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Không  chịu  thừa  nhận 

 

Tác giả Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Thiền sư Lợi Tung, có một lần trong đêm thâu, đứng trước tăng đường kêu 

lớn : 

-Có trộm !  Có trộm ! 

Tiếng kêu làm kinh động đại chúng trong tăng đường. Lúc đó có một ông 

tăng chạy ra, Lợi Tung bèn nắm lấy ông ấy kêu lớn : 

-Khải bẩm sư phụ con bắt được tên trộm rồi ! 

Ông tăng kia giằng ra : 

-Thiền sư, ông sai rồi, là con không phải là trộm. 

Lợi Tung không buông tay, hét lớn : 

-Phải là phải, sao còn không nhận ? 

Học tăng kinh hãi không biết phải làm sao, thì Lợi Tung đọc bài kệ : 

 

三 十 年 來 西 子 湖 

Tam thập niên lai Tây tử hồ 

二 時 齋 粥 氣 力 粗 

Nhị thời trai chúc khí lực thô  

無 事 上 山 行 一 轉 

Vô sự thượng sơn hành nhất chuyển 

借 問 時 人 會 也 無 

Tá vấn thời nhân hội dã vô. 

 

Dịch :  

 Ba  chục  năm  qua  đến  Tử  Hồ 
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Hai  bữa  cháo,  cơm  khí  lực  thô 

Vô  sự  đi  một  vòng  trên  núi 

Thử  hỏi  người  đời  có  hiểu  mô? 

 

Người hiểu đạo bắt trộm trên núi dễ, nhưng bắt trộm trong tâm khó. Một 

người trong sinh hoạt hàng ngày thường dùng lục căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý hướng ngoại, chấp thủ lục trần coi là dục lạc : sắc, thanh, hương, vị, 

xúc, pháp thì sẽ dẫn tới bao điều đau khổ.  

 

30 năm tu hành, mỗi ngày 2 bữa cơm cháo đều chỉ để hàng phục tên trộm 

trong tâm. Đi một vòng núi, bắt được tên trộm đó là được Phật pháp.  

Thiền sư Lợi Tung khảo nghiệm học tăng là đại cơ, đại dụng . 

 

Sáu  căn  đều  là  giặc  tất  cả 

Ngày  đêm  sáu  thời  đứng  bồi  hồi 

Vô  sự  ra  đường  đi  dạo  mát 

Ra  khỏi  thị  phi  thì  hỏi  ai ? 

 

Ngày đêm 24 giờ, làm sao giữ lục căn không để cho chúng vọng động, đó 

là tu thiền không thể xem nhẹ công khoá ! 

 

 

* 

*   * 

 

Không  hổ  là  thị  giả 

 

Một lần thiền sư Thạch Thê thấy thị giả ôm bình bát đi về hướng trai đường 

bèn gọi và hỏi : 
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-Ông đi đâu ? 

-Tới trai đường. 

-Thấy ông ôm bình bát, sao tôi lại không biết là ông muốn đến trai đường 

chứ ? 

-Nếu đã biết sao thiền sư còn hỏi ? 

-Tôi muốn hỏi là bản phận sự của ông. 

Thị giả trang trọng đáp : 

-Nếu thiền sư hỏi bản phận của con thì thật con muốn đến trai đường. 

-Ông không hổ là thị giả của tôi. 

 

Bản phận sự là gì ? Là minh tâm kiến tánh, là thoát khỏi vòng sinh tử, là trở 

về nhà, là nhận rõ bản tánh, an trú thân tâm, từ bi nhẫn nại, phát tâm tác vụ 

thiền phong. Thiền giả trong sinh hoạt không nơi nào là không thiền. Ăn, ngủ 

đều là thiền. Thiền không bao hàm sinh hoạt, còn bao hàm cả vũ trụ, cho nên 

muốn làm tốt bản phận sự là không chối bỏ, không vọng cầu. Đó là bản phận 

sự, là thiền tâm. 

 

 

* 

*   * 

 

Tôi  không  phải  là  Phật 

 

Có một vị tú tài trú ở chùa đọc sách, tự phụ mình thông minh thường lấy 

thiền cơ cùng thiền sư Triệu Châu tranh luận. Có một ngày ông hỏi thiền sư : 

-Phật từ bi phổ độ chúng sinh, hằng thuận nguyện vọng của tín chúng, có 

phải không ? 

-Phải đó ! 

-Con muốn cây gậy trong tay thiền sư có được không ? 
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-Quân tử không đoạt vật của người, ông hiểu không ? 

-Con không phải là quân tử. 

-Tôi cũng không phải là Phật. 

 

Vị tú tài tuy nhiên không có gì để đối lại, nhưng không chịu nhận thua. Một 

hôm đang ngồi thiền, Triệu Châu đi ngang qua. Ông thấy thiền sư đi qua 

nhưng không thèm để ý. 

Thiền sư trách : 

-Người trẻ thấy bậc trưởng thượng sao không đứng dậy nghênh tiếp ? 

-Con ngồi nghênh tiếp thiền sư cũng như đứng dậy. 

Triệu Châu nghe vậy tát cho tú tài một cái. Tú tài nổi giận hỏi : 

-Sao lại đánh con ? 

-Tôi đánh ông cũng như không đánh. 

Tú tài là phần tử trí thức, Triệu Châu là người đã thể ngộ chân lý. Phần tử 

trí thức mà đấu với người đã triệt ngộ thì thua là cái chắc, nhất là đối với Triệu 

Châu mà thiền phong hoạt bát, can tỉnh lợi lạc, chỉ tuỳ tiện một câu đã không 

chống nổi. Triệu Châu không phải là người không rộng lượng, không cho vị tú 

tài trụ trượng mà là không thích ông cưỡng từ đoạt lý, lại đánh ông một tát tai 

là chỉ cho ông học thiền thì phải chịu huấn giới. 

 


