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Ngộ   và   không   ngộ 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có một học tăng rất cung kính hỏi Tuệ Lâm : 

-Người ngộ Đạo, đối với cảnh giới cảm thọ không nói ra được phải không ? 

-Đã ngộ Đạo, nói chẳng ra lời. 

-Lúc đó, giống cái gì ? 

-Giống người câm ăn mật. 

-Một người chưa ngộ, nói khéo, những lời ông ta nói ra có thể coi là thiền 

ngộ không ? 

-Nếu chưa ngộ, những lời nói ra sao kể là ngộ được. 

-Vì những lời ông nói ra, đều là Đạo, nếu không coi là thiền ngộ, thì giống 

cái gì ? 

-Giống vẹt học nói tiếng người. 

-Người câm ăn mật và vẹt nói tiếng người có gì bất đồng ? 

-Người câm ăn mật như người uống nước nóng, lạnh tự hay. Vẹt nói tiếng 

người như trẻ con học nói, không hiểu nghĩa. 

-Người chưa ngộ có thể nói pháp độ sinh không ? 

-Người biết Đạo có thể giảng cho người, người không biết Đạo thì không. 

-Lão sư hiện tại là người biết hay không biết Đạo ? 

-Tôi như người câm ăn sen đắng, có khổ nói không ra, như vẹt học nói, 

giảng không giống hình. Ông nói là biết hay không biết? 

Học tăng ngay đó tỉnh ngộ. 

Cảnh giới thiền là gì ? Sự thật không thể thuyết minh được. Lịch đại tổ sư 

đánh, hét là không muốn nói. Phật có nói : Tôi không nói pháp tức là nói 

pháp. Tâm thiền là tự chứng cảnh giới, không phân biệt và bình đẳng. 
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Ai   đi   trụ   trì 

 

Dưới trướng Bách Trượng có một vị Tư Mã Đầu Đà. Ông hiểu thiên văn, 

địa lý, bói toán, âm dương. Có một ngày Đầu Đà từ ngoài trở về nói với Bách 

Trượng : 

-Quy Sơn là đại trường của 1500 tu hành nhân. 

-Tôi đi được không ? 

-Không, Quy Sơn là thịt, hòa thượng là xương, hòa thượng tới đó thì đồ đệ 

không quá 1 ngàn người. 

Bách Trượng chỉ Hoa Lâm là thủ tọa : 

-Ông ta đi có được không ? 

-Ông ta không thích hợp. 

Bách Trượng lại chỉ Linh Hựu là điển tọa : 

-Ông ta đi có được không ? 

-Có thể được. 

Hoa Lâm phản đối : 

-Tôi là đệ nhất tọa, không được chọn, Linh Hựu sao lại được ? 

Bách Trượng hỏi : 

-Nếu ông nói được một chuyển ngữ, đắc thắng thì ông đi. 

Nói rồi chỉ tịnh bình đặt trên đất ; 

-Không gọi là tịnh bình, ông gọi là gì ? 

-Không thể gọi là cục gỗ. 

Bách Trượng không cho là phải, lại hỏi Linh Hựu, Linh Hựu không nói một 

lời, dùng chân đá đổ tịnh bình. 

-Thủ tọa Hoa Lâm thua người nấu cơm rồi ! 

Bèn sai Linh Hựu đi trụ trì Quy Sơn. 

Thiền không kể địa vị cao, thấp, có hay không trí thức chỉ kể chứng ngộ. 
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Cây    tươi   và   cây   khô 

 

Dược Sơn đang ngồi thiền, hai bên có đệ tử là Vân Nham và Đạo Ngô. 

Bỗng nhiên ông chỉ một cây tươi và một cây khô trong Thiền viện hỏi Đạo 

Ngô : 

-Hai cây này thì cây tươi tốt hay cây khô tốt ? 

-Cây tươi tốt. 

Ông lại hỏi Vân Nham : 

-Cây tươi tốt hay cây khô tốt ? 

