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Thiền  Đạo  của  chúng  tôi 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có một học tăng đến tham phỏng thiền sư Việt Khê, hỏi : 

-Con nghiên cứu Phật học, Nho học đã 20 năm, nhưng đối với Thiền thì 

một chút cũng không hiểu, thầy có thể giảng cho con không ? 

Việt Khê không mở miệng nói một lời gì, giơ tay tát cho ông ta một tát, 

khiến học tăng hoảng sợ, vội chạy ra khỏi cửa. Học tăng trong bụng nghĩ 

thầm, thật là vô lý, nhất định phải gập ông ta để lý luận. Chính lúc đang tức 

giận thì gập được Thủ tọa ở ngoài pháp đường . 

-Đã xẩy ra chuyện gì ?Đến phòng tôi uống trà, người cầu Đạo có chi phải 

tức giận ? 

Học tăng vừa uống trà vừa tả oán thiền sư Việt Khê vô duyên, vô cớ đánh 

ông. Trong lúc ông nói, Thủ tọa giơ tay đánh ông một tát, chén trà trong tay 

rơi xuống vỡ toang. 

-Ông vừa nói hiểu Phật học, Nho học, chỉ không hiểu về Thiền. Nay tôi 

dùng Thiền Đạo cúng dường ông, vậy có hiểu Thiền Đạo không ? 

Ông tăng trợn mắt, há mồm không trả lời được. Thủ tọa nhắc lại câu hỏi, 

ông tăng vẫn không đáp được. 

-Thật là không phải, đã để ông thấy Thiền Đạo của chúng tôi. 

Nói rồi Thủ tọa nhặt lên những mảnh chén vỡ, sau đó lấy khăn lau sạch vết 

nước. 

-Trừ những việc này ra còn có gì gọi là Thiền nữa ? 

Học tăng cuối cùng thể ngộ Thiền Đạo ở ngay bên cạnh, từ đó theo Việt 

Khê tham học. 
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Rửa  bát,  quét  nhà. 

 

 

Có một chàng thanh niên mới học Phật, thưa với Triệu Châu : 

-Con mới vừa nhập môn, xin thầy chỉ dạy. 

-Ông đã ăn sáng chưa ? 

-Dạ ! Đã. 

-Đi rửa bát đi. 

-Dạ ! Đã rửa rồi. 

-Vậy đi quét nhà đi. 

Chàng thanh niên, vô cùng bất mãn hỏi : 

-Ngoài rửa bát, quét nhà ra, bộ thầy không còn pháp Thiền nào khác sao ? 

Triêu Châu không khách khí nói : 

-Tôi không biết ngoài rửa bát, quét nhà ra còn Thiền pháp nào nữa. 

Thiền không lìa sinh hoạt : mặc áo, ăn cơm, bửa củi, gánh nước đều là 

Thiền. Bát không rửa, nhà không quét, sinh hoạt chưa giải quyết xong, sinh tử 

làm sao giải quyết ? 

Có thơ rằng : 

Ăn  cháo  xong,  thì  đi  rửa  bát 

Tâm  và  thân  được  mở  toang  ra 

Nay  tham  người  nghiệp  lâm  no  bụng 

Nói  coi  người  đó  ngộ  không  ta ? 

 

 

* 

*   * 
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Một  đám  rau  trôi 

 

Ba người : Tuyết Phong, Nham Đầu và Khâm Sơn kết bạn đi bốn phương 

tham phỏng, giáo hóa. Một ngày kia đi ngang một con sông, chính lúc đương 

bàn nhau đi nơi nào khất thực, thì trông thấy giữa gìòng sông có một đám rau 

hãy còn tươi đang trôi. Khâm Sơn nói : 

-Mọi người trông kìa, có một đám rau đang trôi, có thể thấy thượng lưu có 

người cư trú, chúng ta mau đi về hướng này. 

Nham Đầu nói : 

-Đám rau còn tươi, sao để nó trôi, thật là phí của. 

Tuyết Phong thêm : 

-Thôn dân không biết tiếc phúc, chẳng đáng giáo hóa, chúng ta hãy đi thôn 

khác. 

Trong lúc 3 người bàn luận, thì thấy có một người đàn ông chạy tới hỏi : 

-Các vị sư phụ có thấy đám rau trôi ở sông không ? Con vì rửa rau sơ ý bị 

nước cuốn trôi mất, con nay đi tìm kiếm nếu không thấy thì thật đáng tiếc ! 

Ba người nghe rồi, cười ha hả cùng nói : 

-Chúng ta hãy đến quải đơn nhà ông này ! 

Thương tiếc một vật gì, gọi là tiếc phúc. Chỉ có người tiếc phúc mới được 

phúc. Giá trị của một bó rau, một cọng cỏ, một bữa cơm không phải là giá trị 

vật chất của nó mà là quan niệm của Thiền tâm về nó. 

 

 

* 

*   * 
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Thiền  sư  Điểu  Sào  và  Bạch  Cư  Dị 

 

Một hôm văn hào Bạch Cư Dị đến bái phỏng thiền sư Điểu Sào Đại Lâm. 

Thấy thiền sư ngồi thiền bên cạnh tổ chim, bèn nói : 

-Thiền sư sống ở trên cây, nguy hiểm quá ! 

-Thái thú ! Hoàn cảnh của ông cũng nguy hiểm vậy. 

-Hạ quan là quan to trong triều có nguy hiểm gì ? 

-Củi gần lửa, sao không nguy hiểm ? 

Ý nói quan trường lên xuống, đấu tranh nguy hiểm ngay trước mắt. 

Bạch Cư Dị có sở ngộ bèn chuyển đề tài. 

-Đại ý của Phật pháp là gì ? 

-Mọi điều ác chớ làm, mọi điều thiện đều làm. 

-Đạo lý này thì đứa trẻ lên ba cũng biết. 

-Trẻ lên ba cũng biết, nhưng lão 80 cũng không làm được. 

 

Tuy là đơn giản nhưng mấy ai đả làm được ? Nếu làm được thì xã hội 

không còn tàn ác, chỉ còn tình thương. Do đó, Bạch Cư Dị nghe rồi đổi tính 

không còn cao ngạo nữa. 

 

 

 


