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Phật  pháp  chẳng  hai 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Hàn Dũ nhân dâng sớ đón xá lợi Phật bị đầy đi Triều Châu. Đây là vùng 

thiếu văn hoá, không người đàm tâm (談心:kể lể nỗi lòng). Bất đắc dĩ một 

ngày kia tới tham phỏng thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi : 

-Thầy bao tuổi rồi ? 

Bảo Thông giơ chuỗi tràng hạt cầm trong tay lên : 

-Hiểu không ? 

-Không hiểu. 

-Ngày đêm trăm lẻ tám. 

Hàn Dũ không hiểu ý, không cách nào nói chuyện, bèn trở về. Càng nghĩ 

càng không hiểu. Ngày hôm sau lại đến, tới trước cửa gập thủ toạ bèn kể lại 

hôm trước gập Bảo Thông đối thoại thế nào, là ý tứ gì ? Thủ toạ nghe rồi 

nghiến răng 3 lần. Hàn Dũ càng không hiểu. Hàn Dũ tới Pháp đường gập Bảo 

Thông, lập lại câu hỏi : 

-Thầy bao nhiêu tuổi rồi ? 

Bảo Thông lại nghiến răng 3 lần. 

-Nguyên lai Phật pháp không hai. 

-Vì sao ông nói thế ? 

-Vừa mới gập Thủ toạ, cùng hành động như thầy. 

Bảo Thông nói với chính mình : 

-Đạo Phật và Đạo Nho không hai, tôi và ông một dạng. 

Hàn Dũ có chỗ tỉnh ngộ, về sau quy y với Bảo Thông. 

Hàn Dũ hỏi tuổi Bảo Thông, kỳ thật tuổi tác con người có gì phải bận tâm. 

Cái cần là trời người hợp nhất, tâm Phật là một. 
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Đạo Phật hay Đạo Nho cũng chỉ là một. Bảo Thông giơ chuỗi tràng lên nói 

108 là chỉ ngày tháng không nhiều, chẳng nên tranh luận Đạo Phật với Đạo 

Nho, chẳng bằng nắm tay nhau mà đi. 

 

 

* 

*   * 

 

Làm  sao  tâm  động 

 

Thiền sư Ngưỡng Sơn có một nữ đồ đệ là ni sư Diệu Tín, nhân Tri khách 

tăng giải chức, Ngưỡng Sơn bổ nhiệm cô lo mọi sự tiếp đãi, người trong chùa 

thấy là rất thích hợp vì cô rất chăm chỉ, phát tâm lại có năng lực. Một ngày kia 

có 17 ông tăng người Tứ Xuyên đến quải đơn, dự tính hỏi đạo Ngưỡng Sơn. 

Sau bữa cơm chiều không có chuyện gì làm, các ông tăng bèn tranh luận về 

Phật pháp. Nội dung là nói về cờ động và gió động. Tranh chấp náo loạn, 

không ai chịu ai. Tiếng ồn đến tai Diệu Tín, cô hét lên : 

-17 ông tăng kia, Ngày mai đi phải thanh toán tiền phòng, tiền cơm cho rõ 

ràng. 

Tiếng nói của Diệu Tín uy nghiêm, các ông hành cước tăng không biết làm 

gì cho phải. Diệu Tín lại ra lệnh : 

-Không được tranh cãi, hãy đến đây, tôi bảo cho. 

17 ông tăng, không tự chủ được, đến trước mặt Diệu Tín.  

Diệu Tín bảo : 

-Nếu gió không đông, cờ không động, làm sao tâm động ? 

Các ông hành cước tăng nghe rồi, mắt loé sáng, tâm khai, ý giải. Mọi 

người thương lượng không cần chờ Ngưỡng Sơn khai đường thuyết pháp nữa. 

Ngày hôm sau đến cáo từ Diệu Tín mà đi. 
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Ban sơ Lục tổ Huệ Năng thấy hai ông tăng tranh luận về cờ động hay gió 

động, nói : 

-Không phải gió động hay cờ động, mà là tâm các ông động. 

Ngày nay Diệu Tín nói : 

-Nếu gió không động, cờ không động thì sao tâm động ? 

Lục tổ chủ trương chủ thể và khách thể dung hợp làm một. 

Diệu Tín tiến lên một bậc, chẳng lập chủ khách, động niệm liền sai, ý 

nghĩa cao thâm hơn. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Đến  Phúc  Thuyền 

 

Có ông tăng đến tham phỏng thiền sư Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi ông : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Từ Phúc Thuyền. 

-Bể sinh tử còn chưa qua, tới Phúc Thuyền làm gì ? 

Ông tăng không hiểu ý Tuyết Phong, bèn trở về hỏi Phúc Thuyền. 

Phúc Thuyền bảo : 

-Sao ông ngốc thế, sao không bảo bể khổ sinh tử con đã vượt qua nên mới 

tới Phúc Thuyền. 

Do đó, ông tăng trở lại chỗ thiền sư Tuyết Phong. Tuyết Phong bảo : 

-Đã tới Phúc Thuyền, còn định làm gì ? 

-Đã vượt bể sinh tử, còn tới Phúc Thuyền làm gì ? 

-Đây không phải là lời ông nói, mà là thầy ông dạy ông nói. Đây tôi có 20 

gậy cho Phúc Thuyền, 20 gậy giành cho tôi, đối với ông vô can. 
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Tuyết Phong đánh Phúc Thuyền 20 gậy, tự mình chịu 20 gậy. Công án này 

rõ ràng chỉ Thiền không dùng ngôn ngữ mà giảng dạy. Hai người chỉ là đùa 

rỡn Thiền, do đó đều bị phạt đánh 20 gậy. Còn ông tăng vô tội, vì ông không 

không đủ tư cách nhận đánh 20 gậy. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Im  lặng  không  nói 

 

Thiền sư Hoàng Long, có một lần trú ở chùa Tịnh Giới, cùng thiền sư Động 

Sơn tương kiến. Hoàng Long im lặng không nói. Hai người đốt hương đối toạ, 

ngồi từ buổi trưa đến đêm khuya. Động Sơn đứng dậy nói : 

-Đêm khuya rồi, không ngại làm ông nghỉ ngơi. 

Nói xong bèn đi ra. 

Ngày hôm sau, ai trở về nơi ấy. Hoàng Long trở về chùa của mình. Thủ toạ 

hỏi : 

-Khi hoà thượng ở Lư Sơn có biết trưởng lão Động Sơn không ? 

-Không biết, chỉ nghe danh. 

Thủ toạ lại hỏi : 

-Lần này gập mặt thấy trưởng lão ấy thế nào ? 

-Kỳ nhân. 

Thủ toạ thối lui, sau hỏi thị giả : 

Lúc hoà thượng và ông gập Động Sơn thì họ nói gì với nhau ? 

Thị giả đem tình hình kể lại, hai người không nói một lời, chỉ ngồi đối toạ 

đến khuya. 

Thủ toạ than : 

-Nghi chết người thiên hạ ! 
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Người ta dùng lời nói để trao đổi ý kiến với nhau. Có lúc ý kiến hỗn loạn 

không rõ ràng. Thiền không chấp ngôn ngữ văn tự. Thiền sư truyền đạo có khi 

nhíu mày, trợn mắt, có khi đánh, hét, cười, mắng, đều là trực tiếp giảng dạy. 

Hoàng Long và Động Sơn không nói có phải là tâm tâm tương ứng không ? 

Hà tất Thủ toạ phải đa nghi ? Đa nghi nên không vào được cửa Thiền. 

 

 


