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Rửa  sạch  tâm  trần. 
 

Tác  giả : Lưu Dật Mai 

Dịch giả : Dương đình Hỷ 

 

1- Ngộ  và  không  ngộ. 

 

Có người hỏi thiền sư Đạo Kiền : 

-Người khai ngộ và người không khai ngộ cùng đến thỉnh giáo thiền 

sư. Thầy làm sao chỉ giáo ? 

-Núi Nhạc to lớn còn thiếu chút bùn sao ? Mỗi người đều có trí tuệ. 

-Dĩ nhiên là vậy, sao còn có người đi tìm chân lý ở 3 núi, 5 biển ? 

-Đó là những người bị tục niệm, vọng ưởng mê đi mất bản tánh. Cần 

có thiền sư chỉ ra chỗ sai lầm. 

-Còn có người không phát cuồng sao ? 

-Có. 

-Ai không tiến vào cảnh giới cuồng vọng ? 

-Thông qua trí tuệ chỉ biết các loại hiện tượng, chỉ không bị hình 

tướng bên ngoài sở động, những người này không bao giờ rơi vào cảnh 

cuồng vọng. 

 

2- Nhặng  đâm  vào  cửa  giấy. 

 

Cổ Linh ở nơi Bách Trượng khai ngộ. Ngộ đạo rồi ông muốn dẫn đạo 

cho ân sư chưa khai ngộ, trở về sống bên cạnh.   

Có một lần sư phụ đi tắm, ông giúp kỳ lưng bỗng nhiên vỗ vào lưng 

sư phụ nói : 

-Một tòa Phật đường, chỉ tiếc Phật không linh. 

Sư phụ nghe rồi, ngoảnh đầu lại. Cổ Linh lại nói : 

-Phật tuy không linh nhưng vẫn phóng quang. 

Nhưng sư phụ vẫn chưa khai ngộ; chỉ cảm thấy đồ đệ có lời nói và 

hành động dị thường.  

Lại có một lần sư phụ đọc kinh bên song cửa, có một con nhặng bị 

cửa sổ giấy cản lại. Ông cảm khái làm bài kệ : 
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空 門 不 褃 出 

Không môn bất khẳng xuất 

投 窗 也 大 癡 

Đầu song dã đại si 

千 年 饡 故 紙 

Thiên niên tán cố chỉ 

何 日 出 頭 時 

Hà nhật xuất đầu thì. 

 

Cửa  không  chẳng  chịu  xuất 

Rúc  cửa  sổ  quá  ngu 

Ngàn  năm  dùi  giấy  cũ 

Ngày  nào   ra  đấy  ư. 

 

Sư phụ thấy đệ tử có ngôn từ quái dị, hành vi kỳ đặc, hỏi đồ đệ 

chuyện gì đã xẩy ra ? Cổ Linh đem chuyện ngộ đạo kể cho sư phụ nghe. 

Sư phụ cảm động, mời ông lên giảng đường thuyết pháp. 

Cổ Linh nói : 

-Tâm chúng ta là một khối vàng, nếu ném vào nước bẩn nó vẫn phóng 

quang. Chỉ là chúng ta không nhận ra thôi. Bỏ đi nước bẩn thì Phật tánh 

lại hiển hiện. 

Sư phụ nghe đồ đệ nói pháp, cuối cùng đã khai ngộ. 

 

3- Bí  quyết  xử  sự. 

 

Thiền sư Phong Can đi tản bộ, nhặt được một đứa trẻ. Hỏi các nhà 

trong vùng hỏi đứa trẻ của ai, nhưng không ai biết. Ông chỉ đành mang 

đứa bé về Quốc Thanh tự đợi người tới nhận. 

Mọi người gọi đứa trẻ đó là Thập Đắc (có nghĩa là nhặt được). 

Cứ như vậy Thập Đắc được an trú ở Quốc Thanh tự. 

Khi lớn lên trụ trì sai ông làm việc ở Hành đường phụ trách việc ăn 

uống. 
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Qua một thời gian, Thập Đắc có nhiều đạo hữu, trong đó có một vị là 

Hàn Sơn, là một bạn tối thân thiết. Vì Hàn Sơn rất nghèo nên Thập Đắc 

thu thập các đồ ăn thừa ở Hành đường xếp vào một giỏ tre giao cho Hàn 

Sơn mang về nhà dùng. 

Một hôm Hàn Sơn hỏi Thập Đắc : 

-Như quả trên thế giới này có người bài báng tôi, khiếm phụ tôi, chửi 

rủa tôi, cười tôi, khinh thị tôi, ác với tôi, lừa dối tôi, tôi phải làm sao cho 

tốt ? 

-Ông phải nhẫn nhịn, khiêm nhường, kệ hắn ta, ly khai hắn, tôn kính 

hắn, không để ý đến hắn. 

-Ngoài những điều trên còn bí quyết gì không ? 

