ tốt. Khi lấy ra cho người tưởng chừng như 

không hết. 
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3-Tùy  tánh  tùy  ý,   tùy  duyên  tùy  hỷ. 

 

Sân thiền viện, cỏ khô cằn, một chú tiểu mách sư phụ : 

-Sư phụ, hãy gieo hạt cỏ, sân khó trông quá. 

-Đợi trời mát mẻ đã, hãy tùy thời. 

Đến trung thu sư phụ mua hạt cỏ, sư phụ sai chú tiểu gieo. 

-Không tốt rồi, hạt cỏ bị gió thổi bay đi mất. 

-Không sao, coi như không bị thổi đi cũng không mọc mầm, hãy tùy 

tánh. 

-Lại bi chim sẻ ăn rồi ! 

-Không sao, hạt cỏ nhiều, chim không ăn hết đâu ! Hãy tùy ngộ. 

-Sư phụ, trời mưa lớn, hạt cỏ bị trôi mất. 

-Không sao, trôi tới đâu thì mọc tới đấy. Cứ tùy duyên. 

Một tuần qua, cỏ lại mọc xanh rì, chú tiểu hứng chí vỗ tay. Sư phụ 

gật đầu : tùy hỷ. 

Tùy là thuận theo tự nhiên, không oán giận, không quá độ, không 

cưỡng cầu, không phải là tùy tiện, không bi quan, không hoảng loạn. 

 

4-Bỏ  xuống. 

 

Một ín đồ 2 tay bưng 2 lọ hoa cúng Phật. Phật bảo : 

-Bỏ xuống ! 

Tín đồ bỏ bình hoa phía trái xuống. 

-Bỏ xuống. 

Tín đồ bỏ bình hoa phía phải xuống. 

-Bỏ xuống ! 

-Bạch đức Thế tôn, con đã bỏ 2 tay xuống, còn gì để bỏ xuống nữa ? 

-Cái mà tôi bảo ông bỏ xuống là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Người 

thích danh vọng, tiền tài, tình cảm không dễ mà bỏ xuống được đâu. 

 

5-Ông  câu. 

 

Có một lần Hư Hữu đi dạo bờ sông thấy có một ông câu lần thứ nhất 

câu được một con cá dài 3 xích, ông lại thả xuống sông. Lần thứ hai câu 
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được một con cá dài 2 xích ông cũng thả lại xuống sông. Lần thứ ba, 

ông câu được một con cá dài 1 xích, mọi người tưởng ông sẽ lại thả 

xuống sông, không ngờ ông bỏ vào rỏ tre. Hư Hữu thấy lạ bèn lại hỏi. 

-A ! Rỏ tre tôi chỉ đựng được cá dài 1 xích, to quá không mang về 

nhà được. 

Lấy mắt người tục mà coi thì ông câu này thực ngu xuẩn. Nhưng 

dưới con mắt đạo thì thật hiếm có. Xác định mục tiêu của mình, không 

vì lợi lộc làm mờ mắt. 

 

6-Leo  núi. 

 

Một già, một trẻ leo núi. Khi tới gần đỉnh núi người già hỏi tảng đá 

bên đường : 

-Đây có phải là đỉnh núi cao nhất không ? 

-Có lẽ phải ! 

Người già tiếp tục leo, người trẻ cũng theo sau. 

Tảng đá hỏi : 

-Ông cũng leo tới đỉnh sao ? 

-Dĩ nhiên, ông muốn tôi mang gì về sao ? 

-Chỉ cần ông mang về cho tôi những gì ông không thích làm là được. 

Một lúc sau, người trẻ một mình đi xuống.  

-Còn người kia đâu ? 

-Ông ta đã nhẩy xuống vực sâu rồi. 

-Tại sao ? 

-Vì mục đích của ông ta là leo tới đỉnh núi, nay đã toại nguyện rồi, 

ông ta không còn mục đích nữa. Tôi cũng đã leo tới đỉnh, cũng định 

nhẩy theo ông ta, nhưng nhớ lời hẹn với ông nên trở lại đây. 

-Vậy, hãy ở đây đi. 

Người trẻ dựng một nhà tranh bên tảng đá. Hàng ngày, không có việc 

gì làm, anh ta ngắm núi và ghi xuống giấy. Anh ta trở thành một nhà 

danh họa. Nhưng anh ta không dừng ở đấy mà còn viết văn, làm thơ và 

cũng nổi tiếng. Cuối cùng anh ta đã hiểu xuất chúng là vượt lên chính 

mình là trở thành vô ngã. 

 

7-Hang  núi. 



 5 

 

Một tên cướp theo rõi một nhà buôn châu báu. Khi tới một quãng 

đường núi vắng vẻ, thuận tiện bèn ra tay. Người lái buôn châu báu chạy 

thục mạng vào một hang núi. Hang tối om. Tên cướp bắt kịp và lấy hết 

châu báu và bật lửa của người lái buôn. Chỉ đoạt của chứ không đoạt 

mạng. Tên cướp dùng bật lửa soi đường, nhưng không tìm được đường 

ra khỏi hang và chịu chết đói. Người lái buôn dò dẫm, sờ soạng trong 

bóng tối, ông va phải một tảng đá, chẩy máu, ngất đi. Khi tỉnh lại vì 

nhìn quen trong bóng tối, ông trông thấy một tia nắng le lói cuối đường 

hầm, đó là cửa hang. Ông bò ra khỏi hang và nhìn thấy ánh mặt trời.  

Trên đời có những khi khiếm thị lại là cơ hội dẫn tới thành công. 

 

8-Giúp  nhau. 

 

Chu Hữu Phong mới sáng sớm đã mang hoa quả tới cúng chùa. Ông 

đụng phải Lý Nam Sơn, ngã lăn trên đất, hoa quả vãi trên đất. 

