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                              Hóa  Duyên  Độ  Chúng 

 
Tác giả : Lưu Dật Mai 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1- Có  và  Không. 

 

Thiền sư Đạo Thụ xây một ngôi chùa, đạo sĩ là hàng xóm. Đạo sĩ 

không muốn nơi ấy có chùa. Ông muốn trừ khử cái gai trước mắt, do đó 

mỗi ngày làm trò yêu ma quỷ quái nhiễu loạn tăng chúng. Ông hú gió, 

gọi mưa, đêm thì làm sấm chớp, ngày thì sao hiện. Nhiều ông tăng trẻ sợ 

hãi trốn khỏi chùa. Chỉ có Đạo Thụ ở yên đó hơn 10 năm. Đạo sĩ dở hết 

ngón nghề cuối cùng chịu thua. Dọn đạo quán đi nơi khác. Có người hỏi 

Đạo Thụ : 

-Đạo sĩ pháp thuật cao cường, thầy làm sao thắng ? 

-Tôi không có khả năng thắng được ông ta, nếu phải nói thì tôi chỉ 

dùng một chữ Vô. Đạo sĩ có pháp thuật, chứng minh ông có hữu, đồng 

thời nói hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên. Vô là vô hạn, vô tận, vô 

lượng, vô biên. Quan hệ giữa Hữu và Vô là lấy bất biến ứng vạn biến. 

Tôi lấy vô biến dĩ nhiên thắng quả hữu biến. 

 

2- Một  và  hai. 

 

Đạo sĩ và pháp sư thường đấu pháp. Có một đạo sĩ nói với Pháp Ấn : 

-Phật giáo các ông làm sao so sánh với Đạo giáo chúng tôi vì cảnh 

giới tối cao của Phật giáo là nhất Tâm, nhất chân pháp giới, nhất Phật 

Như Lai, đó là một. Nhưng Đạo giáo chúng tôi cũng nói 2. Có thể nói 2 

thắng 1. Như càn khôn, âm dương. Có thể nói 2 cao minh hơn 1.  

Pháp Ấn nghe rồi hỏi lại : 

-Có thật là 2 thắng 1 không ? 

-Chỉ cần ông nói 1 tôi liền nói 2. Nhất định thắng ông. 

Pháp Ấn co chân lại nói : 

-Tôi co 1 chân lại, ông có thể co 2 chân lại không ? 

Đạo sĩ á khẩu không nói được. 
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3- Phục  tùng. 

 

Mỗi buổi thuyết pháp của thiền sư Bàn Khuê đều đông nghẹt người, 

khiến một đạo sĩ đố kỵ. Một ngày kia khi thiền sư nói pháp, đạo sĩ ở bên 

ngoài hét to : 

-Thiền sư, những người tôn sùng ông, thì tùng phục ông nhưng như 

tôi không phục ông, ông có thể làm cho tôi phục ông không ? 

-Ông phải tới gần đây, tôi sẽ làm cho ông coi. 

Đạo sĩ vẹt chúng tiến tới. 

-Mời ông đứng về bên trái để nói chuyện. 

Đạo sĩ lại đến phía bên trái. 

-Ông đứng trước mặt tôi, chúng ta dễ nói chuyện hơn. 

Đạo sĩ lại chuyển tới đứng trước mặt Bàn Khuê. 

-Ông coi, ông đã phục tùng tôi. Do đó, tôi nghĩ ông là một người tùy 

hòa, hiện tại hãy ngồi xuống nghe tôi nói pháp. 

Đạo sĩ không nói được một lời, bỏ đi.  

 

4- Từ  bỏ. 

 

Thiền sư Kim Đai rất thích hoa lan, coi như sinh mạng của mình.  

Một ngày kia ông có việc phải đi ra ngoài, bèn sai một đệ tử phụ trách 

tưới lan. Người đệ tử này trong khi tưới không cẩn thận làm đổ kệ hoa 

lan. Các chậu đựng hoa bị đổ vỡ. Ông rất hoảng sợ, hướng thiền sư nhận 

lỗi, cam chịu nhận tội. 

