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Tâm  Thiền  là  tâm  thanh  tịnh 
 

Tác giả : Lưu Dật Mai 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

 

1-Ô  Cữu  ăn  gậy. 

 

Một ông tăng ở Định Châu đến tham Ô Cữu. 

Ô Cữu hỏi : 

-Thiền của Định Châu có khác nơi đây chăng ? 

-Không khác. 

-Không khác vậy ông đến đây làm gì, sao không về đi ? 

Nói xong liền lấy gậy đánh. Ông đó tự nhận mình đã khai ngộ, 

lớn tiếng : 

-Gậy có mắt, đừng đánh loạn. 

-Tôi đánh ông, ông nói đừng đánh loạn là chỉ ông hữu đạo, hữu 

đạo là có cái gì. Hôm nay tôi nhất định đánh kẻ hữu đạo. 

Vừa nói vừa đánh ông tăng 3 gậy. Ông tăng chạy ra ngoài. Ô 

Cữu nhìn sau lưng ông tăng còn muốn thử ông, nói : 

-Gậy oan mà cũng có người ăn. 

Ông tăng nghe rồi không phục : 

-Vì cái gậy ở trong tay hòa thượng chứ bộ. 

-Nếu tôi đưa cái gậy cho ông thì ông làm gì ? 

Ông tăng không khách khí, đánh Ô Cữu 3 gậy. 

-Gậy ơi, ngươi chính là không mắt đánh người. 

-Hòa thượng kêu gậy là hữu lậu, hữu lậu đáng ăn gậy. 

Ô Cữu rất cao hứng : 

-Hôm nay gập một gã đánh trúng người sáng mắt. 

Ông tăng vái lạy. Ô Cữu nói : 

-Nay cái gậy ở trong tay ông, ông nên lễ tôi, chẳng lẽ cứ thế mà 

đi sao ? 

Ông tăng thấy cơ phong bị phá, cười nói : 
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-Đạo trường này là của hòa thượng, người cứ ngồi tọa, tôi ra 

ngoài vân du là được rồi. Trả lại gậy cho hòa thượng. 

 

2-Đầu  Tử  Nghĩa  Thanh. 

 

Pháp Viễn trú ở Hội Thánh Nham, ông là pháp tử của Đại 

Dương Cảnh Huyền. Một đêm ông nằm mộng thấy nuôi một con 

đại ưng xanh, cho là điềm tốt. Ngày hôm sau gập lúc Nghĩa Thanh 

tới, ông rất nhiệt tình cho Nghĩa Thanh tham công án ngoại đạo hỏi 

Phật : Không hỏi có lời, không hỏi không lời. 

3 năm sau ông hỏi : 

-3 năm trước tôi cho ông tham công án nay thử nói tâm đắc của 

ông xem. 

Nghĩa Thanh định mở mồm, ông liền lấy tay bịt lại, Nghĩa 

Thanh bỗng ngộ, bèn làm lễ tạ. 

-Ông đã ngộ huyền cơ sao ? 

-Nếu có lời con liền ói ra. 

Thị giả đứng bên xen vào : 

-Hôm nay Nghĩa Thanh  bị bệnh đã toát mồ hôi. 

Nghĩa Thanh trợn mắt : 

-Câm mồm chó của ông lại, nếu không tôi ói ra bây giờ. 

Sau đó ông làm môn hạ Pháp Viễn 3 năm rưỡi. Pháp Viễn 

thường dùng thiền pháp Tào Động tông chỉ thị ông, Nghĩa Thanh 

đều khế hợp. Một hôm Pháp Viễn mang hình bán thân của Đại 

Dương Cảnh Huyền giao cho Nghĩa Thanh : 

-Ông nên kế thừa thiền pháp của Đại Dương Cảnh Huyền, phát 

huy quang đại, ông nên đến tu học với Viên Thông Pháp Tú. 

Nghĩa Thanh đến nơi Pháp Tú mỗi ngày chỉ ngủ, không tham 

thiền, hỏi pháp. Chức sự báo cáo cho Pháp Tú : 

-Có ông tăng chỉ ngủ, có nên áp dụng quy tắc của thiền viện 

không ? 

-Ông tăng đó là ai ? 

-Thượng tọa Thanh. 

-Đừng gấp xử lý, để tôi xem cho rõ ràng. 
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Bèn đem theo trụ trượng đến tăng đường, thấy Nghĩa Thanh 

đang ngủ, lấy trụ trượng gõ vào thiền sàng : 

-Nơi đây tôi không có cơm thừa cho người ăn rồi lại ngủ. 

Nghĩa Thanh dụi mắt, bò dậy : 

-Sư phụ bảo tôi làm gì ? 

-Sao không đi tham thiền ? 

-Người ăn no không ngó ngàng đến mỹ vị. 

-Chuyện này không sao, nhưng có người không đồng ý này ! 

-Tự tánh tự biết, tự dụng, tôi chỉ làm theo tự tánh, như quả có 

người không đồng ý thì chả có ý nghĩa gì ? 

-Ông từ đâu tới ? 

-Viễn thiền sư ở Phù Sơn. 

-Chả trách da mặt dầy vậy. 

Pháp Tú hoảng nhiên đại ngộ. 2 người nắm tay nhau cả cười 

 

3-Không  vết  có  thể  tìm. 

 

Có ông tăng hỏi Sơn Viên : 

-Bồ tát không có thần thông phải có hình tướng, sao con không 

thấy tông tích của họ ? 