-Đi với đứng, không có mắt à ? Ông làm đổ hết hoa quả rồi, bây giờ 

phải làm sao ? 

-Đụng cũng đã đụng rồi, tôi xin lỗi là được rồi, sao ông làm dữ vậy ? 

-Đã sai còn làm dữ hả ? 

Hai người cãi nhau không thôi. Quảng Ngữ thiền sư đi qua thấy vậy, 

kéo 2 người ra hỏi rõ nguyên nhân rồi nói. 

-Đụng người là không phải, nhưng không tiếp nhận lời xin lỗi của 

người ta cũng là không phải. Sống trong xã hội phải giúp đỡ lẫn nhau 

mới phải. 

Lý Nam Sơn xin lỗi : 

-Là tôi sai, xin lỗi ông, vì một chuyện nhỏ mà nổi giận. 

-Là tôi ngu si, không nhận lời xin lỗi của ông, thật là quá trẻ con. 

 

9-Thiền  sư  Mộng  Song. 

 

Thiền sư Mộng Song đi đò sang sông. Thuyền vừa rời bến thì nghe 

có tiếng gọi : 

-Chậm một chút chú lái, cho tôi đi với. 
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Một vị tướng quân cưỡi con ngựa lớn đi, kêu. Lúc đó các người đi đò 

nói : 

-Thuyền đã rời bến rồi, đi chuyến khác đi ! 

Chú lái đò cũng nói : 

-Tướng quân, chờ lần sau đi ! 

Lúc đó Mộng song bảo : 

-Thuyền đi chưa xa, hãy ghé lại cho ông ta đi với. 

Chú lái thấy hòa thượng năn nỉ bèn ghé lại. Tướng quân lên thuyền 

rồi tìm chỗi ngồi, thấy Mộng Song ngồi ở mũi thuyền liền quất roi vào 

ông và thét : 

-Lão hòa thượng này mau nhường chỗ cho ta. 

Mộng Song lặng lẽ chùi vết máu không nói gì, nhường chỗ cho tướng 

quân. Các người đi đò không phục nói nhỏ với nhau : làm ơn mắc oán.  

Sang tới bờ sông bên kia, Mộng Song vốc nước rửa vết roi. Tướng 

quân nhận thấy mình sai lầm, quỳ xuống trước mặt Mộng Song xin lỗi. 

-Ông đứng dậy đi, người đi ra ngoài thường không vui. 

 

10-Ếch  thi  trèo. 

 

Lúc xưa có một bầy ếch tổ chức một cuộc thi trèo lên một cái tháp sắt 

rất cao. Cả đám ếch tụ họp lại xem thi. Họ phê bình : 

-Khó quá, họ không đạt tới đỉnh đâu ! 

-Tháp cao quá làm sao họ tới được đỉnh ? 

-Không đủ sức đâu ! 

Rất nhiều chú ếch bỏ cuộc, cuối cùng có một chú ếch bò tới đỉnh, hỏi 

ra thì chú bị điếc. Vì điếc nên không bị những lời bi quan ở bên ngoài 

ảnh hường. 

 

11-Khẩu  tài  của  Triệu  Châu. 

 

Triệu Châu là một thiền sư có khẩu tài. Có một tín đồ không mang lễ 

vật tới, nói với thiền sư rằng : 

-Con không mang gì tới. 

-Để xuống đi. 

-Con không mang gì tới, sao bỏ xuống được. 
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-Vậy ông hãy mang đi. 

-Như con đã nói, con không mang gì tới, làm sao mang đi ? 

-Vậy ông hãy mang cái “Không mang gì tới” đi. 

-Xin thầy giảng rõ cho con hiểu. 

-Không mang gì tới là chứng tỏ ông có đầy đủ tự tánh. Ông nói 

không có gì để bỏ xuống hay mang đi là có hay không có tự tánh ? 

 

12-Chú  tiểu  sám  hối. 

 

Một chú tiểu rất thông minh, vị trụ trì rất cưng, hết lòng dạy dỗ, định 

cho chú thế vị mình. Nhưng chú tiểu một ngày trốn xuống núi. Chú bị 

hồng trần lôi cuốn : tham muốn danh vọng, tiền tài, liễu ngõ hoa tường, 

không gì chú không nếm thử. Sau 20 năm chú bỗng nhiên tỉnh ngộ về 

đời sống trụy lạc của mình, chú vội phi ngựa lên núi, cầu xin sư phụ tha 

thứ và nhận lại chú. Nhưng sư phụ nhất định không chịu : 

-Những gì chú làm đều đáng sa vào địa ngục A Tỳ, trừ phi  bàn gỗ nở 

hoa thì tôi chịu nhận lại chú. 

Chú tiểu thất vọng xuống núi. Buổi tối sư trụ trì vào Phật điện thì 

thấy cả phòng thơm ngát. Bàn gỗ nở đủ hoa nhiều mầu. Sư vội vàng 

xuống núi tìm chú tiểu, nhưng chú đã quay lại cuộc sống cũ không tìm 

thấy nữa. Khi sắp mất sư trụ để lại di ngôn : 

-Trên đời này làm sai gì cũng có thể sám hối được. Con người không 

ai là hoàn toàn, chỉ cần biết mình sai chỗ nào thì sửa chỗ đó là được. 

 

13-Dây  thừng. 

 

Một chàng trai trẻ đến một thiền viện, trên đường chàng gập một 

chuyện thú vị. Khi uống trà với sư trụ trì chàng hỏi : 

-Khi cứ xoay vòng vòng thì phải làm sao ? 

-Vì dây thừng chưa đứt chứ sao. 