-Tôi yêu hoa lan vì mượn hoa cúng Phật, làm cho chùa đẹp hơn, chứ 

không phải để nổi giận. 

Ông không những không nổi giận còn an ủi đệ tử : 

-Mọi việc trên đời này đều vô thường, không nên chấp chước vào 

việc mình yêu mà không bỏ. Đó không phải là tác phong của thiền sư. 

Đệ tử nghe rồi có sở ngộ, càng tu hành tinh tấn. 

 

5- Kính  chuông  như  kính  Phật. 
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Một ngày kia, Dịch Đường thiền sư từ thiền phòng bước ra, liền bị 

tiếng chuông hấp dẫn. Tiếng chuông từng chập du dương. Ông lắng tai 

nghe, thần thái chú trọng. Tiếng chuông ngưng, ông hỏi thị giả : 

-Sáng nay, ai là người thỉnh chuông ? 

-Một ông tăng mới tới chùa được vài hôm. 

-Kêu ông ta tới đây, tôi có điều muốn hỏi. 

Khi ông tăng tới, Dịch Đường hỏi : 

-Sáng nay khi thỉnh chuông, tâm ông nghĩ gì ? 

-Không có gì đặc biệt cả, chỉ thỉnh chuông thôi. 

-Tôi không nghĩ vậy, nhất định khi thỉnh chuông ông phải nghĩ tới 

một cái gì, vì tiếng chuông rất cao quý, chỉ người chân tâm hướng Phật 

mới làm được. 

Ông tăng nhỏ nghĩ một lát rồi nói : 

-Ở quê con, sư phụ dạy làm gì cũng phải dụng tâm, thỉnh chuông chỉ 

nghĩ tới chuông. Vì chuông là Phật, kính chuông như kính Phật, thì mới 

là thỉnh chuông. 

-Thỉnh chuông nên như vậy, làm mọi việc cũng thế. Ông nên giữ tâm 

cảnh thỉnh chuông hôm nay. Tiền đồ của ông sẽ vô lượng. 

Ông tăng đó ghi nhớ những lời giảng dạy của Dịch Đường làm mọi 

việc rất thận trọng, gìn giữ tâm cảnh thỉnh chuông , tâm thái cuối cùng 

đại ngộ. ông là thiền sư Ngộ Độ. 

 

6- Thanh  khí  của  con  người. 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Bàn Khuê : 

-Con có bệnh bẩm sinh là hay nổi giận, gặp sư phụ chỉ trích, con 

muốn sửa đổi. Nhưng tập khí đã thành, mong thầy giúp con sửa đổi tập 

khí. 

-Tôi có thể giúp ông, nhưng ông hãy mang tập khí ra. 

-Hiện tại con không mang ra được, nhưng có lúc nó tự chạy ra. 

-Như lời ông nói, tánh xấu đó không phông phải là tập tánh mà do 

hoàn cảnh sinh. Cha mẹ cho ông chỉ là Phật tâm không gì khác. 

Thiền sư Bàn Khuê tiếp đãi học nhân không giảng Phật pháp, không 

nói thiền pháp, chỉ yêu cầu học nhân tự có Phật tâm cao quý và đạo đức. 

Bàn Khuê viên tịch rồi, vị trụ trì hàng xóm mù nói với học tăng : 
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-Tôi tuy bị mù nhưng nghe thanh âm mà phân biệt được tánh cách. 

Tôi thấy thiền sư Bàn Khuê rất chân thành và không hư dối. Khi ông an 

ủi ai, tôi thấy thanh khí an ủi, khi ông tỏ vẻ buồn, tôi chỉ nghe sầu thảm 

thanh khí phát ra từ Phật tâm. Cái Phật tâm này từ cha mẹ sinh ra. 

Học tăng nghe rồi một mặt phủ nhận lời nói của vị trụ trì mù, một mặt 

xưng tụng thiền sư Bàn Khuê : 

-Phật tâm của lão sư chúng tôi không phải do cha mẹ sinh ra mà vốn 

tự có. 

