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An  trú  ở  đâu ? 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Đời Đường, thiền sư Đơn Hà có lần muốn đến tham phỏng Mã Tổ, trên 

đường gập hai cha con hình dáng khác thường : Cha thì tóc bạc phơ, con thì 

để tóc trái đào, bèn cung kính hỏi : 

-Cụ trú ở đâu ? 

Ông cụ chỉ trời, chỉ đất: 

-Trên trời, dưới đất. 

-Nếu trời long, đất lở thì phải làm sao ? 

Ông cụ to tiếng than : 

-Trời xanh ! Trời xanh ! 

Đứa trẻ ở bên hứ một tiếng. 

Đơn Hà khen : 

-Thật cha nào, con nấy. 

Hai cha con hướng về núi mà đi. 

Ông cụ chỉ trời, đất ý nói trong vũ trụ không chỗ nào không là nhà. Đơn Hà 

hỏi nếu vũ trụ hoại diệt thì phải làm sao ? Ông cụ than “Thời Xanh !” là chỉ vũ 

trụ cũng trải qua bốn giai đoạn : thành, trụ, hoại, không. Đứa con hứ một tiếng 

là chỉ bản tánh trú ở nơi bất sinh, bất diệt. Chúng ta trú ở đâu ? Pháp sư Từ 

Hàng nói : 

-Chỉ cần tâm an thì bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều tốt cả. 

Do đó trên trời, dưới đất, nơi nơi không nhà, nơi nơi đều là nhà. Người đời 

trú ở tài, sắc, nhưng tài, sắc luôn tay đổi không ngừng nào có bình an vô sự ? 

Con người nếu khẳng định chính mình không bị ngũ đại, lục trần dẫn dắt, tâm 

có thể an trú thì trời long, đất lở có xá gì ? Bồ tát thưởng ngoạn trăng sáng, 

thường vui chơi cảnh không, nhìn trăng bốn phía không dựa vào đâu tựa như 
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rất nguy hiểm, kỳ thật rất an toàn. Vì Bồ tát trú ở Bát Nhã tánh không, không 

quái ngại, tự do, tự tại. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Đi  đường  thuận  lợi 

 

Thiền sư Động Sơn Lương Giới có một lần thuyết pháp không thắp đèn. Có 

một ông tăng tên là Năng Nhẫn hỏi sao không thắp đèn ? Động Sơn bèn gọi 

thị giả thắp đèn, rồi bảo Năng Nhẫn : 

-Ông đến trước mặt tôi. 

Năng Nhẫn y lời. Động Sơn bảo thị giả : 

-Ông đem 3 cân dầu tặng cho vị thượng tọa này. 

Ý của Động Sơn là từ bi, hay là nói móc, hay có một ý tưởng nào khác ? 

Năng Nhẫn phất tay áo ra khỏi giảng đường. 

Sau một đêm suy nghĩ Năng Nhẫn hình như có sở ngộ, đem tất cả tiền tài 

để dành được làm biện trai hội cúng dường đại chúng. Sau đó theo đại chúng 

sinh hoạt. Ba năm sau ông hướng Động Sơn từ biệt, muốn đi. Động Sơn 

không lưu lại, chỉ nói : 

-Đi đường thuận lợi. 

Lúc đó Tuyết Phong đang đứng bên cạnh Động Sơn, bèn hỏi : 

-Vị thiền tăng này đi rồi, bao lâu trở lại ? 

-Ông ta có thể tự biết tự rời bỏ, nhưng không không biết bao lâu mới trở 

lại, nếu ông không ngại hãy đến tăng đường hỏi xem. 

Tuyết Phong đến tăng đường, thấy Năng Nhẫn ngồi ở chỗ của mình mà tọa 

hóa rồi. Tuyết Phong vội chạy về báo cáo với Động Sơn. 
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Động Sơn bảo : 

-Ông ta tuy đã mất, nhưng so với tôi cũng chậm hơn 30 năm. 

Xét đoạn công án trên ta thấy : 

    1- Năng Nhẫn trong tối cầu sáng, đó là thế nhân thường tình. 

2-Động Sơn bảo thị giả thắp đèn là thuận theo thường tình. 