-Di Lặc bồ tát có bài kệ : 

 

      老 拙 穿 破 抐 

Lão chuyết xuyên phá nạp 

淡 飯 腹 中 飽 

Đạm phạn phúc trung bão 

補 破 好 遮 寒 

Lỗ phá hảo già hàn 

萬 事 隨 緣 了 

Vạn sự tùy duyên liễu 

有 人 罵 老 拙 

Hữu nhân mạ lão chuyết 

老 拙 只 說 好 

Lão chuyết chỉ thuyết hảo 

有 人 打 老 拙 

Hữu nhân đả lão chuyết 

老 拙 自 睡 倒 

Lão chuyết tự miên đão 
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有 人 唾 老 拙 

Hữu nhân thóa lão chuyết 

隨 他 自 乾 了 

Tùy tha tự can liễu 

我 也 肖 力 氣 

Ngã dã tiêu lực khí 

他 也 無 煩 惱 

Tha dã vô phiền não 

這 樣 波 羅 密 

Giá dạng Ba La Mật 

使 是 妙 中 寶 

Sử thị diệu trung bảo 

若 知 這 消 息 

Nhược tri giá tiên tức 

何 愁 道 不 了 

Hà sầu đạo bất liễu 

人 弱 心 不 弱 

Nhân nhược tâm bất nhược 

人 貧 道 不 貧 

Nhân bần đạo bất bần 

一 心 要 須 行 

Nhất tâm yêu tu hành 

常 在 道 中 辦 

Thường tại đạo trung biện. 

 

Lão  vụng  mặc  áo  rách 
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Cơm  nhạt  no  bụng  rồi 

Vá  áo  để  che  rét 

Vạn  sự  tùy  duyên  thôi 

Có  người  mắng  lão  vụng 

Lão  vụng  nói  tốt  thay 

Có  người  đánh  lão  vụng 

Lão  vụng  nằm  ngủ  ngay 

Có  người  nhổ  vào  mặt 

Để  nó  tự  khô  thôi 

Tôi  cũng  không  phí  sức 

Hắn  cũng  không  giận  rồi 

Dạng  này  Ba  La  Mật 

Lại  là  diệu  ở  trong 

Nên  biết  tin  tức  ấy 

Sao  buồn  Đạo  chẳng  xong 

Người  yếu  tâm  chẳng  yếu 

Người  bần,  tâm  chẳng  bần 

Một  lòng  yêu  tu  tập 

Thường  trong  Đạo  luận  bàn. 

 

4- Tuyết  ngưng  là  được. 

 

Thiền sư Đức Phổ nói với đệ tử : 

-Các vị tôn tức bốn phương mất rồi, tùng lâm đều cúng tế. Người chết 

rồi làm sao ăn được ? Nếu như tôi chết sao các ông không cúng khi tôi 

chưa chết. Bây giờ có thể bắt đầu. 

Đại chúng tưởng ông nói chuyện cười, bèn hỏi : 

-Bao giờ thiền sư đi ? 

-Bao giờ các ông cúng xong, tôi sẽ đi. 

Chấp sự lấy hí làm chân cử hành nghi thức tế lễ, dâng hương, dâng 

thực, tụng kinh, thiền sư nhất nhất thọ dụng. Sau 40 ngày lễ mới xong. 

Thiền sư Đức Phổ nói : 

-Ngày mai tuyết ngưng, làm là được rồi. 

Lúc đó trời đổ tuyết, sáng hôm sau tuyết ngưng, Đức Phổ đốt hương 

ngồi thiền mà hóa. 
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5- Hướng  ngoại  lúc  trước. 

 

Thông Tuệ lúc nhỏ sư phụ sai đi gánh nước, gặp một người bán cá đi 

qua. Một con cá quẫy, rơi vào thùng nước của Thông Tuệ. Thông Tuệ 

thuận tay làm chết con cá đó.  

Về sau ông làm trụ trì. Một hôm ông bảo đệ tử : 

-Một đoạn công án 30 năm trước, hôm nay phải kết thúc thôi. 

Đệ tử hỏi han, ông trả lời : 

-Đợi đến trưa sẽ biết. 

Nói xong nhắm mắt, ngồi thiền. Lúc đó có một gã tổng binh tên 

Trương Tuấn, là một cư sĩ rất tin Phật, gập lúc mang binh tới Quan 

Trung. Khi đi qua chùa bỗng nhiên tánh tình ông đại biến, tức giận nổ 

bùng, tay cầm cung xông vào pháp đường, đối Thông Tuệ thiền sư nhìn 

rất giận dữ. 

-Tôi đợi ông lâu rồi ! 

-Tôi với thiền sư không biết nhau. Hôm nay mới gập mặt mà sao 

muốn giết mới thỏa lòng. Mong thiền sư chỉ cho. 

Do đó Thông Tuệ kể lại chuyện cũ. Trương Tuấn nghe rồi đại ngộ, 

nói : 

 

冤 冤 相 報 何 時 了 

Oan oan tương báo hà thời liễu 

劫 劫 相 纏 豈 偶 然 

Kiếp kiếp tương triền khởi ngẫu nhiên 

不 若 與 師 解 釋  

Bất nhược dữ sư giải thích  

如 今 立 地 往 西 天 

Như kim lập địa vãng Tây thiên. 

 

 

Oan  oan  tương  báo  bao  giờ  dứt 
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Kiếp kiếp  tương  tục  há  ngẫu  nhiên 

Chẳng  bằng  cùng  sư  giải  thích 

Lập  tức  hôm  nay  tới  Tây  Thiên. 