-Đồng đạo đều biết, nếu ông đạt tới cảnh giới đó thì sẽ rõ. Nếu 

không, có nói ông cũng chẳng hiểu. 

-Nếu đồng đạo đều biết, hòa thượng có biết không ? 

-Không biết. 

-Vì sao không biết ? 

-Không phải là thi nhân, chẳng tặng thi. 

Sơn Viên lắc đầu lại nói : 

-Ông căn bản là không hiểu lời tôi nói. 

 

4-Quét  sạch  bụi  nhỏ. 

 

Có ông tăng hỏi Nguyên An : 

-Người tu hành làm sao về nhà ? Tình hình đó như thế nào ? 

-Nếu ông phá tổ, trừ hết vọng tâm, bản tánh không một vật, đã 

không có nhà, nói về nhà, ông về đâu ? 
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Ông tăng đó kinh ngạc, rồi ngộ, nói : 

-Không có chỗ về, vậy không về nữa. 

-Như vậy đó ! Tuyết trước đình có mặt trời làm tan chẩy, bụi 

nhỏ trong phòng do ai quét đậy? 

 

5-Túi  trên  lưng  nặng. 

 

Cảnh Hư dẫn Mãn Không một đệ tử mới nhập thất ra ngoài vân 

du. Mãn Không than thở túi mang trên lưng quá nặng, xin thầy cho 

nghỉ một lát, nhưng Cảnh Hư không cho.  

Khi thầy trò đi qua một sơn trang, có một phụ nữ đi ra khỏi nhà. 

Cảnh Hư bỗng nắm lấy tay bà. Người phụ nữ đó kêu lên, hàng xóm 

đi ra thấy hòa thượng phi lễ phụ nữ bèn hô đánh. Cảnh Hư bỏ chạy 

không ngoảnh đầu lại. Mãn Không chạy theo thầy. Họ chạy như 

điên qua bao đường núi. Cảnh Hư ngừng lại hỏi đồ đệ : 

-Còn thấy nặng không ? 

-Sư phụ, không thấy nặng gì cả, thật là kỳ. 

 

6-Vô  Căn  tìm  ngã. 

 

Vô Căn nhập định 3 ngày. Mọi người nhận rằng ông đã viên 

tịch, đem thiêu.  

Qua vài ngày, Vô Căn xuất định, không tìm thấy thân thể. Ông 

kêu lên thảm thiết : 

-Tôi đâu, tôi ở đâu ? 

Cả chùa đều nghe thấy, nhất là vào ban đêm, mọi người đều bất 

an. 

Diệu Không bảo mọi người : 

-Tối nay để tôi ở trong phòng Vô Căn, tôi sẽ nói chuyện với ông 

ấy, mọi người hãy chuẩn bị một hỏa lò và một thùng nước. Tôi sẽ 

khiến ông ta hiểu thế nào là cái tôi. 

Đêm tới, Vô Căn kêu thảm thiết : 

-Tôi đâu, tôi ở đâu ? 

-Ông ở dưới đất. Vô Căn vào đất một lúc, tìm không thấy thân 

thể kêu : 
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-Trong đất không có tôi ! 

-Có lẽ ở trong hư không, ông thử tìm xem. 

Vô Căn lại vào hư không một lúc, kêu : 

-Hư không, không có tôi. 

-Có thể ở trong nước ? 

-Nước cũng không có tôi. 

-Ông thử xem trong lửa. 

-Tôi cũng không có trong lửa. 

-Ông có thể vào ra đất, nước, gió, lửa, sao còn tìm cái thân hôi 

thối đó làm gì ? 

Vô Căn nghe lời đó rồi có sở ngộ, không tìm cái tôi nữa. 

 

7-Quỷ  tàn  khuyết. 

 

Huệ Khôi ngồi tọa thiền trong động, gập một quỷ không đầu, 

ông nói : 

-Ông không có đầu, tốt quá khỏi bị nhức đầu. 

Quỷ nghe rồi biến mất. Lần khác ông gập quỷ không thân, chỉ 

có tay, chân. Ông nói : 

-Ông không có thân, chẳng bị bệnh lục phủ, ngũ tạng làm khổ. 

Quỷ nghe rồi biến mất. Gập quỷ không mồm, ông bảo : 

-Ông không mồm không tạo tội ác khẩu, lưỡng thiệt, không tạo 

khẩu nghiệp. 

Quỷ không mắt xuất hiện, ông nói : 

-Ông không có mắt khỏi phải nhìn những chuyện não lòng. 

Quỷ không tay xuất hiện, ông bảo: khỏi phải ăn cắp, đánh 

người. 

Huệ Khôi cứ nói như vậy, khiến các quỷ đều biến mất. 

 

8-Không  có  mồm  nói  pháp. 

 

Đạo Niệm là một ông tăng xuất gia đã hơn 10 năm, đi du 

phương khắp nơi mà chưa ngộ. Ông hỏi Thạch Khê : 

-Con không nhận thức được bản tính của mình, xin thầy dạy 

bảo. 
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-Thạch Khê không có mồm. 

-Học tăng chí thành, rửa tai để nghe. 

-Ông nghe thấy gì ? 

-Học tăng tự thấy tội lỗi thâm trọng. 

-Lão tăng cũng tội không thiếu. 

-Thầy tội ở chỗ nào ? 

-Tội ở chỗ ông tội. 

-Có thể sám hối không ? 

-Tội vốn không, do tâm tạo, tâm diệt thì tội vong. 

Đạo Niệm bèn lễ lạy, Thạch Khê đánh ông và hỏi : 

-Ông từ đâu đến đây ? 

-Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, vân du khắp nơi. 

-Các chủ nhân ấy có trọng Phật pháp không ? 

-May là thiền sư hỏi con, nếu là người khác thì bị phiền rồi. 

-Vì sao ? 

-Các vị vua này không thích người ta nghi ngờ. 

-Là người ta nhìn mà không thấy, làm sao quý trọng Phật giáo ? 

-Xin hỏi thầy làm sao quý trọng Phật pháp? 

-Ông thọ giới bao lâu rồi ? 

-Hơn 10 năm. 

-Hơn 10 năm rồi mà còn chưa biết trọng pháp, hôm nay còn hỏi 

tôi. Miệng tôi không thể nói rõ cho ông. Ông có tai cũng không 

nghe hiểu. 

Đạo Niệm ngay đó đại ngộ. 

 

9-Buôn  bán. 

 

Thành Chuyết mỗi khi giảng pháp ở chùa Viên Giác đều rất 

đông người nghe, không có một chỗ trống. Do đó tín đồ đề nghị 

xây một giảng đường rộng rãi hơn. Một vị tín đồ mang 50 lạng 

vàng tặng Thành Chuyết nói để xây giảng đường. Thành Chuyết 

nhận, không nói một lời cám ơn, vội vàng đi lo Phật sự. Tín đồ bất 

mãn chạy theo : 

-Sư phụ, trong đó có 50 lạng vàng. 

-Ông đã nói cho tôi biết rồi. 
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-Ồ, con tốn 50 lạng vàng, đó không phải là một số tiền nhỏ, thầy 

một câu cám ơn cũng không nói là tại sao ? 

-Ông tốn tiền cúng Phật, làm sao tôi phải cám ơn ông ? Ông bố 

thí là tạo công đức cho mình. Nếu ông cho công đức là một vật để 

mua bán, thì tôi thay Phật nói lời cám ơn. Xin ông mang lời cám 

ơn này về nhà, về sau ông và Phật buôn bán nhé. 

 

10-Trăm  năm  là  giấc  mộng. 

 

Đàm Dĩnh vào khoảng 18 tuổi đến kinh đô ngụ ở hoa viên thái 

úy Lý Đoan Nguyên. Một hôm, thái úy hỏi : 

-Xin hỏi, người ta thường nói có địa ngục, có thật không ? 

-Thiên đường, địa ngục chỉ sai một niệm. Thiện, ác đều thành 

cảnh. Thái úy chỉ diệt tâm thì tự nhiên vô cảm. 

-Tâm làm sao diệt ? 

-Thiện, ác không so sánh. 

-Thiện, ác không đo lường rồi, tâm đi đâu ? 

-Tâm không ở đâu như kinh Kim Cương nói : “Ưng vô sở trụ 

nhi sanh kỳ tâm”. 

-Người chết rồi về đâu ? 

-Không biết sanh, sao biết tử ? 

-Tôi đã biết sanh. 

-Sanh từ đâu tới ? 

Thái úy trầm ngâm, Đàm Dĩnh lấy tay chọc vào ngực ông, nói : 

-Ở đây, còn nghĩ ngợi gì. 

-Rõ rồi, chỉ tham con đường không biết lỡ bước. 

-Trăm năm là một giấc mộng. 

Thái úy hoảng nhiên sở ngộ làm bài kệ : 

 

三 十 八 歲 

Tam thập bát tuế 

懵 然 無 知 

Mông nhiên vô tri 
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及 其 有 知 

Cấp kỳ hữu tri 

何 異 無 知 

Hà dị vô tri 

滔 滔 汴 水 

Thao thao biện thủy 

隱 隱 隨 埋 

Ẩn ẩn tùy mai 

師 其 歸 矣 

Sư kỳ quy hĩ 

箭 浪 東 馳 

Tiễn lãng đông trì. 

 

Dịch : 

 

Ba  mươi  tám  tuổi 

Chẳng  hiểu  biết  gì 

Đến  khi  biết  rõ 

Khác  gì  vô  tri 

Cuồn cuộn  sông  Biện 

Ẩn  ẩn  theo  đê 

Khi  sư  về  lại 

Sóng  cuộn  Đông  phi. 

 

11-Bàn  chuyện  Thiền  ở  phòng  trà. 

 

Hữu Thiền có lần hành cước qua một quán trà, thấy khát, ông 

vào uống trà. Chủ quán thấy một vị vân thủy tăng đến, nhiệt tình 

chào hỏi : 

-Thiền sư, khổ rồi uống trà không ? 

Ông lãnh đạm nhìn giá trà gật đầu. Chủ quán nói : 
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-Thiền sư, tiểu nhân có một vấn đề muốn hỏi, nếu ông trả lời 

được, tôi sẽ cung dưỡng, thế nào ? 

-Ông hỏi đi. 

-Gương cổ chưa mài thì sao ? 

-Đen như sơn. 

-Mài rồi thì sao ? 

-Chiếu trời, chiếu đất. 

Chủ quán cho là không phải : 

-Xin lỗi, tôi không cung dưỡng. 

Nói rồi quay mình đi. Hữu Đạo ngạc nhiên tự nhủ : 

-Tôi thiền đã 10 năm mà không bằng một chủ quán. 

Do đó quyết tâm tham cứu. 3 năm sau Hữu Đạo lại đến quán trà. 

Chủ quán chào hỏi : 

-A ! Thiền sư, 3 năm không gặp, ông trả lời câu hỏi cũ chứ : 

gương cổ chưa mài thì sao ? 