 

7-  Không  vẽ  nữa. 

 

Thiền sư Nguyệt Thuyền là một họa sĩ có tài. Nhưng trước khi vẽ, 

ông đòi phải trả tiền trước, nếu không ông không động bút. Thái độ này 

làm cho nhân sĩ trong xã hội bàn tán. 

 Một ngày kia,một vị nữ sĩ mời Nguyệt Thuyền vẽ một bức họa. 

Nguyệt Thuyền hỏi : 

-Cô trả bao nhiêu tiền ? 

-Thầy muốn bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu, nhưng thầy phải đến nhà tôi, 

vẽ trước mặt mọi người. 

Nguyệt Thuyền ưng thuận. Nguyên lai nhà nữ sĩ đầy người. 

Nguyệt Thuyền dùng bút thượng hạng vẽ một bức họa tuyệt đẹp, vẽ 

xong ông chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nữ sĩ nói : 

-Vị thiền sư tuy vẽ rất đẹp, nhưng chỉ thích tiền. Tác phẩm xuất ra từ 

tâm hôi thối này chỉ đáng vẽ vào quần thôi. 

Nói xong cô cởi ngay quần ra yêu cầu Nguyệt Thuyền vẽ lên quần. 

-Cô trả bao nhiêu tiền ? 

-Thầy muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. 

Nguyệt Thuyền đưa ra một giá rất cao, vẽ xong liền bỏ đi. 

Mọi người không hiểu vì sao ông lại ham tiền như thế, chịu nhục 

không biết tâm ông nghĩ gì ? 

Vốn là nơi Nguyệt Thuyền cư trú có xẩy ra thiên tai, những người 

giầu có không chịu bỏ tiền ra giúp người nghèo. Ông muốn lập một kho  

cứu tế, hơn nữa sư phụ ông có tâm nguyện lập một cảnh chùa. Do đó 

ông mới thu thập tiền của. Khi 2 nguyện vọng này hoàn tất ông ném bút 

đi không vẽ nữa, về ở ẩn nơi núi rừng. Ông để lại một câu nói : 
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-Vẽ da hổ, khó vẽ xương hổ, vẽ mặt người, khó vẽ tâm người. 

 

8- Rửa  mặt  thay  lòng. 

 

     Thiền sư Lương Khoan, chăm chỉ tham thiền, không bỏ một buổi 

nào. Khi về già, tin tức từ quê nhà truyền tới cháu ông cờ bạc, rượu chè 

không gì không làm, vung phí tiền bạc chắc không lâu sẽ táng gia bại 

sản. Các bô lão trong họ hy vọng ông trở về khuyên cháu. 

Lương Khoan vì tình cố lý trở về quê sau 3 ngày đi ròng rã tân khổ. 

Đứa cháu cao hứng hội ngộ ông cậu, giữ cậu ở lại một đêm. 

Lương Khoan ngồi thiền cả đêm, sáng hôm sau sửa soạn rời đi. Ông 

bảo cháu : 

-Cậu đã già rồi, 2 tay run rẩy, cháu có thể giúp cậu xỏ dép vào chân 

không ? 

Đứa cháu vui vẻ giúp. Lương Khoan nói : 

-Cám ơn cháu, cháu thấy không con người khi già lão khổ sở thế nào, 

cháu còn trẻ hãy tự bảo trọng, gìn giữ cơ nghiệp. 

Nói xong ông xoay mình đi, đối với những hành vi của cháu không 

nói một lời, nhưng từ đó đứa cháu không hoang phí tiền của nữa. 

 

9- Hình  thù  quái  gở. 

 

Có một tín đồ nói với thiền sư Mặc Tiên : 

-Nhà con tham lam, keo kiệt nhờ thầy khai thị cho nàng. 

Thiền sư từ bi đáp ứng. Khi ông đến nhà tín đồ, vợ tín đồ ra đón, ngay 

một ly trà cũng không cung dưỡng. Thiền sư giơ nắm đấm lên hỏi : 

-Nếu tay tôi đều hàng ngày như thế này thì bà gọi là gì ? 