-Cây khô tốt. 

Lúc đó có một thị giả họ Cao đi qua. Dược Sơn cũng đặt cùng một câu hỏi : 

-Cây tươi tốt hay cây khô tốt ? 

-Mặc kệ cây tươi hay khô. 

Với cùng một câu hỏi mà có 3 câu trả lời. Tươi tốt là người có tính cách 

tiến thủ, khô tốt biểu thị đạm bạc, thanh tịnh, mặc kệ cây tươi hay khô là 

thuận theo tự nhiên. 

Bèn có thơ rằng : 

Vân  Nham chỉ  thích  nơi  thanh  tịnh 

Làm  sáng  tông  phong  là  Đạo  Ngô 

Tin  sâu  cao  thiền  là  ý  đó 

Nhàn  hành,  nhàn  tọa  mặc  tươi  khô. 

 

 

Nghe   và   không   nghe 

 

Thanh Sơn tham phỏng Động Sơn. Động Sơn hỏi : 

-Ông từ đâu tới ? 

-Võ Lăng. 

-Phật pháp ở Võ Lăng khác với Phật pháp ở đây thế nào ? 
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-Như trên đá hoang mọc hoa tươi tốt. 

Đông Sơn ngoảnh lại bảo đệ tử : 

-Đặc biệt làm cơm mgom đãi người này. 

Thanh Lâm nghe rồi phất tay áo đi ra. 

Động Sơn bảo đại chúng : 

-Học tăng trong thiên hạ, sau này tranh nhau học với vị này. 

Một ngày Thanh Lâm ngỏ lời từ biệt Động Sơn. Động Sơn hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Mặt trời không che ai, đã là mặt trời thì ở khắp nơi. 

-Ông tự bảo trọng. 

Lúc lâm hành, Động Sơn bảo : 

-Ông có thể một lời, nói ra tâm tình khi đi xa ? 

-Bước bước đẹp hồng trần, toàn thân không ảnh tượng. 

Động Sơn trầm tư một lúc lâu, Thanh Lâm hỏi : 

-Lão sư sao không nói ? 

-Tôi nói với ông rất nhiều lời, sao bảo tôi không nói ? 

Thanh Lâm quỳ xuống : 

-Thầy nói con không nghe, thầy không nói con lại nghe. 

Động Sơn đỡ Thanh Lâm dậy : 

-Ông đi đi, ông có thể đến nơi không nói, không biểu thị. 

Các thiền sư nói thật không dối, rõ ràng người ta nói thì thiền sư nói không 

nghe, người ta không nói thì thiền sư lại nói có nghe. Kỳ thực, nghe lời không 

nói, không nói là khai thị pháp ngữ vô ngôn là pháp âm của thiền ngữ. 

 

Không    thể   thay   thế 

 

Đạo Khiêm và bạn tốt là Tông Viên kết bạn đi tham phỏng hành cước. Trên 

đường phải trèo núi, lội sông rất cực khổ nhiều lần Tông Viên muốn bỏ cuộc, 

trở về. Đạo Khiêm bảo : 
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-Chúng ta đã phát tâm đi tham học, đi cũng xa rồi, nay bỏ về thì thực đáng 

tiếc. Thế này đi, trên đường có chuyện gì khó tôi sẽ thay ông làm cả, chỉ có 5 

chuyện là tôi không làm được cho ông. 

-Là 5 chuyện gì ? 

-Mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu, và đi đường. 

Tông Viên nghe rồi đại ngộ, từ đó không dám than nữa.  

Mọi chuyện trên đời đều do mình. Không có chuyện gì thành tựu mà không 

lao khổ. 

 

 

Cầu   người   chẳng   bằng    cầu    mình 

 

Phật Ấn và thi sĩ Tô Đông Pha đi tản bộ ở ngoại ô, trên đường thấy có một 

pho tượng Quán Thế Âm đầu ngựa bằng đá. Phật Ấn lập tức chắp tay lạy. Tô 

Đông Pha thấy thế hỏi : 

-Chúng ta lạy Phật Quán Thế Âm, nhưng tay ngài lại có một chuỗi niệm 

châu. Không biết Quán Thế Âm niệm ai ? 