-Nơi đây cách Hán Dương không xa. 

-Mài rồi thì sao ? 

-Lầu Hoàng Hạc ở trước Anh vũ châu. 

Ông chủ quán nghe rồi thành kính nói : 

-Xin thiền sư tiếp thọ sự cung dưỡng của tôi. 

Ngoảnh nhìn phía sau hô : 

-Tiểu bảo, mau dâng trà. 

 

12-Càn   khôn  trong  chén  trà. 

 

Khế Sơn Chương thiền sư, lúc còn là một vân thủy tăng, tham 

thiền dưới chướng Đầu Tử. Một hôm gập Đầu Tử ở sân viện. Đầu 

Tử đưa cho ông một tách trà để khích lệ và hỏi : 

-Tách trà này thế nào ? 

-Sâm la vạn tượng đều ở trong đây. 

-Sâm la vạn tượng đều ở đây, chứng tỏ tách trà này không phải 

là tầm thường, nếu uống không biết có hậu quả gì ? 

Chương hắt tách trà đi : 

-Sâm la vạn tượng giờ ở đâu ? 
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Chương thiền sư biểu hiện linh mẫn thiền cơ, Đầu Tử bình tĩnh 

nói : 

-Tiếc thay một tách trà. 

-Đây chỉ là một tách trà. 

-Tuy chỉ là một tách trà, nhưng sâm la vạn tượng đều ở trong 

đó. 

 

13-Diệu  dụng  của  tiếng  hét. 

 

Có một chú tiểu hỏi Vô Tướng : 

-Thiền sư ! Pháp môn hét làm sao học ? 

-Chú cứ đi hỏi sư phụ : chính lúc đó, phải làm sao ? Mặc kệ sư 

phụ nói gì, chú cứ hét là được. 

Vô Tướng dạy cho chú tiểu bí quyết, nhưng 3 chữ : chính lúc đó 

恁 麽 時 (nhậm ma thời) khó đọc, chú tiểu thay bằng 硬 麻 薯 

ngạnh ma thự (rau tự cứng). Chú tiểu luyện tập khá lâu thành thục 

rồi lấy hết can đảm đến pháp đường đứng trước sư phụ hỏi : 

-Sư phụ, chính lúc rau thự cứng, phải làm sao ? 

Sư phụ nghe rồi cười : 

-Thì nấu hoặc sao. 

Chú tiểu hét lên âm thanh khả ái, chú tiểu rất đắc ý. Sư phụ bèn 

hỏi : 

-Chú đau cổ sao ? 

-Sư phụ, con không đau cổ. Đó chính là rau thự thật. 

Lời vừa dứt cả phòng đều cười. 

 

14-Bố  thí  vàng  lá. 

 

Trong một đêm đông lạnh lẽo, một người ăn xin khóc với thiền 

sư Vinh Tây : 

-Thiền sư ! Vợ con, con con đã nhiều ngày qua không có hạt 

cơm nào vào bụng, con đã tận lực, vả lại những ngày có tuyết, 

bệnh cũ phát lại, con chẳng còn hơi sức. Nếu cứ thế vợ, con con 

đều phải chết đói. Xin thầy giúp chúng con. 
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Vinh Tây nghe rồi rất đồng tình, nhưng khổ nỗi trên mình 

không có đồng xu dính túi, không có đồ ăn thức uống, không biết 

phải làm sao đành mang miếng vàng lá định tô tượng Phật ra : 

-Ông hãy mang miếng vàng này đổi lấy tiền mà tiêu. 

Nhiều đệ tử kinh sợ, bất mãn phản đối : 

-Thưa thầy, miếng vàng này là để dát tượng Phật, thầy không 

thể cho được. 

-Các ông tạm thời đừng lý giải, tôi vì tôn kính Phật mới làm thế. 

Chúng đệ tử không hiểu ý thầy phẫn hận nói : 

-Thầy làm vậy mà nói tôn trọng Phật sao ? Đem vàng dát tượng 

Phật đi bố thí thì là tôn trọng Phật sao ? 

Vinh Tây không giải thích chỉ nói : 

-Tôi tôn trọng tín ngưỡng, tôn kính Đức Phật, nếu phải đọa địa 

ngục, tôi cũng vì Phật làm chuyện này. 

Đệ tử bàn cãi không thôi. Vinh Tây hét lớn : 

-Đức Phật cắt thịt nuôi chim ưng, bỏ mình nuôi cọp đủ thấy 

Ngài đối với chúng sinh thế nào, các ông có nhận ra không ? 

 

 

15-Một  chiếc  áo  nạp. 

 

Vô Quả ẩn cư ở sơn cốc, một lòng tham thiền 20 năm rồi, đều 

do 2 mẹ con hộ pháp, cúng dường. Vì chưa minh tâm nên ông định 

đi du phương hỏi đạo. 2 mẹ con thỉnh ông ở lại vài ngày để họ may 

áo nạp cho ông. 2 mẹ con về may cắt, mỗi mũi khâu đều niệm A 

Di Đà. May xong lại đem 4 lạng bạc dâng Vô Quả làm tiền lộ phí. 

Vô Quả tiếp nhận, định sáng sớm mai sẽ xuống núi. Đêm hôm đó 

ông ngồi thiền dưỡng khí. Nửa đêm bỗng thấy một đồng tử áo 

xanh tay mang cờ theo sau có nhiều người gõ trống, khiêng một 

bông sen lớn, đến trước mặt ông, đồng tử nói : 

-Mời thiền sư lên đài sen! 