 

Nói xong đứng mà hóa. 

Thông Tuệ thấy Trương Tuấn vãng sanh, lấy giấy viết : 

 

三 十 三 年 飄 荡 

Tam thập tam niên phiêu đãng 

做 了 幾 畨 模 樣 

Tố liễu cơ phiên mô dạng 

誰 知 今 日 相 縫 

Thùy tri kim nhật tương phùng 

卻 是 在 前 變 障 

Khước thị tại tiền biến chướng. 

 

Ba  mươi  ba  năm  phiêu  đãng 

Làm  mẫu  đã  mấy  lần  rồi 

Ai  biết  hôm  gập  lại  hắn 

Chỉ  là  nghiệp  trước  đó  thôi. 

 

Viết xong, đoan tọa mà vãng sanh. 

 

6- Không  tâm,  không  Phật. 

 

Dương Quang Đình hỏi thiền sư Bản Tĩnh : 

-Đệ tử đối với sự sống chết rất coi trọng. Một lòng mộ Đạo, nguyện 

xin thầy từ bi cứu độ. 

-Đại phu từ kinh thành tới, người ngộ đạo rất nhiều sao không ở đó 

mà tham vấn, lại đi hỏi lão tăng già bệnh, không biết này. 

Dương Quang Đình năn nỉ mãi. 
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-Ông đến cầu Phật hay hỏi Đạo ? Nếu như cầu Phật thì tâm là Phật, 

nếu như hỏi Đạo thì vô tâm là Đạo. 

Dương Quang Đình không hiểu xin sư giải thích thêm. 

-Nếu muốn cầu Phật thì tâm là Phật, Phật là do tâm mà được. Nếu 

ngộ vô tâm thì cũng vô Phật, nếu tưởng hiểu Đạo thì vô là Đạo. 

-Ở kinh thành các đại đức dạy muốn cầu Phật thì phải giữ giới, bố thí, 

nhịn nhục. Nay thầy giảng con mới rõ trí tánh mình vốn có, vốn thanh 

tĩnh, không chịu một hình thức bên ngoài nào ảnh hưởng. 

 

7- Đạo  thiền  đánh,  mắng. 

 

Có một học tăng hỏi thiền sư Việt Khê : 

-Con nghiên cứu Phật học, nho học 20 năm rồi nhưng đối với Thiền 

thì vẫn chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. 

Việt Khê không nói một lời, cho ông một cái tát, ông xô cửa mà chạy. 

Học tăng kinh ngạc, tưởng tìm thiền sư lý luận. Đang lúc ông nổi giận ở 

ngoài pháp đường thì gập thủ tọa : 

-Có chuyện gì thế ? Đến chỗ tôi uống trà. Người cầu đạo có chuyện gì 

mà phải tức giận ? 

Học tăng vừa uống trà vừa kể lại chuyện bị Việt Khê vô cớ tát tai. 

Trong lúc không đề phòng bị thủ tọa hoa tay đánh vào tay khiến chén 

nước văng xuống đất. 

-Ông vừa nói hiểu đạo Nho, đạo Phật, chỉ là không hiểu đạo Thiền. 

Nay tôi dùng Thiền đạo cung dưỡng ông, ông có hiểu đạo Thiền không ? 

Học tăng trợn mắt, há mồm, không biết trả lời sao. Thủ tọa hỏi lại 

một lần nữa, ông tăng vẫn không trả lời được. 

-Thật là bất ý, cho ông thấy Thiền đạo của chúng tôi. 

Nói rồi nhặt lên các mảnh chén vỡ, và lau khô nước trà lênh láng. 

-Đó là Thiền, ngoài ra còn có cái gì gọi là Thiền đạo ? 

Học tăng cuối cùng hiểu Thiền đạo ở ngay bên mình. 

 

8- Chỉ  trộm  một  lần. 
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Thiền sư Thạch Ốc một lần ra ngoài, gặp người nói chuyện đến tối, 

trở về phòng ngủ ở khách điếm. Khi về phòng nghe có tiếng động ở bên 

ngoài, bèn hỏi : 

-Trời sáng rồi sao ? 

-Chưa, trời còn tối. 

Thạch Ốc nghĩ trời còn tối mà đã thức hẳn là một cao nhân hay một vị 

A La Hán, bèn hỏi : 

-Ông là ai ? 

-Là kẻ trộm. 

-Thì ra là kẻ trộm, ông trộm mấy lần rồi ? 

-Đếm không xuể. 

-Mỗi lần trộm ông vui bao lâu ? 

-Tùy theo giá trị vật trộm được. 

-Vui nhất được mấy ngày ? 

-Vài ngày, rồi lại mất vui. 

-Thì ra là trộm nhỏ, sao không làm một mẻ  lớn ? 

-Ông là đồng đạo phải không , trộm mấy lần rồi ? 

-Chỉ một lần. 

-Chỉ một lần thôi, có đủ không ? 

-Chỉ một lần mà dùng cả đời không hết. 

-Vật đó ở đâu ? Có thể dạy tôi không ? 

