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Chân  chính  tự  kỷ 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có một Giám viện tham gia pháp hội của Pháp Nhãn. Pháp Nhãn hỏi ông : 

-Ông tham gia pháp hội của tôi bao nhiêu lần rồi ? 

-3 năm rồi. 

-Sao ông không đến phòng tôi hỏi Đạo ? 

-Không dám dấu thầy, con ở Thanh Phong đã ngộ Đạo rồi ! 

-Ông căn cứ vào đâu mà nói đã ngộ Phật pháp ? 

-Con hỏi Thanh Phong : “Người học Phật làm sao nhận thức được chính 

mình ?” Thanh Phong trả lời : “Đồng tử Bính Đinh đi tìm lửa. “ 

-Nói hay lắm, nhưng ông không chân chính hiểu hàm ý của câu nói này. 

-Bính Đinh thuộc lửa, lấy lửa tìm lửa, là mọi sự phải cần chính mình. 

-Quả nhiên ông không hiểu, nếu Phật pháp đơn giản như thế làm sao còn 

truyền cho đến ngày nay ? 

Giám viện nổi giận, cho là Pháp Nhãn coi thường ông, bèn ly khai. Trên 

đường đi ông nghĩ lại : “Pháp Nhãn là một người học rộng, nghe nhiều là bậc 

thầy của 500 người, lời khuyến cáo của ông chắc có Đạo lý. Do đó ông trở lại 

sám hối với Pháp Nhãn và hỏi : 

-Chân chính tự kỷ của người học Phật là gì ? 

-Đồng tử Bính Đinh đi tìm lửa. 

Giám viện nghe rồi tỉnh ngộ. 

Cùng một câu nói có nhiều tầng ý nghĩa tỷ như trăng sáng đối với tên trộm 

và cặp tình nhân có ý nghĩa khác nhau. Biết phải nhờ chính mình là điều quan 

trọng, nhưng sự hiểu biết ấy phải sâu rộng lại càng quan trọng hơn. 
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Không  thể  thay  thế 

 

Lúc sắp viên tịch Lâm Tế bảo đệ tử : 

-Sau khi tôi nhập diệt, các ông đừng hủy chánh pháp nhãn tạng của tôi. 

Tam Thánh Huệ Nhiên bước ra thưa : 

-Đệ tử chúng con không dám để chánh pháp nhãn tạng của thầy diệt vong 

đâu. 

-Vậy sao ? Nếu có người hỏi Đạo là sao, thì các ông trả lời sao ? 

Tam Thánh hét lên một tiếng. 

-Ai ngờ chánh pháp nhãn tạng của tôi bị con lừa mù này phá hủy. Thật đau 

lòng quá ! 

Nói rồi đoan tọa thị tịch. Tam Thánh không hiểu nói : 

-Bình thường đối với người đến hỏi Đạo, lão sư đều hét lớn, tại sao con lại 

không bắt chước lão sư hét một tiếng sao ? 

Lâm Tế đột nhiên mở mắt nói : 

-Tôi ăn cơm, các ông không thể no; tôi mất các ông không thể thay thế. 

Tam Thánh vội quỳ xuống thưa : 

-Thưa thầy ! Xin thứ lỗi cho con. Xin thầy trụ thế dạy dỗ chúng con. 

Lâm Tế hét lớn một tiếng. 

-Tôi không để các ông bắt chước nửa ! 

Nói rồi nhập diệt. 

Người Thiền, không thích người khác bắt chước. Hoàng Bách đánh, Lâm 

Tế hét, Triệu Châu trà, Vân Môn bánh, mỗi người tiếp đãi người học một 

cách. 

 

Giống  bãi  cứt  trâu 
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Đời Tống, Tô Đông Pha tới chùa Kim Sơn cùng Phật Ấn ngồi Thiền. Tô 

Đông Pha thấy thân tâm thông sướng bèn hỏi Phật Ấn : 

-Thiền sư ! Ông thấy tôi ngồi thiền thế nào ? 

-Rất trang nghiêm, như một vị Phật. 

Tô Đông Pha rất cao hứng, Phật Ấn hỏi lại : 

-Học sĩ, ông thấy tôi ngồi ra sao ? 

Tô Đông Pha không bỏ qua cơ hội trào phúng, trả lời : 

-Giống như một bãi cứt trâu. 

Phật Ấn nghe rồi rất cao hứng. Tô Đông Pha nghĩ mình đã thắng Phật Ấn, 

gập ai cũng kể : 

-Hôm nay tôi đã thắng rồi. 

Tin tức truyền đến tai Tô tiểu muội là em gái Tô Đông Pha. Tô tiểu muội 

hỏi : 

-Ca ca, anh làm sao thắng Phật Ấn ? 

Tô Đông Pha bèn thuật lại, Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất 

chúng, chính sắc nói : 

-Ca ca, anh thua rồi, thiền sư trong lòng như Phật nên coi anh như Phật; 

còn anh trong lòng như bãi cứt trâu, nên coi thiền sư như bãi cứt trâu. 

Tô Đông Pha câm họng, mới biết thiền công của mình không bằng Phật 

Ấn. 

Thiền sư là người tri thức mà là ngộ tánh, không là sảo biện, nhưng là linh 

tuệ. Có lúc nói lời linh lợi, có lúc không nói nhưng pháp âm làm điếc cả 2 tai. 

 

Không  ở  nơi   khác 

 

Động Sơn Lương Giới có một lần hỏi Vân Nham : 

-Thưa thầy, nếu như thầy trăm năm rồi, có người hỏi con tướng mạo, phong 

thái thầy thế nào thì con phải trả lời thế nào ? 

-Tôi không ở nơi khác. 
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Câu đáp này là Động Sơn suy nghĩ không thôi. Vân Nham lại bảo : 

-Đối với chuyện này, ông phải cẩn thận xử lý. 

Động Sơn hoài nghi không biết ý của Vân Nham là sao, chẳng lẽ câu hỏi 

của mình phạm húy gì chăng ? 

Về sau có một lần Động Sơn qua sông, thấy bóng mình dưới nước, tỉnh ngộ 

lời Vân Nham nói lúc trước, bèn làm bài kệ sau : 

Ghét  tìm  từ  kẻ  trước 

Càng  kiếm  càng  xa  vời 

Nay  tự  mình  cất  bước 

Gập  nó  ở  mọi  nơi 

Ta  nay  chẳng  là  nó 

Nó  nay  chính  là  ta 

Phải  hiểu  như  vậy  đó 

Mới  khế  hợp  như  như. 

 

Động Sơn trở về nơi Vân Nham ở, thưa : 

-Thưa thầy, bất kể thời gian bao lâu, trải A tăng kỳ kiếp, diện mạo thầy thế 

nào, con đều biết. 

-Tôi không tại lúc đó ! 

-Cũng không tại chỗ khác. 

Người tu trăm năm sau tướng mạo thế nào ? Làm sao hình dung được ? Giả 

sử hình dung được thì đó cũng chỉ là giả tướng thôi. Vì phong thái của Đạo là 

vô thường sao có thể nhận giả làm chân ? Pháp thân là vô tướng siêu việt cả 

thời gian, không gian. 