Vô Quả tự nghĩ : 

-Mình tu thiền, chưa hề tu tịnh, có lẽ đây là cảnh ma !  

Do đó ông không để ý đến lắm, đồng tử lại mời 2, 3 lần nữa, Vô 

Quả thuận tay đem dùi gõ mõ chọc vào đài sen. Không lâu đồng tử 
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và các người đánh trống bỏ đi. Sáng hôm sau 2 mẹ con đem dùi gõ 

mõ của Vô Quả tới hỏi : 

-Có phải dùi này thầy đánh mất không. Hôm qua ngựa mẹ sinh 

ra một bào thai chết, mã phu giải phẫu thấy cái dùi này, chẳng biết 

tại sao nó lại ở trong bụng ngựa. 

Vô Quả nghe rồi, mồ hôi đầy lưng làm bài kệ sau : 

 

一 襲 衲 衣 一 張 皮 

Nhất tập nạp y nhất trương bì 

四 錠 元 寶 四 個 蹄 

Tứ đính nguyên bảo tứ cá đề 

若 非 老 僧 定 力 深 

Nghược phi lão tăng định lực thâm 

幾 與 汝 家 作 馬 兒 

Cơ dữ nhữ gia tác mã nhi. 

 

Dịch : 

 

Một  tấm  áo  da  là  áo  nạp 

Bốn  đính  nguyên  bảo  là  bốn  chân 

Nếu  như  lão  tăng  không  định  lực 

Làm  ngựa  con  bà  để  báo  ân. 

 

Nói tồi đem áo và bạc trả cho 2 mẹ con, rồi từ biệt mà đi. 

 

16-Ngồi  thiền. 

 

Một gã bán đậu hũ thường mang đến chùa bán, trở thành một 

khách quen mặt. Một ngày kia ông đến chùa sớm, thấy các ông 

tăng ngồi thiền. Người bán đậu hũ nghĩ : Ta cả ngày bận rộn bán 

đậu hũ, không có thời gian ngồi thiền, hôm nay đến sớm, thử ngồi 

xem sao ? Khi ông yêu cầu , Như Tĩnh đồng ý : 
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-Được, ông lại đây ngồi với chúng tôi. 

Người bán đậu hũ vui vẻ vào thiền đường, tâm ông không tạp 

niệm, nhất tâm nhất ý ngồi thiền, sau một lúc ông như được báu 

vật : 

-Không nghĩ ngồi thiền lại có công hiệu thần kỳ đến thế. 

-Ông nghĩ gì mà cao hứng vậy ? 

-5 năm trước, hàng xóm Trương Tam thiếu tôi nửa cân đậu hũ 

mà chưa trả tiền. 

-Bây giờ ông đã biết công hiệu của tọa thiền nha. Không cần 

thắp hương, lễ lạy, niệm Phật, tu sám, đọc kinh, chỉ ngồi thôi. Lại 

nữa ngồi thiền không phải là trầm tư, không phải là ngồi tọa, là 

nhìn vào thế giới bên trong của mình. Chỉ cần chúng ta hạ thủ công 

phu, phá trừ hư vọng làm tâm thanh tịnh đạt được cảnh giới không 

mê, không ngộ hoàn toàn giải thoát. 

 

17-Biến  và   không  biến. 

 

Nham Đầu trong lúc Đường Võ Tông hủy diệt Phật giáo may 

một cái áo tục dân đề sẵn. Không lâu thánh chỉ xuống bắt tăng, ni 

hoàn tục. Những vị tăng có tiếng còn bị tội. Do đó Nham Đầu mặc 

thường phục, đầu đội khăn, nán lại một niệm Phật đường của một 

ni cô. Ni cô đang tại trai đường ăn cơm. Nham Đầu vào nhà bếp, 

cầm đũa và cơm. Có một đạo đồng trông thấy mách với ni cô. Ni 

cô cầm gậy làm thế đánh người : 

A ! Thì ra là thượng tọa Nham Đầu, sao lại biến hình như thế 

này ? 

-Hình có thể biến, nhưng tánh không biến. 

 

18-Lòng  lão  sư. 

 

Tông Diễn khi còn là một vân thủy tăng, tham thiền dưới trướng 

Tuấn Nhai ở chùa Kiến Nhân. Một ngày vào mùa hè, trời rất nóng 

Tuấn Nhai có việc ra ngoài. Tông Diễn nằm ngủ ở hành lang chùa, 

dang 2 tay 2 chân. Khi Tuấn Nhai trở về trông thấy bộ dạng phóng 

túng của Tông Diễn thì kinh sợ, nhưng rón rén đi vòng qua. Tông 
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Diễn nghe bước chân của Tuấn Nhai liền tỉnh dậy, nhưng không 

kịp tránh, bèn làm mặt dầy vờ ngủ. Lúc đó Tông Diễn rất xấu hổ, 

từ đó hết sức tham thiền. Về sau khi Tuấn Nhai viên tịch rồi, Tông 

Diễn thành một đại tông sư lãnh đạo 300 thiền tăng. Vì dạy dỗ các 

học tăng ông không có thì giờ để ngủ, chỉ lợi dụng lúc tham thiền 

nghỉ một lúc. Có lần một ông tăng nói : 

-Tông Diễn trong khi thiền thường ngủ, hỏi tại sao ngủ ông nói 

đi gập cổ thánh tiên hiền, như Khổng Tử mộng thấy Chu Công.  