Thạch Ốc xòe tay ra, nắm vào ngực tên trộm : 

-Nơi đây ông hiểu không, có vô cùng vô tận bảo châu. Ông bỏ cả đời 

phụng hiến chỗ này thì thọ dụng vô cùng. Ông rõ không ? 

-Dường như hiểu, dường như không hiểu, nhưng cảm giác thì rất dễ 

chịu. 

Về sau, tên trộm quy y với Thạch Ốc, thành một thiền giả. 

 

9- Trừ  tận  tâm  đầu  hỏa. 

 

Có một vị tướng quân đã trải qua nhiều trận chiến. Khi chiến tranh 

xong, ông tới thiền sư Đại Huệ : 

-Con đã chán hồng trần, xin cho con xuất gia, làm đệ tử của thầy. 

-Ông đã có gia đình, có địa vị cao trong xã hội, chưa xuất gia được, 

hãy để sau này đi. 
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-Thưa thầy, hiện tại vợ, con, gia đình con đều bỏ xuống cả rồi. Xin 

thầy xuống tóc cho con. 

-Chầm chậm sẽ nói sau đi. 

Tướng quân 5 lần, 7 lượt kiếm thiền sư. Một hôm sáng sớm đã đến 

chùa. Đại Huệ hỏi : 

-Sao sớm mà tướng quân đã đến lễ Phật ? 

Tướng quân đọc 2 câu kệ : 

 

爲 除 心 頭 火 

Vi trừ tâm đầu hỏa 

起 早 禮 師 尊 

Khởi tảo lễ sư tôn. 

 

Vì  trừ  tâm  đầu  hỏa 

Dậy  sớm  lễ  tôn  sư . 

 

Đại Huệ đọc 2 câu đáp lại : 

 

起 得 那 磨 早 

Khởi đắc na ma tảo 

不 怕 妻 偷 人 

Bất phạ thê thâu nhân. 
 

Sao  dậy  sớm  đến  thế 

Chẳng  sợ  vợ  gạt  ư ? 

 

Tướng quân giận dữ : 

-Lão quái vật, sao dám mắng người ? 

Thiền sư cười ha hả, đọc bài kệ : 

 

輕 輕 一 撥 扇 
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Khinh khinh nhất bát phiếu 

性 火 又 燃 燒 

Tính hỏa hựu nhiên thiêu 

如 此 暴 躁 氣 

Như thử bạo thao khí 

怎 算 放 得 下 

Chẩm toán phóng đắc hạ 

 

Chỉ  quạt  nhẹ  một  cái 

Lửa  tâm  đã  cháy  bùng 

Khí  bạo  như  thế  ấy 

Bỏ  xuống  có  được  chăng ? 

 

10-Cắt  tai  cứu  trĩ. 

 

Thiền sư Trí Thuấn một lần đi dã ngoại. Ông ngồi thiền ở trên núi. 

Bỗng thấy một người thợ săn bắn trúng một con trĩ. Con trĩ bị thương 

chạy tới trước mặt thiền sư. Thiền sư lấy áo che cho con trĩ. Không lâu 

thợ săn tới hỏi : 

-Xin thầy trả con trĩ mà tôi đã bắn trúng. 

-Nó là một sinh mạng, hãy tha cho nó. 

Người thợ săn không bằng lòng : 

-Thầy có biết là con trĩ này là món nhắm cho tôi không ? 

Thợ săn không chịu, thiền sư không còn cách nào, lấy giới đao ra cắt 

tai đưa cho người thợ săn tham lam. 

-2 cái tai này đủ để thay thế cho con trĩ, ông hãy cầm lấy làm món 

nhậu được không ? 

Gã thợ săn kinh hãi, ngộ rằng sát sanh là sự tàn nhẫn nhất. 

 

11-Chắng  hứa  làm  thầy. 
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Tòng Duyệt đến tham phỏng Thanh Tố rất cung kính. Một hôm ăn 

vải, đi qua cửa Thanh Tố bèn cung kính nói : 

-Mời thầy ăn vài quả vải, là quà quê hương Giang Tây con. 

Thanh Tố cảm động nói : 

-Từ khi tiên sư viên tịch, không được ăn loại quả này. 

-Lão sư của thầy là ai ? 

-Là Từ Minh, tôi làm chức sự cho người 13 năm. 

-Làm chức sự 13 năm, chắc là được chân truyền ? 

Nói rồi mang tất cả quả vải trong tay dâng tặng. 

-Tôi phúc bạc, được tôn sư thọ ký, nhưng không được truyền cho 

người, nay vì nhân duyên quả vải, tôi nguyện ý truyền cho ông. Ông hãy 

nói sở đắc cho tôi nghe. 

Tòng Duyệt nói sở kiến, Thanh Tố hỏi : 

-Thế giới này, Phật ma đều có, bỏ tất cả xuống, chẳng làm Phật, 

chẳng làm ma. Tôi hôm nay chỉ cho ông được đại tự tại, nhưng ông 

đứng nói là truyền nhân của tôi, ông tự có thầy khác. 

 

12-Sống  và  chết. 

 

Có đệ tử hỏi thiền sư Tăng Mật : 

-Xin sư phụ cho một lời về sống, chết. 