-Nếu ngày nào tay cũng như thế thì là dị tật. 

Mặc Tiên xòe tay ra hỏi : 

-Nếu tay tôi ngày nào cũng thế này thì bà bảo sao ? 

-Cũng là dị tật. 

-Không sai, đó cũng là dị tật. Chỉ tham tiền mà không biết bố thí cũng 

là dị tật. Chỉ biết tiêu tiền mà không biết tiết kiệm cũng là dị tật, tiền 

phải lưu thông, có ra có vào. 

Bà vợ tín đồ đã rõ đạo lý dụng tài làm người. 
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10- Không  ăn  trộm  được  mặt  trăng. 

 

Thiền sư Lương Khoan ngoài hoằng pháp, bình thời trú ở một gian 

nhà gianh dưới chân núi, sinh hoạt rất đơn giản. Một tối ông giảng kinh 

xong trở về nhà bắt gập một tên trộm ở trong nhà gianh. Tên trộm thấy 

thiền sư về, không biết phải làm sao. 

-Không có gì để trộm, nhưng tôi không để ông về tay không. Vậy hãy 

cầm lấy cái áo tôi đang mặc trên người này. 

Tên trộm vơ lấy áo rồi chạy đi, Lương Khoan cởi trần nhìn theo bóng 

tên trộm, cảm khái : 

-Tiếc thay tôi không thể đem vầng trăng sáng mà tặng cho ông ta 

được. 

 

11-Ông  ở  đâu ? 

 

Vua Di Lan Đà rất tôn kính Na Tiên tỳ kheo, người đã tu thiền và đã 

chứng ngộ. Những lời ông nói ra đều hàm chứa thiền tuệ. Có một ngày, 

vua hỏi ông : 

-Mắt có phải là ông không ? 

-Không phải. 

-Tai có phải là ông không ? 

-Không phải. 

-Mũi có phải là ông không ? 

-Không phải. 

-Lưỡi có phải là ông không ? 

-Không phải. 

-Vậy sao , vậy ông là thân thể ? 

-Không phải, thân thể chỉ là hư ảo. 

-Ý có phải là ông không ? 

-Cũng không phải. 

-Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải là ông , vậy ông  ở đâu ? 

Na Tiên tỳ kheo mỉm cười hỏi lại : 

-Cửa sổ có phải là căn phòng không ? 

-Không phải. 
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-Cửa ra vào có phải là căn phòng không ? 

-Không phải. 

-Gạch ngói có phải là căn phòng không ? 

-Không phải. 

-Rường, cột, bàn ghế có phải là căn phòng không ? 

-Cũng không phải. 

-Cửa sổ, cửa ra vào, gạch ngói, rường cột, bàn ghế không phải là căn 

phòng, vậy căn phòng ở đâu ? 

Vua hoảng nhiên đại ngộ. 

 

12- Hóa  duyên  độ  chúng. 

 

Hòa thượng Chiêu Dẫn vân du khắp nơi, mọi người đều công nhận 

ông là một vị hành cước tăng.  

Có tín đồ hỏi : 

-Nếu con nổi giận thì làm sao sửa đổi ? 

-Thế này đi, tôi hóa duyên cho ông. Hãy mang sự nổi giận ra đây cho 

tôi được không ? 

Con một tín đồ ham ngủ, bố mẹ không biết phải làm sao, ông đến nhà 

tín đồ lay đứa con dậy : 

-Tôi đến hóa duyên, cậu hãy mang sự ham ngủ cho tôi. 

Nghe nói vợ chồng tín đồ cãi nhau, ông đến hóa duyên sự cãi nhau. 

Thấy tín đồ uống rượu ông lại hóa duyên sự uống rượu. 

Chiêu Dẫn cả đời chỉ hóa duyên độ chúng, dùng phương pháp hóa 

duyên mà sửa đổi thói hư, tật xấu đã cảm hóa được nhiều tín chúng. 

 

13- Nước  mắt  thiền  sư. 

