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Câu  chuyện  Đức  Thành 

 

Dương Đình Hỷ 

 

Đức Thành ở Tú Châu, là học trò của Dược Sơn. Ông là bạn bè rất thân 

thiết thiết của Đạo Ngô và Vân Nham. Khi rời Dược Sơn, ông bảo 2 bạn : 

-Các ông ở mỗi nơi dựng tông chỉ của Dược Sơn, tôi thì quê mùa chỉ thích 

non nước, không có khả năng làm trụ trì. Nếu sau này các ông gập được người 

nào linh lợi hãy chỉ đến chỗ tôi. Tôi sẽ đem sở đắc truyền dạy để báo đáp ơn 

đức của tiên sư.. 

Nói xong ông chia tay đến Tú Châu, sắm một chiếc thuyền nhỏ ở Hoa 

Đình, làm người chèo thuyền độ nhật. Ông rất được mọi người tôn kính gọi là 

hòa thượng Hoa Đình thuyền tử. Một hôm, có một vị quan hỏi : 

-Thế nào là công việc hàng ngày của hòa thượng ? 

Ông giơ mái chèo lên hỏi : 

-Ông hiểu không ? 

-Không hiểu. 

-Chèo tạt song xanh, khó gập cá vàng. 

Ông làm bài kệ : 

三 十 年 來 坐 釣 臺 

Tam thập niên lai tọa điếu đài 

鈎 頭 往 往 得 黄 能 

Câu đầu vãng vãng đắc hoàng năng 

金 鱗 不 遇 空 勞 力 

Kim lân bất ngộ không lao lực 

收 取 絲 綸 歸 去 來 

Thâu thủ ty lai quy khứ lai. 
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Dịch nghĩa : 

Ba  mươi  năm  ngồi  chỗ  buông  câu 

Câu  rất  nhiều  nhưng  có  rảnh  đâu 

Cá  vàng  chẳng  gập  chỉ  hao  sức 

Cuốn  lấy  dây  câu  trở  về  mau. 

 

Lại nói, Đạo Ngô đến Kinh Khẩu, gập lúc Giáp Sơn thượng đường nói 

pháp. Có ông tăng hỏi : 

-Thế nào là pháp than ? 

-Không hình tường. 

-Thế nào là pháp nhãn ? 

-Không dấu vết. 

Đạo Ngô bật cười, Giáp Sơn xuống tòa hõi : 

Lời tôi đáp khiến hòa thượng phì cười chắc có chỗ không đúng , xin hòa 

thượng chỉ cho. 

-Ông thuộc loại xuất thế  nhưng chưa có thầy. 

-Xin hòa thượng nói thẳng ra. 

-Tôi không nói, ông hãy đến hỏi Thuyền tử. 

-Người này thế nào ? 

-Trên không ngói che, dưới không dùi cắm. Ông nếu có đến phải thay quần 

áo. 

Giáp Sơn bèn đến chỗ Thuyền Tử. Thuyền Tử vừa thấy Giáp Sơn liền hỏi : 

-Đại đức trụ trì ở đâu ? 

-Chùa tức không trụ, trụ thì không giống. 

-Không giống cái gì ? 

-Không phải pháp trước mắt. 

-Học được cái đó ở đâu ? 

-Không ở chỗ tai, mắt. 

-Dù hợp lý vẫn là cọc buộc lừa. 

Thuyền Tử lại hỏi : 
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-Thả sợi tơ ngàn thước, ý tại đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc, sao chẳng nói đi. 

Giáp Sơn định mở miệng, Thuyền Tử đập cho một mái chèo té xuống sông. 

Giáp Sơn vừa leo lên thuyền, Thuyền Tử bảo : 

-Nói ! Nói ! 

Gi1p Sơn định mở miệng, lại bị đập cho một mái chèo nữa. Giáp Sơn bỗng 

nhiên đại ngộ, liền gật đầu 3 cái. 

-Sợi tơ mặc ông đùa, không chạm song xanh ý tự khác. 

Giáp Sơn hỏi : 

-Buông dây thả câu, ý thầy thế nào ? 

-Là định xem ý có không. 

-Lời huyền diêu không đường, luận bàn mà chẳng nói. 

-Câu khắp sông mới được cá vàng. 

-Giáp Sơn bịt tai, Thuyền Tử bảo : 

Như vậy ! Như vậy ! Tôi ở chỗ Dược Sơn gần 20 năm mới rõ việc này. Nay 

ông đã được, nên đi vào trong núi sâu, cầy cuốc, tìm một người ưu tú để nối 

tong tôn. 

Giáp Sơn từ giã mà đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. 

-Xà lê ! 

Giáp Sơn quay đầu lại. 

-Ông tưởng còn có cái khác nữa ư ? 

Nói rồi Thuyền Tử úp thuyền mà tịch. Ông có để lại một bài tụng như sau : 

三 十 年 來 海 上 遊 

Tam thập niên lai hải thượng du 

水 清 魚 現 不 吞 鈎 

Thủy thanh ngư hiện bất thôn câu 

釣 竿 斫 盡 重 栽 竹 

Điếu can chước tận trùng tài trúc 

不 計 功 程 得 便 休 

Bất kế công trình đắc tiện hưu. 
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Dịch nghĩa : 

Ba  mươi  năm,  qua  lại  biển  cả, 

Nước  trong,  cá  hiện  chẳng  đớp  mồi 

Chặt  hết  cần  câu  trồng  tre  mới 

Không  kể  công  trình,  được  mới  thôi ! 