Về sau có ông tăng lợi dụng lúc tọa thiền mà ngủ. Tông Diễn 

không phiền mà khuyên ông nên dụng công. Học tăng không 

khách khí nói : 

-Con đi gập cổ thánh tiên hiền như Khổng Tử mộng thấy Chu 

Công. 

Tông Diễn không nổi giận, hỏi : 

-Ông thấy cổ thánh tiên hiền, họ khai thị gì cho ông vậy ? 

 

19-Thiền  sư  và  tướng  quân. 

 

Trào Tống, có một lần tướng quân Tào Cán dẫn quân qua chùa 

Viên Thông ở Lư Sơn. Các ông tăng nghe tin tức chạy trốn tứ tung, 

chỉ có Văn Đức là ngồi bất động ở pháp đường. Tào Cán gọi mà 

ông không thèm để ý, không thèm mở mắt nhìn. Tào Cán nổi giận : 

-Tôi dẫn quân qua đây, tưởng tá túc quý tự, ông ngay một lời 

chào hỏi cũng không có. Ông sao vô lý vậy, ông không biết là đang 

đứng trước mặt là một vị tướng quân giết người không chớp mắt 

sao ? Ông không sợ sao ? 

Văn Đức mở mắt ra : 

-Một quân nhân vô lễ đứng ở Phật đường huyên náo, ông không 

sợ nhân quả báo ứng sao ? 

-Báo ứng với không báo ứng, ông chẳng sợ chết sao ? 

-Ông không biết người ngồi trước mặt ông là một ông tăng 

không sợ chết sao ? 

Bản lãnh, đảm lượng của Văn Đức làm Tào Cán cảm phục : 

-Chùa lớn vậy mà chỉ có một mình thầy sao ? Còn đồ chúng đâu 

? 
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-Chỉ cần đánh trống, họ sẽ quay lại. 

Tào Cán đánh một lúc lâu mà không có ai lại. 

-Tôi đánh lâu rồi mà sao không thấy ai ? 

-Khi ông đánh, có nhiều sát khí quá, ông mỗi lần đánh hãy niệm 

một cây Nam Mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Tào Cán mỗi lần đánh là một lần niệm, không lâu các ông tăng 

từ từ trở lại. 

 

20-Trên  mặt  bị  bẩn. 

 

Liên Trì Chính đang viết Thập thiện hành, có một ông du tăng 

đến chùa nói : 

-Cứ theo thiền mà nói không có chuyện nào có thể phê bình, 

không vật nào có thể ghé mắt, ông viết sách này có công dụng gì? 

-Ngũ uẩn không ngừng cảnh, tứ đại bôn phóng không so sánh, 

sao nói không có thiện,ác ? 

-Tứ đại vốn không, ngũ uẩn không có, các pháp thiện, ác đều 

không phải là thiền. 

-Hiện tại người không hiểu nhiều lắm, ông là loại người đó, 

đừng phê bình người khác. 

Ông du tăng nổi giận xanh mặt. 

Liên Trì ôn hòa : 

-Sao ông  không chùi mặt bẩn đi. 

 

21-Truyền  pháp  không  phải  là  truyền  thanh. 

 

Có một vị học tăng yêu cầu Thiết Chu giảng Lâm Tế lục cho 

ông nghe. 

-Ông tìm sai người rồi. Muốn nghe giảng Lâm Tế lục thì tìm 

thiền sư Hồng Xuyên ở chùa Viên Giác. 

-Không, con đã nghe Hồng Xuyên giảng rồi, thầy là truyền thừa 

của Chích Thủy hòa thượng, con muốn nghe thầy giảng cơ. 

Thiết Chu không từ chối được bèn dẫn học tăng ra luyện võ 

trường luyện võ. 2 người luyện đến toàn thân toát mồ hôi mới 

ngừng. 
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Thiết Chu cười hỏi học tăng : 

-Ông thấy tôi giảng Lâm Tế lục thế nào ? 

-Thầy chỉ luyện kiếm, có giảng Lâm Tế lục đâu ? 

-Tôi giảng thế nào ? 

-Chẳng lẽ Lâm Tế lục của thầy là một kiếm phổ sao ? 

-Tôi là một kiếm khách, dĩ nhiên đề xướng kiếm đạo. Nên biết 

Lâm Tế lục không phải trên giấy đàm binh, không thể từ ngôn ngữ 

mà lý giải. Còn như đối với những lời giảng của Chích Thủy thì tôi 

không học được vì tôi không phải là ống truyền thanh. 

-Cứ như thiền sư nói thì lịch đại tổ sư, đại đức truyền pháp, 

truyền tâm đều là ống truyền thanh sao ? 

-Truyền pháp, truyền tâm là truyền pháp truyền tâm, ống truyền 

thanh là ống truyền thanh. 

 

22-Nghe  mà  không  hiểu. 

 

Vương cư sĩ là một người rất tin Phật, chỉ cần có thời gian rảnh 

rỗi là đến chùa, hoặc giúp viên đầu trồng rau, tưới nước hoặc giúp 

trù đầu nấu nướng; khi có vị thiền sư nổi tiếng nào đến giảng ông 

đều có mặt.  

Một lần, ở ngoài giảng đường nhìn các học tăng nhìn xuống 

mũi, nhìn vào tâm, không ngăn được thở dài. Gập lúc Vô Danh 

thấy ông thở dài, bèn hỏi : 

-Vì sao ông thở dài ? 

Vương cư sĩ lại thở dài. 