-Ông chết qua chưa ? 

-Con chưa chết qua, hiện tại không muốn chết, xin thiền sư chỉ thị. 

-Ông chưa chết, chỉ khi nào ông chết mới rõ chết là thế nào. 

 

13-Trên  đường  gập  hổ  dữ. 

 

Một ông tăng hỏi Vân Cư : 

-Trên đường gập con hổ dữ thì phải làm sao ? 

-Sao có nhiều người không gập hổ mà ông lại gập, chứng tỏ tâm ông 

không thanh tĩnh. 

 

14-Thư  nhà. 
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Thiền sư Huệ Tâm, lúc còn là chú tiểu 5 tuổi, rất thông minh, lanh lợi 

được hoàng đế triệu kiến và thưởng nhiều đồ. Ông gửi đồ vua tặng về 

quê cho mẹ để tỏ lòng hiếu kính.  

Mẹ ông viết thư trả lời :  

-Con gửi cho mẹ những đồ vua cho, mẹ rất hãnh diện, nhưng khi mẹ 

gửi cho con vào chùa, mẹ hy vọng con thành một thiền giả thoát danh 

lợi, nếu con thích hư danh là trái với nguyện vọng của mẹ. Con phải xem 

kỹ thế nào là chân Phật học. 

Nhận được thư mẹ, ông quyết chí thành một người hoằng pháp độ 

người. 

Lại có một lần khác ông nhờ người báo với mẹ ông sẽ xin phép sư 

phụ về thăm mẹ. Không lâu mẹ ông viết thư cho ông :  

-Khi mẹ gửi con vào chùa, con không thuộc về mẹ nữa, con thuộc về 

chúng sanh, phải hiếu thuận sư trưởng. Thân cận Tam bảo, không chỉ 

nhớ tới mẹ. Con nên bỏ ý định về quê thăm mẹ đi. 

Trải qua 2 lần giáo huấn, Huệ Tâm đã thành một thiền giả chân chính. 

 

15-Chích Thủy hòa thượng. 

 

Thiền sư Nghi Sơn một lần tắm, nước tắm quá nóng bèn sai một ông 

tăng đổ thêm nước lạnh vào. Một ông tăng đổ thêm nước vào, chỗ còn 

thừa đổ xuống đất. Nghi Sơn trông thấy không vui bảo : 

-Mỗi vật trong vũ trụ đều có công dụng của nó. Sao ông không đem 

nước thừa đó tưới cây ? Không những cây vui vẻ, mà nước tưới cũng 

không uổng phí công dụng. Dù là một giọt nước nhưng có giá trị vô 

cùng. 

Ông tăng dường như có sở ngộ bèn đổi pháp danh là Chích Thủy. Về 

sau hòa thượng Chích Thủy hoằng pháp, có người hỏi : 

-Trên đời này, cái gì là công đức nhất ? 

-Chích thủy. 

Lại có người hỏi : 

-Hư không bao dung vạn vật, cái gì bao dung hư không ? 

-Chích thủy. 

 

16-Nhặt  nhiều  một  chút. 
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Thiền sư Đỉnh Châu cùng một chú tiểu đi kinh hành ở sân thiền viện. 

Bỗng một cơn gió thổi qua, lá rụng tơi bời. Thiền sư cúi xuống nhặt từng 

chiếc lá bỏ vào túi. Chú tiểu ở bên cạnh nói : 

-Thầy đừng nhặt nữa, đằng nào sáng mai chúng con cũng phải quét 

sân. 

-Không nên nói thế, quét sân chưa chắc là sạch hết, tôi nhặt nhiều một 

chút, chẳng làm sân sạch hơn sao ? 

-Thưa thầy, lá rơi nhiều, thầy nhặt đằng trước, lá rơi đằng sau, thầy 

làm sao nhặt hết ? 

-Nhặt không hết lá trên sân, nhưng tôi nhặt hết lá rơi trong tâm, có 

một lúc sẽ nhặt được hết. 

Chú tiểu nghe rồi hiểu rõ sinh hoạt của thiền giả. 

 

17-Hả  giận. 

 

Có một bà hơi tý là nổi giận. Bà kiếm một vị cao tăng nói chuyện, kể 

rõ chuyện mình. Nghe xong không nói một lời, vị cao tăng dẫn bà ta tới 

một thiền phòng khóa cửa lại bỏ đi. Bà đó đạp cửa mắng chửi rất lâu, 

cao tăng mặc kệ. Bà bỗng nhiên im lặng. Cao tăng đứng bên ngoài hỏi : 

-Bà còn giận không ? 

-Tôi tự giận mình, đến đây để chịu tội. 

-Ngay chính mình còn chẳng tha thứ, thì làm sao tâm lặng như nước 

được ? 

Nói rồi phất áo mà đi, qua một lúc lại tới hỏi : 

-Còn giận không ? 

-Không giận nữa. 

-Tại sao ? 

-Nổi giận cũng không nghĩ ra cách. 

-Sự nổi giận của bà, chỉ lắng xuống tâm, chưa trừ tuyệt, khi nào phát 

tác lại càng kịch liệt hơn. 