3-Động Sơn bảo thị giả tặng 3 cân dầu đốt cho Năng Nhẫn hoặc do lòng từ 

bi, hoặc là nói móc, nhưng dù là lý do nào Năng Nhẫn cũng đã ngộ ra không 

cầu. 

4-Đối với thiền giả sinh, tử là trở về nhà. Câu nói của Động Sơn là : 30 

năm trước ông đã ngộ rồi. 

 

 

 

* 

*   * 

 

 

Thắp  hương  tăng  phúc 

 

Tể tướng Đường triều Bùi Hưu là một tín đồ Phật giáo. Con ông là Bùi văn 

Đức, tuổi trẻ đã thi dỗ trạng nguyên. Vua phong cho chức Hàn Lâm. Nhưng 

Bùi Hưu không muốn con mình sớm thành đạt, bèn gửi vào chùa tu học, hơn 

nữa còn muốn con tu khổ hạnh : gánh nước, bửa củi, nấu cơm. 

Chàng tuổi trẻ vừa mệt mỏi, vừa phiền não, oán trách cha đem gửi chàng 

vào nơi chùa cổ, núi sâu làm trâu, làm ngựa, nhưng lệnh cha khó cưỡng chỉ tự 

ẩn nhẫn. Nhưng tình trạng không cam tâm tình nguyện không lâu oán hận 

phát tiết chàng ngâm : 

Hàn  lâm  gánh  nước  đổ  mồ  hôi 

Hòa  thượng  ăn  cơm  làm  sao  trôi ? 
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Thiền sư Vô Đức là trụ trì tình cờ đi qua, mỉm cười ngâm : 

 Lão  tăng  lấy  một  thẻ  hương  đốt 

Tiêu  cả  vạn  kiếp  lương  thực  rồi. 

Bùi văn Đức nghe rồi hoảng sợ, từ đó thâu xúc thân tâm mà làm tạp dịch. 

Người vĩ đại, không phải cứ ngồi ở trên để mọi người sùng bái. Thiền giả 

bắt đầu từ việc làm ty tiện, từ khổ hạnh mà mài dũa ý chí. Tu khổ hạnh chỉ là 

phúc đức nhân duyên thuộc hữu vi pháp. Thiền giả thắp hương, tâm có thể đi 

khắp 10 phương, tam giới thuộc Vô vi pháp. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Con  đường  viên  dung 

 

Dược Sơn hỏi Thạch Đầu : 

-Con đối với Tam tạng 12 phần giáo đều hiểu biết, nhưng đối với Nam 

phương thiền “Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật “ thì chẳng hiểu gì, 

thỉnh thầy chỉ thị. 

-Khẳng định không trúng, phủ định cũng không trúng. Khẳng định, phủ 

định, phủ định khẳng định không trúng, lúc đó phải làm sao ? 

Dược Sơn có chỗ ngộ, nhưng chưa tiếp tâm, sau một lúc Thạch Đầu lại bảo 

: 

-Nhân duyên của ông ở nơi Mã Tổ chứ không ở đây. 

Dược Sơn đến tham Mã Tổ đặt cùng câu hỏi.  Mã Tổ nói : 

-Tôi cò lúc kêu hắn dương mi trợn mắt, có lúc kêu hắn không dương mi 

trợn mắt. Có lúc dương mi trợn mắt là hắn, có lúc không phải là hắn. Ông làm 

sao hiểu được hắn đây ? 
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Dược Sơn nghe xong bèn hướng Mã Tổ hành lễ. 

-Ông thấy gì mà lạy tôi ? 

-Con ở chỗ Thạch Đầu như muỗi đốt trâu sắt vậy. 

Nghe rồi tâm hiểu đó là lý giải, nhìn rồi thể hội cảnh giới. Cảnh giới có 

nông, sâu, không dùng lời mà diễn tả được, như uống nước nóng lạnh tự hay. 

Dược Sơn đi giang hồ để hỏi Đạo Từ Hồ Nam (ở nơi Thạch Đầu) tới Giang 

Tây (ở nơi Mã Tổ), để hỏi Thiền tâm tức bản tánh. Thạch Đầu đem khẳng 

định, phủ định bỏ qua một bên. Mã Tổ đem dương mi trợn mắt là hắn là 

khẳng định, không là hắn là phủ định, kỳ thực Đạo là bao dung không là có. 

Khẳng định là phủ định. 

 

 


