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Vô  tình  nói  pháp. 

 

                             Dương Đình Hỷ 

 

Lương Giới đến tham vấn Quy Sơn, thưa : 

-Con nghe quốc sư Huệ Trung nói Vô tình nói pháp, con chưa hiểu chỗ vi 

diệu ấy. 

-Ông còn nhớ chuyện ấy không ? 

-Nhớ. 

-Ông kể lại xem. 

-Có ông tăng hỏi quốc sư : 

-Thế nào là tâm của cổ Phật ? 

-Tường, vách; ngói, gạch. 

-Đó chẳng phải là vật vô tình sao ? 

-Thường nói pháp không gián đoạn. 

-Vì sao con không nghe ? 

-Ông không nghe không có nghĩa là người khác không nghe. 

-Không biết ai nghe được ? 

-Chư thánh. 

-Quốc sư nghe được không ? 

-Không. 

-Nếu quốc sư không nghe được sao biết vô tình nói pháp ? 

-Vì tôi không nghe được, nên ông mới nghe tôi nói pháp. 

-Như thế thì chúng sinh chẳng có phần sao ? 

-Tôi vì chúng sinh chẳng vì chư thánh. 

-Chúng sinh sau khi nghe được thì thế nào ? 

-Thì chẳng phải là chúng sinh. 

-Vô tình nói pháp căn cứ vào kinh điển nào ? 
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-Ông há chẳng nghe kinh Hoa Nghiêm nói : Cõi nước nói, chúng sinh nói, 

tất cả 3 đời đều nói. 

Nghe Lương Giới kể xong, Quy Sơn bảo : 

-Tôi cũng có ở trong ấy, chỉ là ít gập người. 

-Con không  hiểu. 

Quy Sơn giơ phất tử lên : 

-Ông hiểu không ? 

-Không hiểu, xin thầy giảng cho. 

-Miệng cha mẹ sinh chẳng vì ông mà nói. 

-Còn có người ngộ đạo như thầy không ? 

-Ông đi huyện Du mà tìm Vân Nham. 

Lương Giới đến Vân Nham hỏi : 

-Vô tình nói pháp người nào nghe được ? 

-Vô tình nghe. 

-Thầy nghe không ? 

-Nếu tôi nghe được thì ông đã chẳng nghe tôi nói pháp. 

-Vì sao con không nghe được ?  

Vân Nham giơ phất tử lên : 

-Ông nghe được không ? 

-Không. 

-Tôi nói pháp ông còn không nghe được, huống là vô tình nói pháp. 

-Vô tình nói pháp căn cứ vào kinh nào ? 

-Ông chẳng nghe kinh A Di Đà nói : nước, chim, cây rừng đều niệm Phật, 

niệm pháp ? 

Ngay lúc đó Lương Giới giác ngộ, bèn làm bài kệ : 

 

也 太 奇 兮 也 太 奇 

Dã thái kỳ hề dã thái kỳ 

無 情 說 法 不 思 議 
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Vô tình thuyết pháp bất tư nghì 

若 將 耳 聽 終 難 會 

Nhược tướng nhĩ thính chung nan hội 

眼 處 聞 時 方 得 知 

Nhãn xứ văn thời phương đắc tri.  

 

Dịch nghĩa : 

 

 Cũng  kỳ  quái  thay  cũng  kỳ  quái 

Vô  tình  nói  pháp  chẳng  nghĩ  suy 

Nếu  lấy  tai  nghe  mà  chẳng  hiểu 

Dùng  mắt  mà  nghe  mới  hiểu  gì. 

 

 