 

Thiền sư Không Dã một lần đi hoằng pháp qua một đường núi bỗng 

có nhiều thổ phỉ ra đòi tiền mãi lộ. Không Dã thấy vậy, nhỏ lệ. 

Bọn thổ phỉ cười ha hả : 

-Thật là một ông tăng nhát gan 

-Không phải tôi nhát vì sợ các ông. Sống, chết tôi đã bỏ ra ngoài. Tôi 

khóc vì các ông khỏe mạnh mà không giúp đỡ xã hội, làm những việc 
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phạm pháp, đạo đức không dung, tương lai sẽ sa địa ngục, chịu nhiều 

khổ nạn. 

Chúng cường đạo nghe nói, bỏ lòng tham. Quy y với Không Dã. 

 

14- Khó  biết  mình. 

 

Có ông tăng hỏi thiền sư An Phi : 

-Nếu trong khi tu hành gập bản tánh mà không nhận ra, dĩ chí bị mê 

hoặc thì phải làm sao ? 

-Nếu đã thoát tục, phát hiện bản tánh thì đâu cần phải bảo ai. 

-Nếu gập tình trạng ấy, phải làm sao ? 

-Theo cảnh giới của người thì càng ngày càng xa vấn đề. 

-Nếu không theo cảnh giới của người thì sao ? 

-Nhất định không bị mê hoặc. 

 

15- Bản  phận. 

 

Một ngày kia, thiền sư Thạch Thi thấy thị giả bưng bình bát đi về 

phía trai đường bèn hỏi : 

-Ông đi đâu thế ? 

-Đến trai đường. 

-Thấy ông cầm bình bát, dĩ nhiên là tôi biết ông đến trai đường. 

-Nếu thiền sư đã biết, sao còn hỏi ? 

-Tôi hỏi là hỏi bản phận sự của ông. 

-Bản phận sự của con là đến trai đường. 

Thạch Thi vỗ tay tán thưởng : 

-Ông không hổ là thị giả của tôi. 

 

16- Ông  chủ. 

 

Thiền sư Tổ Khâm  hỏi Nguyên Diệu : 

-Sáng tỉnh dậy ông có làm chủ không ? 

-Làm chủ. 

-Trong mộng ông có làm chủ không ? 

-Làm chủ. 
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-Khi ngủ say không mộng, không tưởng, không thấy, không nghe chủ 

ở đâu ? 

Nguyên Diệu không đáp được. 

-Từ nay về sau ông không cần phải học Phật pháp nữa, đói thì ăn, mệt 

thì ngủ, chỉ cần khi tỉnh ngủ lập tức tự hỏi chủ ở đâu ? 

Nguyên Diệu thề đời này phải giải quyết rõ ràng vấn đề này. Do đó 

ông tới Lâm An Long Tu tự tham cứu. 

5 năm sau, một đêm ông nghe thấy tiếng gối của một bạn đồng tu rơi 

xuống sàn, do đó đại ngộ : ông chủ không ở chỗ nào khác. Về sau 

Nguyên Diệu diễn tả tình hình lúc đó như sau : 

 

如 泗 洲 見 大 聖  

Như tứ châu kiến đại thánh  

遠 客 還 故 鄉   

Viễn khách hoàn cố hương   

原 來 只 是 舊 時 人 
Nguyên lai chỉ thị cự thời nhân 

不 改 舊 時 行 履 處 
Bất cải cựu thời hành lý xứ. 

 

 

Như  tứ  châu  thấy  đại  thánh 

Như  viễn  khách  về  cố  hương 

Chỉ  gập  toàn  là  người  cũ 

Chẳng  thay  đổi  cách  tư  lường. 

 

17- Chỉ  có  ta  là  hơn  cả. 

 

Có một người hỏi Tòng Ỷ : 

-Thế nào là Phật ? 

-Không chỉ trời, đất. 

-Đó chẳng phải là chỉ vạn vật cùng thể, trời đất cùng căn sao ? Sao 

không chỉ trời đất ? 
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-Vì chỉ có ta là hơn cả. 