Nói rồi lại bỏ đi. Lần thứ 3 cao tăng hỏi, bà trả lời : 

-Tôi không giận nữa vì không thấy giận. 

-Còn biết có hay không có giận là trong tâm còn xung lượng, căn khí 

chưa hết. 
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Chiều đến, bà ấy hỏi cao tăng : 

-Đại sư, thế nào là giận ? 

Cao tăng hắt chén nước trong tay xuống đất. 

Bà ấy nhìn hồi lâu, đốn ngộ, khấu tạ mà đi. 

 

18-Làm  sao  thành  công. 

 

Một đệ tử hỏi thiền sư : 

-Thưa thầy, làm sao để thành công ? 

-Hôm nay chúng ta học một động tác rất đơn giản là đưa cánh tay tận 

lực ra phía trước, rồi ra đằng sau. 

Nói rồi thiền sư làm mẫu và nói : 

-Kể từ ngày hôm nay, mỗi người làm 300 lần mỗi ngày. Mọi người có 

làm được không ? 

-Làm vậy có khó khăn gì. 

Một tháng sau, thiền sư hỏi : 

-Việc tôi bảo có ai làm được không ? 

Đến một nửa kiêu ngạo giơ tay : 

-Con làm được. 

Thiền sư gật đầu : 

-Tốt. 

Một tháng sau, thiền sư lại hỏi : 

-Hiện tại có bao nhiêu người kiên trì ? 

Chỉ có một nửa người lần trước : 

-Con làm được. 

Một năm sau thiền sư lại hỏi : 

-Thủ vận động ai kiên trì tập ? 

Chỉ có một người giơ tay : 

-Con làm được. 

-Tôi đã từng nói qua, làm xong động tác này sẽ biết thành công là thế 

nào. Tôi bảo cho mọi người biết chuyện dễ nhất trên đời lại là chuyện 

khó nhất. Làm được chuyện này rất ít người. 

Về sau thiền sư truyền y bát cho người đệ tử này. 

 

19-Chẳng  giữ  tâm  bình  thường. 
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Một học tăng hỏi thiền sư : 

-Thưa thầy, con ngồi thiền, đọc kinh, thức sớm, ngủ sớm, tâm không 

tạp niệm, đối với các bạn đồng tu con là người dụng công nhất, sao vẫn 

không khai ngộ ? 

Thiền sư lấy ra một hồ lô và một nhúm muối thô giao cho đệ tử và nói 

: 

-Ông đổ đầy hồ lô rồi thả muối vào làm sao cho muối tan ngay thì 

ông sẽ khai ngộ. 

Miệng hồ lô nhỏ, bỏ muối vào không tan ngay, ông tăng lấy đũa thọc 

vào khuấy nhưng không có chỗ. Làm đủ cách mà không được, ông chạy 

lại bảo thiền sư : 

-Coi bộ con còn chưa khai ngộ. 

Thiền sư lấy hồ lô cho vào một ít nước và muối, lắc vài lần muối tan 

hết. 

-Dụng công từ sáng tới tối, không giữ lại một chút bình thường tâm 

như hồ lô đựng đầy nước. Không lắc được làm sao muối tan, làm sao 

khai ngộ ? 

-Vậy không dụng công có thể khai ngộ sao ? 

-Tu hành như gẩy đàn, dây căng quá thì đứt, chùng quá thì không 

phát ra tiếng. Tâm bình thường là căn bản của tu đạo. 

Học tăng ngay đó đại ngộ. 

 

20-Sinh  ra  vô  minh. 

 

Một vị thiền sư giảng : 

-Thiền có thể bài trừ vô minh, phiền não. 

Có người hỏi : 

-Con còn không rõ thế nào là phiền não, thế nào là vô minh của mình 

và vô minh làm sao phát sinh ? 

-Đó là vấn đề giản dị và ngu xuẩn, sao ông đề ra ? 

-Thầy không trả lời cũng được đi, sao lại mắng con ? 

Thiền sư cười một lúc, rồi nói : 

-Đó là vô minh, vô minh sinh ra như thế. 
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21-Trà  thần  thông. 

 

5 vị thiền sư ở Ma cốc tự ngộ đạo rồi, đi bốn phương tham phỏng để 

tăng kiến thức. Một hôm đến một nơi vừa nóng vừa khát, thấy ở bên 

đường có một bà bán nước trà, bèn gọi 5 chén. Bà già bèn hỏi : 

-Các vị đại đức đi đâu ? 

-Đi tham phỏng thiện tri thức. 

-Nước trà của tôi chỉ những người có thần thông mới uống được, 

không có thần thông không uống được. 

Nghe bà già nói, 5 vị vừa khai ngộ, thần thông chưa phát nhìn nhau, 

không dám uống trà. 

-5 con chim ngốc này hãy xem bà già uống trà thần thông đây. 

Nói xong bà già cầm từng chén uống hết. 5 vị thiền sư hoảng nhiên 

đại ngộ. 

-Hôm nay chúng tôi mới chân chính ngộ đạo, nếu không gập bà lão 

thì đã uổng phí một kiếp. 

 

22-Cả  làng  ngát  hương  cúc. 