Chàng thanh niên kinh ngạc, vị sư bèn hỏi : 

-Có chuyện gì vậy ? Sao ông lại kinh ngạc ? 

-Sáng nay khi tới đây, con thấy một con trâu cố vặn mình khỏi chỗ 

buộc để ra bãi cỏ xanh mà gậm. Nhưng nó xoay đủ phía mà không thoát 

khỏi chỗ buộc. Như lời thầy nói thì như nhìn tại chỗ, không phải sao ? 
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-Cái mà ông thấy là sự, cái mà tôi nói là lý, lý và sự là một. Khi đã 

thông lý rồi thì vạn sự đều rõ. 

 

14-Chửi  trời,  trách  đất. 

 

Một chàng trai, đứng dưới mưa mắng trời : 

-Trời gì mà ác quá, cứ mưa mãi. Nhà thì dột, quần áo ướt cả,không 

thay được bộ khô, củi thì ẩm không đốt được. Thức ăn bị hỏng vì trời 

mưa. Ông không muốn cho tôi sống nữa sao ? Ông chỉ nghe mà không 

thấy sao ? 

Một người hiểu biết nói : 

-Nhà dột sao không sửa lại mái ? Củi ướt thì đi mượn nhà hàng xóm, 

không làm gì cả, chỉ mắng trời, trách đất thì có được gì đâu ? 

 

15-Thiền  sư  Vô  Đức. 

 

Có tín đồ hỏi thiền sư Vô Đức : 

-Cùng một trái tim mà sao có lúc lớn, lúc nhỏ. 

-Ông nhắm mắt lại, tạo một tòa thành. 

Tín đồ nhắm mắt, trong tâm tạo một tòa thành. 

-Thành đã tạo xong. 

-Ông lại nhắm mắt tạo một căn nhà tranh. 

Tín đồ lại nhắm mắt tạo một nhà tranh. 

-Nhà tranh đã tạo xong. 

-Khi ông tạo một tòa thành, thì ông chỉ dùng tâm ông hay dung tâm 

người khác ? 

-Chỉ dùng tâm con. 

-Cũng vậy khi ông tạo nhà tranh thì ông dùng toàn tâm hay chỉ dùng 

một phần tâm ông ? 

-Toàn tâm. 

-Khi ông tạo một tòa thành hay một nhà tranh ông chỉ dùng một tâm 

cho thấy tâm có thể lớn, có thể nhỏ. 

 

16-Một  giấc  mộng. 
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Thời cổ, có một cử nhân đi lên kinh thành thi. Trước ngày thi 2 ngày 

ông nằm thấy 3 giấc mộng. Giấc mộng thứ nhất, ông thấy trồng rau trên 

tường; giấc mộng thứ hai : đã đội nón còn mang dù; giấc mộng thứ ba, 

ông cùng em họ nằm đâu lưng vào nhau trên giường. Ba giấc mộng như 

có ý nghĩa sâu kín, ông bèn đi tìm thầy giải mộng. Thầy vỗ đùi nói : 

-Ông còn không về nhà ư ? Trồng rau trên tường chả là phí sức sao ? 

Đã đội nón thì cần gì dùng dù ? Nằm đâu lưng với em họ chả không 

phải là chuyện đùa sao ? 

Cử nhân nghe rồi, như người rơi xuống vực sâu ngàn trượng, trở về 

nhà trọ thu xếp đồ đạc về quê. Chủ trọ ngạc nhiên hỏi : 

-Ngày mai chả là ngày thi sao ? Ông lại thu xếp về quê ? 

Cử nhân thuật lại chuyện trên. Chủ trọ vui mừng : 

-A ! May là tôi cũng biết đoán mộng, phen này nhất định ở lại rồi : 

trồng rau trên tường là 高種 (cao chủng) là trúng; đội nón lại che lọng 

có phải là làm quan không ? Nếu 2 người nằm đâu lưng với nhau, một 

người xoay mình có phải là ngã không? 

Cử nhân nghe rồi, thấy có lý phấn chấn tinh thần, tham gia khảo thí 

kết quả là trúng tuyển. 

Nhìn vấn đề theo một hướng khác có khi biến vai phụ thành vai 

chính. 

 

17-Lưu  Cảnh. 

 

Lưu Cảnh là con thứ sáu của Lưu đại tư khấu. Ông ốm yếu lại có 

nhiều bệnh. 5 người anh ông đều mất sớm. Bố ông rất lo lắng gập nhà 

tướng số nào cũng hỏi thọ mạng của con. Các nhà tướng số đều nói ông 

khó mà qua tuổi 19, do đó cha ông càng ưu phiền. Có một nhà tướng số 

Chu Sĩ Liên rất nổi tiếng, nội, ngoại thành đều hay. Do đó Tư khấu mời 

ông tới nhà xem cho Lưu Cảnh. Xem rất lâu rồi nói : 

-Xem quý cách của công tử thì khó mà qua khỏi nạn 19 tuổi, nhưng 

mọi người đừng lo, tuy trời định nhưng xưa nay người định thắng trời 

cũng nhiều. Làm việc thiện, phóng sinh có thể chuyển nghiệp. Cứ nói 

kiếp trước sát nghiệp của công tử quá nặng. Phải giới sát, phóng sinh, 

làm điều thiện để bổ cứu. 
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Lúc đó Lưu Cảnh mới 17 tuổi, rất thông minh, thấy lời đoán của Chu 

Sĩ Liên rất có lý, bèn nguyện sẽ tu thiện. Mọi hành động trong ngày đều 

ghi xuống giấy, nếu thấy sai liền sửa đổi. Cứ thế sống đến năm 21 tuổi 

mà không sao cả.  