-Bình thời ông tín Phật lắm mà, không chuyện gì không giúp, 

nghe pháp rất dụng công, thân, khẩu, ý đều ngao du trong pháp hải, 

làm sao lại thở dài ? 

-Không dấu thiền sư, nghe mà không hiểu làm sao con không 

phiền não. Thế nào là Ý tổ sư từ Tây sang ? Con chó có Phật tánh 

không ? Tức tâm, tức Phật; thế nào là chuyện trong tông môn. Phật 

là thế nào ?  Thế nào là khuôn mặt xưa, nay ? v .  v  . v . Con nghe 

mà không hiểu, như xem hoa qua màn sương mù. Con nghe mà 

chẳng hiểu gì dù đã dụng công. 
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-Lúc trước Đức Sơn thấy ông tăng vào cửa liền đánh, Lâm Tế 

liền hét, Tuyết Phong hỏi là cái gì ? Mục Châu liền nói công án 

hiện thành, tha ông 30 gậy. Lịch đại tổ sư cả đời chỉ tham một 

công án, mà không khai ngộ. Cho thấy tham thiền phải dụng công, 

không phải chỉ nghe thôi. 

-Làm sao để tham ? 

-Hãy tham nghe mà không hiểu trước. 

 

23- Tiếng  vỗ  một  bàn  tay. 

 

Có một chú tiểu tên là Nam Điền thấy các sư huynh ngày ngày 

tới thiền đường tham thiền rất là ái mộ. Chú lấy hết dõng khí xin 

thầy là Mặc Lôi  vào thiền đường. 

Mặc Lôi bảo : 

-Học thiền phải dụng tâm, không phải trò đùa. Chú tuổi còn 

nhỏ, không thích hợp, đợi lớn lên hãy hay. 

-Thiền sư, con có đầu có cuối, cho con một cơ hội. 

-Được rồi, hãy nghe cho kỹ : chú đã nghe tiếng vỗ của 2 bàn 

tay, nay vào thiền đường, hãy chỉ cho tôi thế nào là tiếng vỗ của 

một bàn tay ? 

Nam Điền dụng công nghiên cứu vấn đề này. Ông từ cửa sổ 

vẳng nghe tiếng nhạc bèn chạy lại phòng sư phụ thuật lại. 

-Không phải, không phải, đây không phải là tiếng vỗ của một 

bàn tay. 

Nam Điền nghĩ tiếng nhạc này là do người đánh, bèn tìm đến 

một chỗ vắng lặng suy nghĩ : Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay ? 

Bỗng nhiên chú nghe tiếng nước chẩy, vội chạy tới phòng thầy, mô 

phỏng tiếng nước chẩy. 

-Đó là tiếng nước chẩy, đâu phải tiếng vỗ của một bàn tay ? 

Tham lại. 

Nam Điền ngồi thiền nghe tiếng gió, tiếng ve, tiếng côn trùng, 

tiếng mèo, chim ưng. 

Đã 3 năm, chạy tới phòng Mặc Lôi hơn 10 lần đều bị phủ nhận. 

Cuối cùng, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay ? Chú quán chiếu 

tâm thiền, tiến vào thiền định siêu việt tất cả mọi âm thanh. Nam 
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Ẩn cuối cùng ngộ đạo. Nguyên lai tiếng ở thế gian đều vô thường 

chỉ có tiếng vỗ của một bàn tay là tiếng vỗ của một bàn tay. 

 

24-Làm  ác  với  tu  thiện. 

 

Có học tăng hỏi Tuấn Cực : 

-Thế nào là người tu thiện ? Làm thiện ? 

-Kẻ mang gông, xiềng. 

-Thế nào là kẻ ác ? 

-Người tham thiền nhập định. 

-Học tăng căn cơ ngu muội không rõ lời thiền sư giảng. Xin 

thầy dùng những chữ đơn giản dễ hiểu. 

-Gọi là ác vì ác không từ thiện, gọi là thiện vì thiện không từ ác. 

Ông tăng không hiểu, sau một lúc Tuấn Cực hỏi : 

-Ông hiểu không ? 

-Không hiểu. 

-Không làm ác, không có thiện niệm, người làm thiện không có 

ác niệm. Do đó thiện, ác như mây nổi không có chỗ sinh, cũng 

không có chỗ diệt. 

Học tăng cuối cùng đã hiểu. 

 

25-Danh  ngôn  chí  lý. 

 

Có ông tăng hỏi Chân Giác Linh Chiếu ở Long Hoa tự : 

-Thưa thầy, một hạt hoàn đơn điểm sắt thành vàng, một câu chí 

lý điểm phàm thành thánh, thỉnh thầy điểm cho một câu chí lý. 

Linh Chiếu thấy ông tăng còn chấp vàng và sắt, phàm và thánh, 

nên nói : 

-Tôi không biết điểm sắt thành vàng, chỉ biết điểm vàng thành 

sắt. 

-Con chỉ nghe điểm sắt thành vàng, chứ không nghe điểm vàng 

thành sắt. Xin thầy điểm một câu chí lý để con khai ngộ thành 

thánh. 

-Câu chí lý tôi đã bảo ông rồi. Ông hãy về mà nghĩ kỹ coi sau 

này có hối cũng vô dụng. 
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Nói xong xoay mình bỏ đi, mặc ông tăng đứng ngơ ngác ở đó. 

 

26-Giáo  dục. 