 

Một vị thiền sư trồng hoa cúc trong thiền viện, 3 năm sau, vào mùa 

Thu, hương thơm ngào ngạt tới tận chân núi. Những người đến viếng 

chùa tán thán : 

-Hoa đẹp quá. 

Có người mở miệng xin vài cây về trồng ở vườn nhà, thiền sư bằng 

lòng. Tin tức truyền đi rất nhanh, mọi người đến xin chỉ sau vài ngày 

trong chùa không còn một cây cúc nào. Một chiều cuối Thu đệ tử nhìn 

chùa không hoa than thở : 

-Tiếc thay đáng nhẽ chùa ngào ngạt hương cúc. 

-Các ông cứ nghĩ 2 năm nữa cả làng đều thơm mùi hoa cúc, cùng 

chung hưởng sự tốt đẹp với người, dù mình chẳng có gì, tâm lý hạnh 

phúc mới hiểu chân chính hạnh phúc là gì. 

 

23-Tự  che,  tự  độ. 

 



 18 

Có một người trú mưa dưới mái hiên, thấy một vị thiền sư đi qua, bèn 

gọi : 

-Thiền sư, Phật giáo chẳng dạy phổ độ chúng sinh sao. Xin thầy độ 

con một quãng đường. 

-Tôi đi dưới mưa, ông núp dưới mái hiên, nơi đây có mưa, nơi ấy 

không mưa thì sao phải độ ? 

Người ấy nghe nói bèn ra khỏi hiên : 

-Nay con ở dưới mưa, thầy không độ con sao ? 

-Tôi vẫn không thể độ ông. 

-Tại sao ? 

-Hiện tại chúng ta đều ở dưới mưa, tôi không ướt vì có dù che, ông bị 

ướt vì không có dù che. Dù độ tôi, không độ ông. Nếu ông muốn độ, hỏi 

dù đừng hỏi tôi. 

-Nếu không muốn độ con thì hãy nói sớm, việc gì phải nói vòng vo. 

Con thấy Phật giáo nói phổ độ chúng sinh, nhưng chính là độ mình. 

Thiền sư nghe rồi không giận, nói : 

-Nếu không bị ướt, phải tự mình che dù. Người chân chính khai ngộ 

không bị ngoại cảnh chi phối. Không mang dù thì bị ướt, tưởng người 

giúp mình là một loại hưởng pháp ỷ lại, tự tánh mọi người đều có, nếu 

mình không tự mình tìm ra mà trông cậy vào người thì bao giờ mới 

thành công ! 

 

24-Ba  khuyết  điểm. 

 

Có học tăng hỏi một thiền sư :  

-Khuyết điểm lớn nhất của người là gì ? 

-Ngu muội, tàn nhẫn, khiếp nhược. 

Thí dụ về ngu muội : có một bà già cưng một đứa cháu nhỏ cả ngày 

bế ẵm, chăm sóc cả việc ăn uống, không lâu đứa bé bị sốt cao rồi qua 

đời. Bà già trách con dâu không trông cháu. Con dâu bèn thổ lộ đứa nhỏ 

chết là do bị nhiễm bệnh phổi của bà già. Bà già than khóc đến chết, 

nàng dâu hóa điên. 

Thí dụ về tàn nhẫn : thấy nhà hàng xóm bị cháy, chưa đến cực điểm 

đã bị dập tắt, nên không có phản ứng. 
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Thí dụ về khiếp nhược : con báo rất sợ ngủ dưới đất, chỉ ngủ trên cây 

mới an lòng. Có người sợ bị thương hại, có người sợ bị mất yêu thương. 

 

25-Tháp  vô  phùng. 

 

Có 2 ông học tăng cùng ở một thiền viện, lâu không gập nhau. Một 

hôm gặp mặt, ông ở trên lầu nói : 

-Lâu không gập, ông bận không ? 

-Tôi bận rộn tạo một tháp vô phùng. 

Ông ở trên lầu vui mừng : 

-Tôi chính đang định tạo tháp có thể mượn của ông xem chút không ? 

-Thật không may, sao ông không nói sớm, tháp của tôi đã bị người 

mượn đi rồi. 

-Không sao, ông cho tôi xem là được rồi. 

 

26-Tội  của  ai ? 

 

Bên bờ sông, một lái đò cập bến chuẩn bị đưa khách sang sông. Có 

một vị cư sĩ đang tản bộ thấy một vị thiền sư bèn hỏi : 

-Thuyền phu cập bến làm chết trai, sò, ốc, hến không ít. Thuyền 

khách có tội hay thuyền phu có tội ? 

-Cả hai đều không có tội. 

-Nếu cả 2 đều không tội, thì ai tội ? 

-Là ông có tội. 

Thuyền phu vì kiếm tiền, thuyền khách vì nhu cầu sang sông, trai, ốc, 

sò, hến bị ép là tội của ai. Tội nghiệp vốn không do tâm tạo, tâm bận 

rộn, tội liền không. Không tâm sao tạo tội được ? Có tội chỉ là tội vô 

tâm. Vị cư sĩ từ không mà có, vọng tự phân biệt cho nên thiền sư không 

khách khí : Chính ông mắc tội. 

 

27-Thiền  tâm  và  kính  ngữ. 