Đã qua 19 tuổi, một hôm nhân có việc qua sông Dương Tử thấy ngư 

dân bắt được một con rùa rất lớn, bỗng nổi lòng thương, bỏ tiền ra mua 

để phóng sinh. Con rùa như hiểu chuyện gật đầu tạ ơn lại bơi tiễn 5, 6 

dậm không nỡ rời. 

Tối hôm ấy ở nhà trọ, Lưu Cảnh mộng thấy một đạo sĩ lùn mặc áo 

xanh nói : 

-Thượng đế rất hài lòng công việc của công tử nên ban cho công tử 

trường thọ, nhưng bản chất của công tử bạc nhược quá khó tránh được 

nóng, lạnh. Bần đạo có bí phương có thể giúp ích cho công tử. Hãy 

chăm tập sẽ có kết quả. 

Lưu Cảnh tỉnh giấc, biết là thần rùa hiển hiện nên cố tập, sức khỏe 

quả có tiến bộ. Lại mời Chu Sĩ Liên đến nhà để tạ ơn đã dậy dỗ. 2 người 

ngủ chung một giường, nửa đêm Chu Sĩ Liên tỉnh giấc thấy Lưu Cảnh 

hơi thở rất nhẹ. Sáng dậy ông bảo Lưu tư khấu : 

-Mấy năm không gập, công tử đã hoán cốt thành một người mới, thọ 

mạng vô cùng, phước lộc vô hạn. 

Kết quả Lưu Cảnh sống tới 98 tuổi, con cái đầy đàn, vinh hoa phú 

quý, đúng như lời tiên đóan của Chu Sĩ Liên. 

 

18-Hoàng  Sơn  Cốc. 

 

Hoàng Sơn Cốc là một quan to, chữ viết đẹp, thơ hay lại ngộ Đạo, 

biết Phật, biết Đạo. Do đó ông rất kiêu ngạo, trừ sư phụ ra không để ai 

vào mắt. Khi Hối Am sắp mất bảo đệ tử truyền pháp là Hoàng Long, 

một ông sư trẻ : 

-Sư huynh con là Hoàng Sơn Cốc đã ngộ, nhưng chỉ ngộ một nửa, 

chưa triệt ngộ, con phải dạy cho anh ta. 

Khi sắp thiêu sư phụ, Hoàng Long lấy tư cách là đệ tử truyền pháp 

gọi Hoàng Sơn Cốc lại nói : 

-Khi tôi ném đuốc suống sư phụ sẽ biến thành tro. Ông đi đâu để gập 

sư phụ ? 
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Hoàng Sơn Cốc không trả lời được, xanh mặt rồi sa sầm lại. 

Sau chuyện này, thời thế loạn lạc, Hoàng Sơn Cốc lại bị giáng chức, 

bị lưu đầy. Ông bị 2 sai nha áp tải. Một hôm ngủ trưa không cẩn thận 

cái gối gỗ lăn xuống đất, nghe tiếng gối gỗ chạm đất ông bỗng nhiên 

giác ngộ. Bèn viết thư gửi Hoàng Long. Đại ý nói : 

-Thi văn tôi viết, không ai là không khâm phục, chỉ có tỳ khưu ông là 

không chấp nhận. Nay thì tôi rất biết ơn chuyện ấy. 

 

19-Đạo  Tín. 

 

Đạo Tín khi còn chưa ngộ hỏi Tăng Xán : 

-Học nhân thấy khổ quá, xin sư phụ chỉ cho con con đường đường 

giải thoát. 

-Ai trói buộc ông ? 

-Không ai trói buộc con cả. 

-Vậy là ông tự do rồi, đâu cần giải thoát ! 

 

20-Hữu  Nguyên. 

 

Hữu Nguyên hỏi Đại Châu Huệ Hải : 

-Thầy có dụng công tu đạo không ? 

-Dụng công. 

-Dụng công thế nào ? 

-Đói ăn, mệt ngủ. 

-Nếu vậy chẳng khác người thường sao ? 

-Khác chứ. 

-Khác thế nào ? Mọi người đều ăn, ngủ cả. 

-Người thường khi ăn còn nghĩ cả trăm chuyện, khi ngủ không ngủ 

còn vọng tưởng trăm thứ. 

 

21-Sư  già  phơi  nấm. 

 

Ở sân chùa Vĩnh Bình, Đạo Nguyên thấy một vị sư già vào khoảng 

80 tuổi, còng lưng phơi nấm. Ông cảm thấy bất nhẫn bèn bảo : 

-Sư đừng làm nữa, để tôi gọi người khác làm cho. 
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-Người khác không phải là lão tăng. 

-Nhưng cũng phải tùy lúc, lúc này trời nắng gắt. 

-Chẳng lẽ phơi nấm lại đợi trời dâm mát hay sắp mưa ? 

 

22-Vân  Nham. 

 

Vân Nham đang đan dép cỏ. Động Sơn đi qua hỏi : 

-Con có thề xin thầy một chuyện không ? 

-Ông nói thử coi ? 

-Xin thầy cho con đôi mắt. 

-Ông xin mắt tôi, còn mắt ông thì sao ? 

-Con không có mắt. 

-Giả sử ông có mắt, thì để ở đâu ? 

Động Sơn không trả lời được. 

-Tôi tưởng ông xin mắt tôi, thực ra không phải là mắt tôi mà là mắt 

ông. 

-Sự thật là con không xin mắt. 

Vân Nham không chịu được sự mâu thuẫn của Động Sơn hét lớn : 

-Ông ra ngoài cho tôi. 

-Đi ra ngoài cũng được đi, nhưng con không có mắt, không thấy 

đường ra. 

