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Chuyện  Thiền  sư  và  đệ  tử 

 

Tác giả : Đại sư Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I-Thầy  trò  Triệu  Châu. 

Triệu Châu và Văn Viễn đang ngồi làm việc. Có một đệ tử đến cúng 

dường một cái bánh. Triệu Châu bảo : 

-Có một cái bánh, mà có hai người làm sao ăn ? Hãy thử đánh cược nhé : 

Ai thấp hèn nhất là được cuộc. 

-Thầy nói trước đi. 

-Ta là con lừa. 

-Con là cái mông lừa. 

-Ta là cục phân lừa. 

-Con là con nhặng trong đó. 

Triệu Châu hỏi lại : 

-Ông ở trong đó làm gì ? 

-Ở trong đó đi độ hạ. 

 

Đối với thiền sư thì tâm tĩnh, quốc độ tĩnh. 

 

II-Thầy  trò  Quy  Ngưỡng. 

Sau mùa độ hạ, Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn : 

-Ông làm gì suốt mùa độ hạ mà không thấy mặt ? 

-Con cấy ruộng được bao nhiêu lúa. 

-Thật không uổng một kỳ độ hạ! 

-Còn thầy thì sao ? 

-Ngày ăn, đêm ngủ. 

-Thật không uổng một kỳ độ hạ! 
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Thiền sư rất trọng tự lực cánh sinh, cho nên Bách Trượng mới có câu : 

Một ngày không làm, một ngày không ăn. Đối với Quy Sơn cái gì cũng là 

thiền, ăn cũng là thiền, ngủ cũng là thiền. 

 

 

III- Thầy  trò  Nhất  Hưu. 

Châu Quang là học trò Nhất Hưu. Ông thường chợp mắt trước công chúng 

thành ra rất phiền não. Ông đi hỏi y sinh và được bảo hãy uống nhiều trà. Ông 

nghe lời và thấy rất tốt bèn lập nên Trà Đạo. Nhất Hưu hỏi ông : 

-Châu Quang! Ông lấy tâm thái nào khi uống trà ? 

-Uống trà vì sức khỏe. 

-Có ông tăng hỏi Triệu Châu : Đại ý Phật pháp là gì ? Triệu Châu đáp : Đi 

uống trà đi. Ông đối với công án này có ý kiến gì ? 

Châu Quang im lặng. Nhất Hưu kêu thị giả bưng trà tới. Khi Châu Quang 

nhận chén trà, Nhất Hưu hét lớn, chén trà trong tay Châu Quang rơi xuống 

đất. Châu Quang đứng bất động. Sau một lúc ông bái tạ Nhất Hưu, định đi về 

huyền quan. Nhất Hưu gọi : 

-Châu Quang  

-Dạ. 

-Chén trà rơi trên đất, ông làm sao uống ? 

-Con đang uống. 

-Ông định đi sao nói đang uống trà ? 

-Đệ tử tới nơi đó uống. 

-Tôi hỏi ông tâm thái khi uống trà. Ông chỉ hiểu nơi này uống, nơi kia 

uống mà không hiểu vô tâm uống trà. Vậy vô tâm uống trà là sao ? 

-Vô tâm uống trà, liễu lục, hoa hồng. 

Do đó, Nhất Hưu vui vẻ, truyền ấn khả cho Châu Quang. 

 

Trong cái vô tâm ấy bao hàm cả sâm la vạn tượng. 
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IV- Linh  Huấn  và Quy  Tông. 

Một hôm Linh Huấn đến bái phỏng Quy Tông : 

-Thiền sư ! Phật là thế nào ? 

-Tôi không nói cho ông nghe vì ông không tin. 

-Nhưng con rất thành thực hỏi, lời của thầy sao con dám không tin. 

-Tốt ! Vậy ông ghé tai lại gần đây. 

Sau đó Quy Tông ghé miệng lại gần tai Linh Huấn : 

-Ông chính là Phật 

Linh Huấn mới đầu kinh ngạc sau đó cười to : 

-Ha ! Ha ! Tôi là Phật. 

Phật tánh không tìm ở bên ngoài mà là ở trong tâm ta. Nếu tìm cầu bên 

ngoài thì như cưỡi lừa mà đi tìm lừa vậy. 


