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Không  thiếu  tương 

 Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

  

Mã Tổ là thầy của Bách Trượng, ông này trú ở Đại Hùng sơn. Mã Tổ sai 

Thị giả mang 3 vò tương đến cho Bách Trượng. Khi Bách Trượng nhận được 

3 vò tương liền đánh chuông tụ hội đại chúng ở giảng đường, nói : 

-Đây là 3 vò tương, lão sư Mã Tổ cho, nếu các ông không nói được một lời 

thì chúng sẽ bị đập bể. 

Đại chúng nhìn nhau, không ai nói được một lời. Bách Trượng bèn hươi 

gậy đập vỡ tan 3 vò tương. Khi Thị giả từ Đại Hùng sơn trở về, Mã Tổ hỏi : 

-Ông giao tương chưa ? 

-Dạ, đã. 

-Bách Trượng nhận tương rồi có biểu tượng gì ? Nói gì ? 

-Bách Trượng nhận tương rồi, tụ họp đại chúng ở giảng đường. Vì không 

có ai trả lời được đã dùng gậy đập nát 3 vò tương. 

Mã Tổ nghe rồi cười ha hả, khen : 

-Thằng nhỏ này không sai. 

Về sau Mã Tổ truyền tin bảo Bách Trượng báo cáo. Bách trượng trả lời : 

-Cám ơn thầy đã quan tâm, từ khi 3 vò tương bị đập, cho đến nay, con 

không hề thiếu tương. 

Mã Tổ phi thường cao hứng sai người bảo Bách Trượng : 

-Nếu không thiếu thì chia cho người khác với. 

Mã Tổ đem 3 vò tương cấp cho Bách Trượng là mong Bách Trượng chú ý 

đến Thiền trong sinh hoạt, vì tương là một món ăn không thể thiếu. Bách 

Trương phá vỡ 3 vò tương có ý là : Chúng con không thiếu gì Thiền Đạo, 

không cần lão sư phải phiền lòng. 
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Một  tách  trà 

 

Chương thiền sư khi còn là một vân thủy tăng ở nơi Đầu Tử làm Sài Đầu 

(người đứng đầu coi việc bửa củi). Một hôm làm xong công việc, tình cờ gập 

Đầu Tử ở sân. Đầu Tử trao cho ông một chén trà để ủy lạo, và nói : 

-Chén trà này thế nào ? 

-Cả sâm la vạn tượng đều ở trong này. 

-Nếu ông nói vậy, chén trà này không phải bình thường, nếu tùy tiện mà uống, 

không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào ? 

Chương thiền sư đột nhiên hất chén trà đi : 

-Bây giờ sâm la vạn tương lại ở đâu ? 

-Đáng tiếc một chén trà. 

-Đó chỉ là một chén trà thôi mà ! 

-Tuy chỉ là một chén trà, nhưng sâm la vạn tượng đều ở trong đó. 

Chương thiền sư không lời đáp lại. 

Để có được trà cần phải có : ánh sáng mặt trời, không khí, đất,  nước. Có thể 

nói trà sinh trưởng được đều do lực lượng của vũ trụ tạo nên, nên trong chén 

trà là có cả sâm la vạn tượng trong đó. Chương thiền sư có kiến giải, nhưng 

không khẳng định chỉ có Đầu Tử khẳng định vũ trụ là chén trà, chén trà là vũ 

trụ. 

 

Mỗi  ngày  ăn  gì ? 

  

Đạo Ưng đến tham phỏng Động Sơn Lương Giới. Động Sơn hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Con từ Thúy Vi tới. 
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-Thúy Vi dạy các ông cái gì ? 

-Thúy Vi mỗi năm đều cúng 16 vị đại A La Hán và 500 vị La hán rất trọng 

thể. Con có hỏi cúng La Hán mà các vị La Hán có đến không ? Thúy Vi trả lời 

rằng : “Hàng ngày ông ăn gì ?” Con nghĩ đó là giáo pháp của Thúy Vi vậy. 

-Có thật Thúy Vi dạy các ông như thế sao? 

-Dạ, đúng. 

Động Sơn rất hào hứng và khen ngợi Thúy Vi không ngớt. 

Đạo Ưng hỏi : 

-Xin hỏi hàng ngày hòa thượng ăn gì ? 

-Tôi hàng ngày ăn cơm, nhưng chưa từng ăn một hạt cơm, uống trà nhưng 

chưa hề uống một giọt nước. 

Đạo Ưng nghe rồi vỗ tay khen : 

-Hòa thượng mỗi ngày thực ăn cơm, uống nước. 

Khổng tử nói : 

-Cúng thần như thần có mặt. 

Thần có mặt hay không là một chuyện, nhưng chủ yếu là chúng ta có mặt. Giả 

như có người hỏi mỗi ngày ông ăn gì ? Ăn gì cũng không thực vì ăn hay 

không ăn là pháp sinh diệt, nếu không ăn mà ăn hay ăn mà không ăn thì hữu 

vi mà thành vô vi, từ tướng mà thành vô tướng, từ sinh diệt đến vô sinh diệt, 

do đó đi qua trăm hoa mà không một lá chạm vào thân, hàng ngày ăn, hàng 

ngày giải thoát. 

 

Bỏ  tính   ỷ  lại 

  

Đức Sơn người Tứ Xuyên đến tham phỏng Long Đàm Sùng Tín. 

Tới nơi, tại cửa sơn môn kêu lớn : 

-Nói cái gì là Long Đàm ? Tới nơi chả thấy long, chả thấy đàm gì cả. 
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Sùng Tín ở trong đáp : 

-Ông đã tới Long Đàm. 

Nghe lời này Đức Sơn có sở ngộ, do đó theo Sùng Tín học Thiền. 

Một chiều, Đức Sơn đứng hầu Sùng Tín đã lâu không đi. Sùng Tín bảo : 

-Đã muộn rồi, sao ông không đi nghỉ đi ? 

Đức Sơn đi ra ngoài vài bước, thưa : 

-Bên ngoài trời tối lắm ! 

Sùng Tín đốt đèn giấy đưa cho Đức Sơn, Đức Sơn định giơ tay tiếp; Sùng 

Tín thổi tắt đèn. Đức Sơn ngay đó đại ngộ bèn lạy Sùng Tín, lâu không trở 

dậy. Sùng Tín hỏi : 

-Bây giờ trời tối, ông thấy gì ? 

-Tâm con bây giờ sáng láng, từ nay không nghi các thoại đầu của các vị lão 

hòa thượng nữa ! 

Đức Sơn khi chưa tới Long Đàm chưa giác ngộ, chưa khẳng định chính 

mình. Đức Sơn sau khi đốn ngộ, thị phụng Sùng Tín hơn 30 năm, đến năm 84 

tuổi thì viên tịch. 

Câu nói của Sùng Tín : 

-Ông đã tới Long Đàm. 

Làm ông ngay đó cảm nhận. Sùng Tín thổi tắt đèn là ý nói đừng dựa vào 

người, hãy tự mình. Đức Sơn do đó đại ngộ. 

 