Vân Nham sờ tay vào ngực : 

-Không phải đã sớm cho ông rồi sao ? Còn nói không phải ? 

Động Sơn ngay đó khai ngộ. 

 

23-Đại  Châu. 

 

Đại Châu đến tham Mã Tổ. Mã Tổ hỏi : 

-Ông đến đây làm gì ? 

-Cầu Phật pháp. 

-Ở chỗ này tôi không có gì cả, sao ông đến cầu Phật pháp ? Không 

nhìn đến kho tàng của mình, thậm chí không phát hiện bảo tàng của 

mình nữa, chạy Đông, chạy Tây hướng ngoại tìm gì ? 

-Thế nào là kho báu nhà con ? 
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-Hướng tôi hỏi là bảo tàng nhà ông, không thiếu gì, việc gì phải 

hướng ngoài mà tìm ? 

Đại Châu ngay đó khai ngộ. 

 

24- Trịnh   Bản  Kiều. 

 

Trịnh Bạn Kiều làm quan dưới triều Càn Long, một hôm nhận được 

thư của em là Trịnh Mặc ở quê nhà gửi tới. Nguyên họ Trịnh cùng hàng 

xóm có chung một bức tường, họ Trịnh định sửa bức tường nhưng hàng 

xóm không chịu, họ nói là bức tường của họ. Nhưng thực ra bức tường 

thuộc họ Trịnh 

Kiện cáo đưa lên huyện mà chẳng tới đâu. Trịnh Mặc viết thư cho 

anh mong anh ra mặt nói với quan huyện thì chắc là xong. Trịnh Bản 

Kiều suy nghĩ rồi viết thư cho em khuyên nên nhịn và gửi kèm bài thơ : 

 

千 里 告 狀 只 爲 牆 

Thiên lý cáo trạng chỉ vi tường 

讓 他 一 牆 又 何 妨 

Nhượng tha nhất tường hựu hà phương 

萬 里 長 城 今 猶 在 

Vạn lý trường thành kim do tại 

不 見 當 年 秦 始 皇 

Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng. 

 

Dịch : 

 

Vì  một  bức  tường  vạn  dậm  kiện 

Nhường  người  bức  tường  có  sao  đâu 

Vạn  lý   trường  thành  nay  còn  đó 

Nào  thấy  Tần  Thủy  Hoàng  ở  đâu ! 
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Trịnh Mặc nhận được thư mắc cỡ, bỏ đơn kiện, do đó 2 nhà cùng 

dùng chung một bức tường. 

 

25-Tất  Thu  Phàm. 

 

Tất Thu Phàm là quan trẻ dưới triều Thanh. Ông học giỏi, đậu trạng 

nguyên, được bổ làm Tuần vũ tỉnh Hiệp Tây. Nhậm chức rồi, trên 

đường đi thấy một miếu cổ. Ông ghé vào thăm. Vào chánh điện thấy 

một vị sư già đang đọc kinh. Tùy tùng báo cho vị sư có quan Tuần vũ 

đến thăm, sư mặc kệ cứ tụng kinh. Tụng xong sư đứng dậy thi lễ : 

-Lão tăng vì bận Phật sự không thể tiếp Tuần vũ chu đáo được, xin 

thứ lỗi ! 

-Nhà Phật có ba báu, sư là một trong đó không thể lạo thảo được, sư 

đọc kinh gì vậy ? 

-Kinh Pháp Hoa. 

-Theo ngày tháng kinh cũng rữa nát, không biết có bao nhiêu A Di 

Đà Phật ? 

-Lão tăng dốt nát không thông minh như quan Tuần vũ thông hiểu tứ 

thư, ngũ kinh; nhưng theo ngày tháng sách vở cũng mục nát không biết 

có bao nhiêu “Tử viết”? 

Tất Thu Phàm rất thích cách đối đãi của nhà sư, hỏi : 

-Sư giỏi giang như thế sao lại đi tu ? 

-Công danh, phú quý chỉ là hư ảo. 

Tất Thu Phàm chỉ bụng Phật Di Lặc hỏi : 

-Trong này có chứa gì ? 

-Kinh luận và các vui thú trần gian. 

Qua gian thờ 18 vị La Hán, Tất Thu Phàm chỉ vị La Hán đang cười : 

-Ông ta cười gì vậy ? 

-Cười những cái đáng cười của thế gian. 

-Những cái đáng cười của thế gian là gì ? 

-Cậy tài khinh người, cậy quyền bắt nạt, ham vinh phú quý . . . 

Tất Thu Phàm cắt ngang : 

-Giáo huấn của sư, tiện quan xin lãnh nhận. 

Nói rồi đi thẳng. 
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26-Hai  người  đệ  tử. 

 

Hai người đệ tử trẻ đến hỏi một vị thiền sư, họ có nên bỏ việc không 

vì họ bị cấp trên bắt nạt. Thiền sư nghĩ ngợi một hồi lâu rồi bảo : 

-Chỉ vì một chén cơm ! 

Nói rồi xua tay bảo lui. 

Một người nộp đơn xin thôi việc, trở về quê làm ruộng, anh ta nghiên 

cứu cải cách phương pháp trồng cây mới, tìm những thị trường mới. 

Anh ta trở nên một nhà chuyên viên về nông học.  

Người còn lại thì chủ nói gì thì làm cái đó. Anh để ngoài tai, cố gắng 

học tập, trở thành một chuyên viên giỏi, được công ty đề nghị làm quản 

lý. 10 năm qua mau, 2 người bạn gặp lại nhau. Chuyên viên về nông 

nghiệp bảo : 

-Sao ông không nghe lời thầy ? Chỉ vì chén cơm mà chịu khuất phục 

người ? 

