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Tâm   Phật   là   cái   gì ? 

 
Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Quốc sư Huệ Trung có lần hỏi quan cung phụng Tử Lân : 

-Ông học Phật nhiều năm, Phật có nghĩa gì ? 

-Phật là bậc giác ngộ. 

-Phật có mê không ? 

Tử Lân không cho là phải, hỏi lại : 

-Đã thành Phật sao còn mê chứ ? 

-Nếu không mê, thì giác ngộ làm gì ? 

Tử Lân không lời đối lại. Lại có một lần, cung phụng Tử Lân chú giải : Tư 

Ích Phạm Thiên sở vấn kinh, Huệ Trung nói : 

-Người chú giải kinh phải trên hiểu ý Phật, dưới khế hợp cơ của chúng sinh 

mới được. 

Tử Lân không vui nói : 

-Hòa thượng nói không sai, nếu không làm sao tôi chấp bút ? 

Huệ Trung nghe rồi sai thị giả mang một chén nước đầy, trong có 7 hạt gạo 

và một đôi đũa ra hỏi Tử Lân : 

-Đây là ý gì? 

Tử Lân không đáp được. Huệ Trung không không khách khí giáo huấn : 

-Ngay ý tôi ông còn không hiểu, thì sao hiểu ý Phật ? 

Huệ Trung đưa chén nước có 7 hạt gạo và đôi đũa ngụ ý Phật pháp không 

lìa sinh hoạt hàng ngày, nếu lìa sinh hoạt thì dùng làm gì ? Tử Lân lìa sinh 

hoạt mà chú giải kinh Phật thì càng lìa tâm Phật càng xa. 

 

 

Con   chó    có   Phật   tánh   không ? 
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Có học tăng hỏi Triệu Châu : 

-Con chó có Phật tánh không ? 

Triệu Châu không suy nghĩ, trả lời : 

-Không. 

Ông tăng nghe rồi bất mãn, hỏi : 

-Trên là chư Phật, dưới là con kiến đều có Phật tánh, con chó vì sao lại 

không có ? 

Triệu Châu giải thích : 

-Vì nó có nghiệp thức. 

Lại có ông tăng khác hỏi : 

-Con chó có  Phật tánh không ? 

-Có. 

Có một ông tăng bất mãn câu đáp đó, kháng biện. 

-Nếu đã có Phật tánh, sao lại sinh vào túi da hôi đó ? 

-Vì biết mà cứ làm. 

Với cùng một câu hỏi, Triệu Châu lúc đáp có, lúc đáp không. Vì kỳ thật có, 

không chỉ là một. Có là không, không là có. Tỷ như người câm nằm mộng chỉ 

mình biết thôi, không nói cho mọi người khác rõ được. 

 

Phương   tiện    chỉ    dạy 

 

Ngưỡng Sơn học với Quy Sơn 15 năm. Năm 35 tuổi được truyền tâm ấn, 

lãnh chúng hoằng pháp. Ông được gọi là Tiểu Thích Ca. Một ngày kia có một 

ông tăng tới trước mặt ông, ông hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Từ phương Nam tới. 

Ông giơ gậy lên hỏi : 

Phương Nam có cái này không ? 

-Không. 

Ngưỡng Sơn lại hươi gậy lên : 
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-Nếu không dạy cái này thì có dạy cái kia không ? 

Ông tăng lắc đầu. 

-Không. 

Ngưỡng Sơn vẩy vẩy gậy hô : 

-Đại đức ! 

-Dạ. 

-Đi tới pháp đường. 

Ông tăng cáo từ, định tới pháp đường, Ngưỡng Sơn từ sau lưng lại gọi : 

-Đại đức ! 

Ông tăng ngoảnh đầu lại. 

-Đến trước mặt tôi. 

Ông tăng tới đứng trước mặt Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn lấy gậy điểm vào 

đầu ông tăng bảo : 

-Đi. 

Ông tăng ngay đó đại ngộ. 

Ngưỡng Sơn nói cái này, cái kia là chỉ Phật tánh ở mọi nơi, bảo ông tăng 

đứng rồi đi là chỉ Phật tánh không đến, đi. Ngưỡng Sơn chỉ dạy rõ ràng như 

thế làm sao ông tăng không ngộ cho được. 

 

 

Quý   tai,   khinh   mắt 

 

Đời Đường, Thích sử Lãng Châu là Lý Cao (李翺) rất kính trọng đức 

hạnh của thiền sư Dược Sơn, bèn thân đến tham học, gập lúc Dược Sơn đang 

xem kinh bên dưới gốc thông. Tuy biết thái thú đến, nhưng không đứng dậy 

nghênh tiếp. Thị giả đứng bên nhắc nhở, nhưng ông vẫn mặc kệ, chăm chú 

xem kinh. Lý thái thú thấy thái độ đó, nhịn không được  hét lớn : 

-Gặp mặt chẳng bằng nghe danh. 

Nói rồi phất tay áo định đi. 
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-Sao Thái thú lại quý tai, khinh mắt vậy ? 

Chỉ một câu ngắn ngủi đó làm Lý Cao động tâm, bèn cung tay hỏi : 

-Thế nào là Đạo ? 

Dược Sơn chỉ tay lên trời rồi xuống dưới đất, hỏi : 

-Ông hiểu không ? 

Lý Cao lắc đầu. 

-Mây trên trời xanh, nước trong bình 

Lý Cao nghe rồi, lạy tạ và làm bài kệ : 

Luyện  được  thân  hình  giống  con  hạc 

Dưới  ngàn  gốc  thông,  hai  hòm   kinh 

Trả  lời  tôi  hỏi  không  thừa  thãi 

Mây  trên  trời  xanh,  nước  trong  bình. 

 

Lý Cao là Nho sĩ lại là quan to vốn kiêu ngạo, nên thấy Dược Sơn không 

nghênh tiếp mình, cho nên mới nói nghe không bằng thấy khác hẳn với tính 

cách của thiền giả, không chấp vào một cái gì. 

 

 