 

Triều Tống, Đạo Nguyên từ Nhật Bản tới Trung Hoa du học. Khi 

thuyền đậu, một vị thiền sư chạc 70 lên thuyền mua mộc nhĩ (nấm tai 
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mèo). Đạo Nguyên gạn hỏi mới biết là thiền sư Cữu Tĩnh, là điển tọa 

chùa A Dục Vương ở Chiết Giang. Đạo Nguyên quan thiết : 

-Trời tối rồi, thầy hãy ở lại thuyền, mai hãy về. 

-Cám ơn lòng tốt của ông, nhưng ngày mai chùa có nấu miến cung 

dưỡng đại chúng, tôi phải đi mua mộc nhĩ nên không lưu lại được. 

-Không có thầy, không lẽ trong chùa không có ai thế sao ? 

-Không, không để cho người thay thế, đến tuổi này tôi mới hiểu ý 

nghĩa của bổn phận, sao có thể dễ dàng nhờ người khác, vả lại tôi chưa 

được phép ở ngoài, không thể phạm luật của tăng đoàn. 

-Thầy tuổi cao, đức trọng sao còn phụ trách điển tọa, sao không an 

tâm tọa thiền, tụng kinh ? 

- Thiền giả từ nơi xa đến, ông không hiểu thế nào là tu hành, nói đừng 

giận, ông không hiểu thiền tâm kính ngữ. 

-Thế nào là thiền tâm kính ngữ. 

-1, 2, 3 ,4 ,5. 

-Thế nào là tu hành ? 

-6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

28-Đống  giấy  lộn. 

 

Môn hạ Bạch Ẩn có một ông tăng tự nhận là đã khai ngộ, cả ngày 

không lễ Phật, không thắp hương, thậm chí lấy kinh Đại Niết Bàn xé làm 

giấy vệ sinh. Thường nói : 

-Tôi là Phật, kinh văn chỉ là ghi lại những gì Phật nói, đã có Phật ở 

đây thì kinh chỉ là một mớ giấy vụn, lấy làm giấy vệ sinh sao lại chẳng 

được ? 

Bạch Ẩn nói : 

-Chúc mừng, nghe nói ông đã thành Phật, nhưng đít Phật cũng đáng 

tôn quý, ông dùng giấy lộn không tương xứng, lần sau ông nên dùng 

giấy trắng thì hơn ! 

 

29-Nghe  hay  không  nghe. 

 

Thanh Lâm đến tham Động Sơn. 
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Động Sơn hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Võ Lăng. 

-Phật pháp của Võ Lăng khác ở đây thế nào ? 

-Như trên thạch bàn nở hoa. 

Động Sơn bảo đệ tử : 

-Làm một bữa ngon cung dưỡng người này. 

Thanh Lâm nghe rồi phất áo mà đi. 

Động Sơn bảo đại chúng : 

-Về sau học tăng thiên hạ tranh nhau tu tập dưới trướng người này. 

Một ngày Thanh Lâm từ biệt Động Sơn. Động Sơn hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Mặt trời không thể dấu người, nếu là mặt trời phải chiếu sáng vạn 

vật. 

-Ông hãy bảo trọng chính mình. 

Động Sơn thân tiễn ra cửa nói : 

-Ông có thể dùng một lời, nói tâm tình mình lúc viễn du. 

-Bước bước đạp hồng trần, thông thân không ảnh tượng. 

Động  Sơn trầm ngâm một lúc. 

-Sao thầy không nói gì ? 

-Tôi vì ông đã nói nhiều lời, ông vì sao bảo tôi không nói. 

-Thầy nói con không nghe, thầy không nói con lại nghe. 

-Ông đi đi, trời đất rộng lớn mặc sức mà đi. 

 

30-Quét  đi  tâm  trần. 

 

Con của thiền sư Nguyên Hiển đến thăm cha. Từ khi lớn khôn đây là 

lần thứ nhất ông đến gập. Ông rất thành kính, Nguyên Hiển cũng 

không dạy dỗ gì chỉ đưa cho ông một cây chổi bảo quét sân chùa. 

Ông chuyên tâm quét sạch sân chùa, đồng thời cũng quét sạch vọng 

niệm trong tâm. Một lúc sau Nguyên Hiển ra sân hỏi : 

-Quét tốt không ? 

-Quét tốt. 

Nguyên Hiển đến đống là vun thành núi gạt lá ra bốn phía nói : 
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-Trời Thu lá rơi khắp nơi, sao nói đã quét sạch ? Sự phiền não của 

tâm con người như lá rụng mùa Thu đã quét rồi, lại quét nữa. Quét 

sạch rồi, lá rụng, lại phải quét. 

 

31-Phía  này  có  nóng  không ? 

 

Thiền sư Huệ Xuân đã 60 tuổi, biết mình đã tới lúc ra đi. Phân phó đệ 

tử trong chùa xếp một đám củi, ngồi lên trên kêu người phóng hỏa. 

Một ông tăng sau khi châm lửa hỏi : 

-Thiền sư, phía này có đủ nóng không ? 

-Chỉ có ngu si mới hỏi câu này. Vừa nói xong thì thân đã hóa thành 

tro. 

 

 

 

 