-Đâu có, tôi nghe chứ, mọi người cần một chén cơm ngon, nhưng tôi 

chỉ cần chén cơm là đủ. 

Hai người rủ nhau đến gập thầy thưa chuyện. Vị thiền sư nay đã già, 

nghĩ một lúc rồi nói : 

-Chỉ trong một niệm thôi ! 

Nói rồi xua tay bảo lui. 

 

27- Ba  người  con. 

 

Một vị trưởng giả có sản nghiệp lớn, có 3 đứa con trai, ông muốn tìm 

một người để kế nghiệp. Ông nghĩ ra một phương pháp là cho 3 người 

con ra ngoài một năm, sau đó thuật lại những gì họ đã trải qua, người 

nào hành động có ý nghĩa nhất sẽ được kế nghiệp. 

Sau một năm 3 người con trở về. Người con cả nói : 

-Con đi ra ngoài gập một người tín nhiệm giao cho con bảo quản một 

hộp châu báu. Chẳng may người ấy chết đi, con giao hộp châu báu đó 

cho người nhà. 

Người con thứ hai nói : 

-Con đến một làng nghèo khổ, một người nhẩy xuống hồ tự tử, con 

vội nhẩy xuống hồ cứu anh ta, rồi cho anh ta một số tiền để sinh sống. 
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Người con thứ 3 nói : 

-Con không gập người tử tế như hai anh, mà gập một gã vô lại chỉ 

muốn cướp tiền của con. Con đã nhiều lần suýt chết vì gã. Một lần con 

bắt gập gã ngủ trên bờ sông. Con chỉ đá một cái thì gã sẽ lăn xuống 

sông là xong chuyện, nhưng con không làm. Trước khi bỏ đi, con đánh 

thức gã dậy vì sợ khi ngủ gã sẽ vô ý mà lăn xuống sông, chết mất xác. 

Ông trưởng giả chọn người con thứ ba kế nghiệp vì tha thứ cho kẻ 

thù đã khó, lại còn cứu mạng kẻ đó nữa thì càng khó hơn. 

 

28-Chúng  đệ  tử  của  Động  Sơn. 

 

Động Sơn biết mình sắp mất gọi chúng đệ tử lại, bảo : 

-Lão tăng có lưu lại một chút danh hão, nay ai vì lão mà bỏ nó đi. 

Chúng đệ tử không ai nói được một lời nào. Có một chú tiểu bước ra 

hỏi : 

-Xin hỏi hòa thượng có pháp hiệu gì ? 

-Cái danh hão của ta đã trừ được rồi ! 

Nói xong Động Sơn thị tịch. Chúng đệ tử trách chú tiểu : 

-Sao chú lại nói thế ? 

-Tôi là đệ tử của sư phụ, dĩ nhiên là biết pháp hiệu của thầy. Tôi nói 

thế là chứng tỏ thầy không có danh tiếng gì ở đời, là trừ đi cái danh hão 

của thầy vậy. 

 

29-Cụ  già  100  tuổi. 

 

Một cụ già sống lâu 100 tuổi, tai còn thính, mắt còn sáng, con cháu 

đầy nhà danh vọng, phú quý. Con cháu tụ họp làm lễ sinh nhật. Một 

cháu hỏi : 

-Lĩnh vực nào ông thích nhất ?  

-Là việc ta muốn làm. 

-Ngày nào thích nhất ? 

-Ngày mai, vì ngày mai sẽ bắt tay vào công việc mới. 

Một đứa cháu khác, ngoài 30 tuổi là một tác gia nổi danh, kiêu ngạo 

hỏi : 

-Đứa cháu nào làm ông kiêu ngạo nhất ? 
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Anh ta vểnh tai để đợi ông nói tên mình, nhưng ông bảo : 

-Chưa có đứa nào cả. 

Đứa cháu tác gia, đỏ mặt phản đối : 

-Trong đời này, ông không có chuyện đắc ý, không có một ngày đắc 

ý, không có một cháu đắc ý, có phải là uổng phí cả 100 năm sao ? 

Các chú, bác đều trách mắng đứa cháu là hỗn. Cụ già chỉ cười hô hố : 

-Ta kể cho cháu nghe một chuyện cổ tích : Có người đi lạc vào sa 

mạc, anh ta còn một nửa chai nước, nhưng nhiều ngày qua anh ta không 

hề uống một ngụm. Cuối cùng anh ta ra khỏi sa mạc. Bây giờ ta hỏi 

cháu, nếu anh ta uống hết chai nước thì anh ta có ra khỏi sa mạc được 

không ? 

-Không ! 

-Vì sao ? 

-Vì anh ta hết hy vọng và dục vọng, cơ thể sẽ chết khô. 

-Nếu cháu đã rõ đạo lý ấy thì sao không rõ câu trả lời của ta ? 

 

30-Khuất  Ba. 

 

Khuất Ba đi du phương, gập một học trò của Thần Tú, kết am, ngồi 

thiền. Ông bèn hỏi : 

-Ông làm gì ở đây ? 

-Tìm thanh tĩnh. 

-Ông là ai ? Thanh tĩnh là vật gì ? 

-Ông có ý gì ? Xin chỉ giáo. 

-Sao ông không tìm nội tâm ? Khiến nội tâm thanh tĩnh, nếu không 

còn ai cho ông thanh tĩnh. 

Ông tăng nghe rồi lãnh ngộ thiền lý. 

 

31-Phật  tánh  là  gì ? 

 

Có học tăng hỏi Duy Khoan : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

-Có. 

-Con ngựa có Phật tánh không ? 

-Có. 
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-Sao con thú nào cũng có Phật tánh vậy ? 

-Vì là chúng sinh. 

-Thầy có Phật tánh không ? 

-Không. 