 

Một vị tín đồ sau khi lễ Phật liền ra hoa viên tản bộ, thấy viên 

đầu đang chỉnh lý cỏ cây, Chỉ thấy ông tỉa cành, tưới cây khô, nhổ 

rễ trồng sang chậu khác. Tín đồ không hiểu bèn đặt câu hỏi, viên 

đầu trả lời : 

-Chăm sóc cây cỏ cũng như giáo dục đệ tử, dạy người như thế 

nào thì uốn nắn cây cũng vậy. 

-Cây cỏ sao giống người được ? 

Viên đầu vừa làm vừa trả lời : 

-Chăm sóc cây cỏ cũng như giáo dục con cái.  

Thứ nhất, thấy cây cối mọc xum xuê, tức là sinh trưởng thác 

loạn, phải tỉa lá cắt cành, tương lai sẽ phát dục tốt. Đó cũng giống 

như người trẻ, phải trừ đi ác tập, đi vào đường chính.  

Thứ hai, nhổ cây ở chậu này trồng sang chậu khác là đổi chỗ 

xấu sang chỗ tốt hơn, cũng giống như thay đổi hoàn cảnh cho 

người trẻ, để có thể học hỏi được học vấn tốt hơn.  

Thứ ba, tưới nước cho cây khô : nhìn bề ngoài cây như chết rồi, 

nhưng bên trong còn có sinh cơ. Cũng như đối với đệ tử xấu tưởng 

như không có thuốc chữa, nhưng phải nhớ con người tính vốn lành, 

chỉ cần yêu thương, bảo hộ là là lại trùng sinh.  

Thứ tư, cuốc đất trống vì trong đó có mầm cây, cũng như trò 

túng thiếu nhưng có óc cầu tiến giúp một tay cho thành trưởng. 

Tín đồ vui vẻ : 

-Tạ ơn thầy đã cho một bài giảng về giáo dục rất hay. 

 

27-Nuốt  hết. 

 

Một hôm, Phong Ngoại và chúng đệ tử đến nhà ăn muộn, trù 

đầu là Dịch Đường bèn ra vườn rau lia vài nhát, lấy rau xanh ấy 

nấu canh, vô ý nấu cả đầu rắn trong đó. Đại chúng thấy vị canh 

đậm đà đều khen ngợi tài nấu nướng của Dịch đường. Nhưng 
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Phong Ngoại thấy đầu rắn trong bát canh của mình, bèn gọi Dịch 

Đường đến dùng đũa hỏi : 

-Đây là cái gì ? 

Dịch Đường lãnh đạm : 

-A ! Cám ơn lão sư ! 

Bèn lấy đầu rắn bỏ vào mồm nuốt hết. 

 

28-Không  thể  thay  thế. 

 

Đạo Khiêm và bạn tốt là Viên Cát cùng đi hành cước tham học, 

Viên Cát không kham được việc leo núi, lội nước cơm hàng, cháo 

chợ nên than van muốn về nhà. Đạo Khiêm an ủi ông : 

-Chúng ta đã quyết tâm đi tham học, đã đi xa thế này mà trở về 

thì thật đáng tiếc. Thế này nhé, trên đường nếu có chuyện gì, tôi 

đều làm cả, chỉ trừ có 5 chuyện tôi không làm được : 

-5 chuyện gì ? 

-Ăn cơm, mặc áo, đi tiêu, đi tiểu, đi đường. 

Viên Cát cuối cùng đại ngộ, không giám kêu khổ nữa. 

 

29-Thiền  sư  ăn  mày. 

 

Đào Thủy từng trú qua vài thiền viện, đi các nơi giáo hóa. Khi 

ông trụ trì một thiền viện, hấp dẫn rất nhiều học tăng tới tham học. 

Nhưng quá nửa không chịu được kham khổ bỏ đi. Do đó, ông bảo 

các học tăng tự tìm đường, còn ông tự do du phương giáo hóa. 3 

năm sau, một vị tăng ở kinh đô thấy ông ở dưới chân cầu, bèn xin 

ông khai thị. 

-Ông không đủ tư cách để tôi giảng dạy. 

-Thế nào mới đủ tư cách ? 

-Thế này đi nếu ông có thể sống như tôi dưới chân cầu 5, 3 ngày 

thì tôi sẽ dạy ông. 

Do đó vị đệ tử đó sống cùng bọn ăn mày dưới chân cầu một 

ngày. Ngày hôm sau có một gã khất cái chết. Đào Thủy giúp đám 

ăn mày đem thây chết đi chôn. Đào Thủy bảo vị học tăng : 

-Hôm nay không cần đi xin, vị ăn mày này còn lại ít thức ăn. 
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Vị tăng nhân đó nhìn vào bát của người ăn mày chết hôi tanh 

không nuốt nổi. Đào Thủy không khách khí nói : 

-Thiên đường này ông không hưởng thụ được, hãy trở về nhân 

gian của ông đi. Đừng bảo cho ai biết tôi ở đây. Vì người ở tĩnh thổ 

không muốn bị làm phiền. 

 

30-Phi  lai  Phật. 

 

Có một vị học tăng tham Lâu Hà Sơn, thấy tượng Phật ở chót 

núi, hỏi Trác Thành : 

-Thiền sư ! Tượng Phật này tên gì ? 

-Phi lai Phật ! Đỉnh núi này rất cao, không ai có thể trèo lên mà 

đẽo được, do đó tượng Phật phải từ nơi khác bay đến. 

-Sao bay đến mà không bay đi ? 

-Động chẳng bằng tĩnh. 

-Tại sao ở chỗ này mà tĩnh ? 

-Nếu đã đến thì ở yên. 

 

 

 

 