-Ông hãy tự hỏi mình đi. 

-Tôi làm sao biết Quán Thế Âm tay cầm niệm châu niệm ai ? 

-Niệm Quán Thế Âm bồ tát. 

-Vì sao Quán Thế Âm lại niệm Quán Thế Âm ? 

-Cầu người chẳng bằng cầu mình. 

Học Phật chính là học chính mình. Người ta không biết mình có bảo tạng 

vô tận. Nếu mình không có năng lực làm sao chịu trách nhiệm ? Một người cả 

ngày khóc lóc làm sao ban vui cho mọi người ? Quán Thế Âm bồ tát tay cầm 

niệm châu chẳng là thuyết minh ý này sao ? 
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Thiền    sư    Kim   Bích   Phong 

 

Thiền sư Kim Bích Phong, sau khi chứng liền ngộ thì buông bỏ mọi duyên 

tham, ái. Ông chỉ thích cái bát ngọc dùng để ăn cơm, không nỡ rời tay. Mỗi 

khi nhập định ông đều cất cẩn thận rồi mới an lòng nhập định. Có một lần 

Diêm Vương thấy thọ mạng của ông đã hết, phải trả nghiệp quả, bèn sai tên 

tiểu quỷ đi bắt. Nhưng Kim Bích Phong biết trước, muốn đùa Diêm Vương, 

bèn tiến vào cảnh giới không định, xem Diêm Vương làm sao. Lũ tiểu quỷ đợi 

mãi mà không bắt được Kim Bích Phong, không có cách nào thừa hành lệnh 

Diêm Vương. Bèn hỏi ý thần thổ địa giúp ý kiến làm sao để cho Kim Bích 

Phong xuất định. Thần thổ địa nghĩ ngợi một lúc rồi nói : 

-Thiền sư Kim Bích Phong rất thích cái bát ngọc, nếu các ngươi có thể đoạt 

lấy bát ngọc chắc ông ta sẽ xuất định. 

Lũ tiểu quỷ bèn tìm bát ngọc và lay động. Thiền sư Kim Bích Phong vội 

xuất định đoạt lại. Lũ tiểu quỷ vỗ tay cười : 

-Tốt quá ! Hiện tại mời ông đi gập Diêm Vương ! 

Kim Bích Phong nghe rồi liền hiểu lòng tham ái cơ hồ đoạt đi thiên cổ tuệ 

mạng của mình, liền đập nát bát ngọc, và vào không định. Trước khi đi có lưu 

lại bài kệ : 

Nếu  người  muốn  bắt  Kim  Bích  Phong 

Trừ  phi  khóa  chặt  được  hư  không 

Hư  không nếu khóa  chặt  chẽ  được   

Thì  đến  mà  bắt  Kim  Bích  Phong. 

 

Kim Bích Phong có tự thọ dụng tam muội. Ông có thể diệt trừ thời không, 

nhân ngã, sinh tử, yêu ghét. 
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Ăn,   ngủ 

 

Hữu Nguyên là một ông tăng tu Luật tông, hỏi Đại Châu Huệ Hải : 

-Người tu Đạo có pháp môn dụng công bí mật không ? 

-Có. 

-Làm sao dụng công bí mật ? 

-Đói ăn, mệt nghỉ. 

-Như vậy chẳng giống như người thường sao ? 

-Không giống. 

-Không giống thế nào ? 

-Người thường khi ăn còn lo trăm chuyện, khi ngủ nghĩ nọ, nghĩ kia. 

Ăn ngủ là chuyện thiền đơn giản. Thiền là đạt tới cảnh giới bình thường 

tâm là Đạo, ăn no, ngủ kỹ. 

 

 

 