-Tại sao ? 

-Vì tôi không phải là chúng sinh như ông nói. 

-Vậy là Phật sao ? 

-Cũng không phải là Phật. 

-Vậy là cái gì ? 

-Tôi không phải là cái gì. 

-Phật tánh có thể nhìn, cảm hay nghĩ tới không ? 

-Không, chỉ có thể ngộ. 

Duy Khoan hỏi lại : 

-Một thửa ruộng hoang không nước, không phân bón có thể trồng cây 

gì ăn trái  không? 

-Không. 

-Phật có ở nén hương, cây nến không ? 

-Không. 

-Đốt hương, thắp nến, cúi đầu, Phật có hiện ra không ? 

-Không, vậy Phật là gì ? 

-Phật là trí tuệ thanh tịnh : không đối đãi, không dục vọng, mọi thứ 

đều bỏ xuống. 

 

32-Phú  thương  và  kẻ  ăn  mày. 

 

Có một vị phú thương gập một gã ăn mày. Gã ăn mày nói : 

-Ngày trước, tôi có biết ông, ông có thể cho tôi một ít tiền không ? 

Phú ông nhìn kỹ người ăn mày : 

-Tôi nhận ra ông, nhà ông trước chẳng là giầu có lắm sao ? Sao lại sa 

sút thế này ? 

-A ! Năm ngoái một trận lửa lớn xẩy ra, toàn bộ tài sản bị thiêu hủy 

cả. 

-Tại sao ông lại trở thành kẻ ăn mày ? 

-Vì muốn có tiền mua rượu. 

-Vì sao muốn uống rượu ? 
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-Để có can đảm ăn xin. 

Phú ông bỗng thấy sự ngu si của người đời : 

-Người đời sao ngu xuẩn cả đời chỉ chạy theo tài, sắc, tửu, cuối cùng 

trần về trần, đất hoàn đất. 

 

33-Kho  tàng. 

 

Ngày xưa, có một người có bản đồ của một kho tàng ở một rừng sâu, 

vực thẳm. Ông ta mang theo 3 túi để đựng các châu báu. Ông vượt qua 

nhiều bụi gai góc, nhiều dòng suối, cuối cùng tới được kho báu. Một 

trong kho báu này là những đồng tiền vàng. Ông mở túi thứ nhất và nhặt 

những đồng tiền vàng bỏ vào túi. 

Khi rời kho thứ nhất ông thấy một hàng chữ khắc ở cửa : 

Biết đủ thường vui, thấy đủ thì ngưng. 

Ông cười mãi. Ai nỡ bỏ đi những đồng tiền vàng lóng lánh này ? Do 

đó ông không để lại một đồng tiền nào. 

Ông vác túi vào kho thứ hai, trước mắt ông là những thỏi vàng. Ông 

cao hứng, cũng như lúc trước ông xếp những thỏi vàng vào túi thứ hai. 

Cuối cùng ông thấy hàng chữ : Hãy bỏ xuống những bảo vật trong kho 

này xuống, ngươi sẽ được báu vật quý hơn. 

Ông vội vào kho thứ 3. Trong kho thứ 3 có một khối bảo thạch lớn, 

ông vội bỏ vào túi thứ 3. Ông nhận thấy dưới bệ bảo thạch có một cửa 

nhỏ. Ông nghĩ trong đó hẳn phải có nhiều vật báu. Không ngần ngại ông 

mở cửa nhẩy xuống. Nào ngờ ở dưới đó không có báu vật mà chỉ là một 

lớp cát chẩy. Ông càng vùng vẫy càng chìm sâu, không bao lâu cả kho 

vàng đều chìm sâu trong cát. 

 

34-Quế  Sâm. 

 

Tuyết ngưng rơi, Văn Ích cáo từ Quế Sâm, Quế Sâm tiễn ra tận cửa : 

-Ông thường nói : 

-3 giới do tâm sinh, vạn vật nhân thức khởi. 

Sau đó chỉ tảng đá ở thiền viện hỏi : 

-Hòn đá này ở trong tâm hay ngoài tâm ? 

-Ở trong tâm. 
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-Sao ông lại ném hòn đá nặng vậy vào trong tâm ? 

Văn Ích không trả lời được, bỏ túi hành trang xuống ở lại học với 

Quế Sâm 

Cả tháng trời Văn Ích đưa ra những câu trả lời, nhưng đều không 

được chấp nhận. 

Sau cùng ông thưa : 

-Con đã cùng lời, lý tuyệt rồi, xin hòa thượng chỉ thị. 

-Nếu luận Phật pháp thì tất cả đều hiện thành. 

Nghe câu nói đó Văn Ích liền đại ngộ. 

 

35-Bàn  Khuê. 

 

Học trò của Bàn Khuê có một kẻ ăn cắp bị bạn đồng tu bắt gập. Họ 

đòi đuổi anh ta đi, nhưng Bàn Khuê vẫn giữ lại, một lần nữa anh ta lại 

bị bắt quả tang. 

Bạn đồng tu kiến nghị Bàn Khuê đuổi anh ta đi nếu không họ sẽ đồng 

loạt bỏ đi. Bàn Khuê gọi tất cả đồ đệ lại, ông nói : 

-Các ông biết phân biệt phải trái, nhưng anh ta chưa biết phân biệt, 

cho nên nếu các ông bỏ đi hết, tôi cũng không đuổi anh ta, vì ai sẽ là 

người dạy anh ta đây ? 

Kẻ cắp cảm động đến rơi lệ, sau đó bỏ hẵn tật ăn cắp vặt. 

 

36-Khoái  lạc. 

