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Chớ  khinh  Viên  đầu 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có ông tăng hướng thiền sư Lạc Phổ Cáo Tứ, nói đi nơi khác để tham học. 

Lạc Phổ hỏi : 

-Bốn phía đều là núi non, ông đi đâu ? 

Ông tăng á khẩu không đáp được. 

-Nếu trong 10 ngày, ông đáp được thì tuỳ ý ông. 

Ông tăng suy nghĩ ngày đêm, cả trong lúc đi, đứng. Một lúc kinh hành tới 

vườn rau tình cờ gập thiền sư Thiền Tĩnh là Viên đầu (ông tăng đứng đầu 

chăm coi vườn rau). 

Thiền Tĩnh hỏi : 

-Nghe nói ông đã cáo từ đi nơi khác tham học, sao nay còn ở đây ? 

Ông tăng thuật lại câu chuyện. 

-Tôi có thể chỉ ông câu đáp, nhưng không được bảo cho thiền sư Lạc Phổ là 

tôi nói. 

-Được, xin bảo cho tôi ! 

Thiền Tĩnh từ từ nói từng chữ : 

-Trúc rậm không ngăn nước chẩy,  

núi cao chẳng ngại đường mây trắng bay. 

Khi thiền sư Lạc Phổ nghe câu nói này, bảo : 

-Câu nói này không phải của ông, ai bảo ông vậy ? 

-Là của con. 

-Tôi không tin. 

Ông tăng đành thú thực là của Thiền Tĩnh. Chiều hôm đó Lạc Phổ thượng 

đướng bảo đại chúng : 

-Chớ có khinh viên đầu, ngày sau có 500 người dưới trướng. 



2 

 

Về sau Thiền Tĩnh hoằng hoá một phương, quả nhiên dưới trướng có hơn 

500 đệ tử. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Là  tà,  là  chánh 

 

Tiệm Nguyên làm thị giả cho thiền sư Đạo Ngô. Có một lần dâng trà cho 

Đạo Ngô. Thiền sư Đạo Ngô chỉ chén trà bảo : 

-Là tà, là chánh. 

Tiệm Nguyên đứng trước mặt Đạo Ngô không nói một lời. 

Đạo Ngô lại nói : 

-Tà là tà, chánh là chánh. 

Tiệm Nguyên lắc đầu không đồng ý : 

-Con không thấy vậy. 

-Vậy ông thấy sao ? 

Tiệm Nguyên giành lấy chén trà trong tay Đạo Ngô, hỏi lại : 

-Là tà, là chánh ? 

Đạo Ngô vỗ tay cười lớn : 

-Ông không hổ là thị giả của tôi ! 

Tiệm Nguyên vái lạy Đạo Ngô. 

Đạo Ngô khai thị : “là tà, là chánh”, là có ý người tà nói chánh pháp, chánh 

pháp là tà; người chánh nói tà pháp, tà pháp là chánh. 

Có người ngày ngày nói pháp, phá hoại lòng tin của người. Có người mắng 

chửi làm người vào Đạo. Danh y trị bệnh dùng độc dược  như thuốc bổ.  

Tiệm Nguyên coi vũ trụ các pháp do nhân duyên sinh, cũng do nhân duyên 

diệt. Nếu hiểu ý này thì không chấp thường, chấp đoạn. Đó là chánh. Nếu 
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chấp có hoặc không thì đó là tà. Tiệm Nguyên hỏi lại Đạo Ngô là ý này : nếu 

còn phân biệt thì đó là tà. Hai thầy trò đã đồng ý với nhau. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Chuyện  tốt  chẳng  bằng  không  sự 

 

 

Có một lần thiền sư Triệu Châu Tòng Niệm có nói một câu Thiền ngữ : 

-Phật là phiền não, phiền não là Phật ! 

Học tăng không hiểu, yêu cầu thiền sư giải thích.  

-Không biết Phật vì ai mà phiền não. 

-Làm sao từ bỏ những phiền não này ? 

-Trừ bỏ phiền não để làm gì ? 

Lại có một lần Triệu Châu thấy đồ đệ là Văn Yển đang lễ Phật, bèn đánh 

cho một gậy và hỏi : 

-Ông đang làm gì đó ? 

-Con đang lễ Phật. 

Triệu Châu mắng : 

-Phật để lễ sao ? 

-Lễ Phật cũng là chuyện tốt ! 

-Chuyện tốt chẳng bằng không chuyện. 

Phiền não là bệnh, đạo Phật cũng là bệnh. Phật và Bồ tát có bệnh không ? 

Không. Phật và Bồ tát vì chúng sinh mà bệnh. Phật đản sinh cõi Ta Bà , Quán 

Thế Âm hành hoá biển khổ, Bồ tát Địa Tạng thề không thành Phật nếu Địa 

ngục còn có người, cho nên Phật và Bồ tát vì sao muốn trừ bỏ phiền não của 
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chúng sinh, là vì lòng từ bi và lân mẫn. Lễ Phật là chuyện tốt, nhưng không 

nên chấp vào chuyện tốt. Vô sự là chuyện tốt chân chính vậy. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Mặc  áo,  ăn  cơm 

 

Có ông tăng hỏi thiền sư Mục Châu : 

-Chúng con mỗi ngày đều phải mặc áo, ăn cơm. Mỗi ngày đều phải như 

vậy. Thật là phiền quá, làm sao để khỏi phiền đây ? 

-Chúng ta mặc áo, ăn cơm. 

-Con không hiểu ý. 

Thiền sư nói như đóng đanh vào cột : 

-Nếu ông không hiểu thì mỗi ngày mặc áo, ăn cơm. 

Diệu dụng của Thiền giống như các thiền sư thường nói : 

-Nếu ông không có gậy, tôi sẽ cho ông gậy, nếu ông có gậy, tôi sẽ cướp đi. 

Thiền không lìa sinh hoạt. Người bình thường phải mặc áo, ăn cơm hằng 

ngày. Ngộ Đạo, thành Phật rồi cũng phải mặc áo, ăn cơm, khác nhau chỉ ở ý 

nghĩa và cảm thọ. 

Cho nên :  

Bình  thường  một  dạng  trăng  trước cửa 

Lại  có  cây  Mai,  cảnh  chẳng  đồng. 