 

Có 3 tín đồ Giáp, Ất, Bính đến hỏi Thiền Đức : 

-Tin Phật có giải thoát khổ không ? Nếu là thật thì tại sao sau nhiều 

năm vẫn không có khoái lạc ? 

-Các ông vì sao mà sống ? 

Giáp : 

-Con sống vì không muốn chết. Chết đáng sợ lắm. 

Ất : 

-Con sống và nỗ lực làm việc để về già có thể hưởng thụ. 

Bính : 

-Con sống vì phải nuôi gia đình, cả gia đình trông  cậy vào con. 
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-Các ông cả ngày chỉ nghĩ tới khổ, già, chết thì làm sao thấy khoái lạc 

được. Phải tín niệm, lý tưởng trách nhiệm thì mới khoái lạc được. 

-Nói thì dễ, nhưng thực tế làm sao có bát cơm ăn ? Không có ăn thì 

làm sao có khoái lạc ? 

-Vậy các ông nghĩ làm sao mới khoái lạc ? 

Giáp : 

-Cần có danh dự, có danh dự là có tất cả. 

Ất : 

-Cần có ái tình, vì ái tình rất ngọt ngào. 

Bính : 

-Cần có tiền, vì tiền rất thực dụng. 

-Các ông cứ nghĩ thế thì vĩnh viễn không khoái lạc được vì nếu các 

ông có danh dự, ái tình, tiền tài thì phiền não, ưu tư cũng theo cửa sau 

mà vào. 

-Vậy phải làm sao ? 

-Hãy thay đổi cách nghĩ của các ông. Danh dự để phục vụ người, ái 

tình thì dâng hiến, tiền tài thì bố thí thì sẽ được khoái lạc. 

 

37-Chuyện  quá  khứ  không  nghĩ  tới  nữa. 

 

Trưa hè, Linh Hựu ngủ trưa vừa tỉnh. Huệ Tịch vào thỉnh an. 

-Tôi vừa nằm mộng, ông thử đoán xem. 

Huệ Tịch không nói một lời bưng một chậu nước đến cho thầy rửa 

mặt. 

Sau một lúc, Trí Nhàn tới vấn an. 

-Tôi vừa nằm mộng, Huệ Tịch đã đoán cho tôi, ông thử đoán tôi coi. 

-Con sớm đã biết rồi. 

-Vậy sao, ông thử nói coi. 

Trí Nhàn không nói một lời, bưng một chén trà lại. 

Linh Hựu tán thưởng hai đồ đệ : 

-Kiến giải của các ông so với Xá Lợi Phất có phần còn lanh lợi hơn. 

 

38-Thường  tiếc  phúc. 
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Tuyết Phong, Nham Đầu, Khâm Sơn kết bạn đi giáo hóa. Một hôm đi 

tới một dòng sông. Chính lúc bàn cãi coi ai hóa duyên, ai giảng pháp, 

đột nhiên thấy một bó rau xanh trôi dưới sông. 

Khâm Sơn nói : 

-Mọi người trông kìa, trên sông có một bó rau trôi, chắc có người ở 

mạn trên. Chúng ta nên đi về mạn trên. 

Nham Đầu : 

-Rau còn tốt, bỏ đi thực đáng tiếc. 

Tuyết Phopng : 

-Những thôn dân này không biết tiếc phúc, không nên đến giáo hóa. 

Ba người đang bàn cãi thì thấy một người đàn ông chạy tới hỏi : 

-Các thầy có thấy một bó rau trôi dưới sông không ? Vì không để ý 

con để tuột tay, nếu không bắt kịp thì thật là đáng tiếc. 

Ba người cười ha hả : 

-Chúng ta đến nhà ông này giảng pháp đi ! 

 

39-Khát  vọng  của  con  người. 

 

Một người đi vào sa mạc để kiếm bảo tàng. Ông ta đã hết đồ ăn, thức 

uống. Ông kêu lên : 

- Thần ơi cứu con ! 

Ông thần hiện ra : 

-Con cần gì ? 

-Đồ ăn, thức uống. 

-Có ngay ! 

Người đó ăn uống xong, lại đi vào sa mạc tìm kho tàng. May mắn là 

ông ta tìm được. Ông vội bỏ châu báu vào đầy túi, rồi trở về. Nhưng 

ông ta đã kiệt sức. Ông ném bớt châu báu để được nhẹ hơn. Cuối cùng 

ông ném hết và nằm chờ chết trên đất. Vị thần lại hiện lên hỏi : 

-Bây giờ con còn cần gì không ? 

-Đồ ăn và thức uống. 

Con người không bao giờ hết dục vọng như người uống nước biển, 

càng uống càng khát. 

 

40-Một  trăm  năm  như  một  giấc  mộng. 
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Thái úy Lý Đạo Nguyên hỏi Đàm Dĩnh : 

-Có thật là có địa ngục không ? 

-Người ta từ không nói có, thái úy lại từ có về không, nếu đã nhìn thấy 

địa ngục sao lại chẳng thấy thiên đường ? Thiên đường và địa ngục chỉ 

sai trong một niệm, nếu lấy tâm bình hòa thì chẳng lo lắng gì cả. 

-Làm sao cho tâm khỏi lo lắng ? 

-Không phân biệt. Bỏ thiện và ác xuống. 

-Không phân biệt rồi tâm đi đâu ? 

 -Tâm không đi đâu cả. 

-Chết rồi về đâu ? 

-Chưa biết sống sao biết chết ? 

-Sống thì con biết. 

-Vậy sống từ đâu tới ? 

Thái úy không trả lời được, Đàm Dĩnh chọc tay vào ngực ông :  

-Chả ở đây là gì ? Còn đi tìm ở đâu ? 

-Con hiểu rồi. 

-Một trăm năm chỉ như một giấc mộng. 

 