 

18- Không  cần  gì  cả. 

 

Trào Tống thiền sư Tuyết Đậu thích đi bốn phương tu học. Một hôm 

ở bên sông Hoài gập học sĩ Hội Hội. 

Hội Hội hỏi : 

-Thiền sư, ông định đi đâu ? 

-Không biết nữa, hoặc là đi Tiền Đường, hoặc là đi Thiên Thai. 

-Tôi giao tình với vị trụ trì ở Linh Ẩn tự rất tốt. Tôi viết thư giới thiệu 

cho ông, nhất định ông sẽ được đối đãi tốt. 

Tuyết Đậu đến Linh Ẩn tự, cũng không đưa giấy giới thiệu, cũng 

không tìm gặp trụ trì. 

 3 năm sau, Hội Hội phụng mạng tới Chiết Giang, đến Linh Ẩn tự 

kiếm Tuyết Đậu. Nhưng ông tăng phụ trách không biết tên đó. Hội Hội 

không tin, tự mình tìm kiếm trong hàng ngàn ông tăng. Cuối cùng tìm 

được Tuyết Đậu. Ông không hiểu hỏi : 

-Sao ông không kiếm trụ trì, sao lại ẩn thân ở chỗ này, thư tôi giới 

thiệu ông đã đánh mất sao ? 

Tuyết Đậu cười đáp : 

-Không dám, không dám, tôi chỉ là một vân thủy tăng, chẳng cần gì. 

Nói xong bèn mang phong thư giới thiệu trao trả Hội Hội. 2 người 

cười ha hả. 

 

19- Sinh  tử  do  người. 

 

Trào Đường, thiền sư Bảo Phúc sắp mất bảo đệ tử : 

-Gần đây, khí lực tôi suy yếu rồi. Thế duyên của tôi đã đã đến lúc hết.  

Các đệ tử nghe xong nói : 

-Thân thể sư phụ vẫn mạnh mà. 

-Chúng con cần sư phụ giáo hóa. 

-Cần sư phụ trụ thế giảng pháp cho chúng sanh. 

Có ông tăng hỏi : 

-Thời hạn tời đi tốt hay ở tốt ? 

-Ông nghĩ làm sao mới tốt ? 



 11 

Ông tăng không suy nghĩ đáp : 

-Sinh cũng tốt, tử cũng tốt, cứ theo duyên mà đi. 

Thiền sư cười ha hả nói : 

-Những lời tôi định nói, không biết lúc nào, đã bị ông trộm mất rồi. 

Nói rồi viên tịch. 

 

20- Con  cũng  có  miệng  lưỡi. 

 

Thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn mới đầu tham thiền với thiền sư 

Chân Giác. Sáng làm điển tọa ở nhà bếp, chiều tụng kinh là công khóa. 

Một ngày kia Chân Giác bảo ông : 

-Ông xem kinh gì vậy ? 

-Kinh Duy Ma Cật. 

-Kinh ở đây, còn Duy Ma cư sĩ ở đâu ? 

Nguyên Liễn không trả lời được, tự nghĩ mình học thức thô thiển, hỏi 

lại Chân Giác : 

Cư sĩ Duy Ma hiện giờ ở đâu ? 

-Tôi biết cũng tốt, không biết cũng tốt, nhưng không bảo cho ông. 

Do đó Nguyên Liễn vân du bốn phương tìm gặp hơn 10 thiện tri thức 

nhưng vẫn không khai ngộ. 

Một hôm ông đến tham thiền sư Thủ Sơn Tĩnh Niệm ở Hà Nam. 

Ông hỏi : 

-Học nhân đến Bảo Sơn mà về tay không thì thế nào ? 

-Là bỏ bảo tàng nhà mình. 

Nguyên Liễn ngay đó đại ngộ, nói : 

-Nay con không nghi ngờ gì nữa những lời của các vị thiền sư. 

-Vì sao ? 

-Vì con cũng có miệng lưỡi. 

Thủ Sơn cao hứng tán thán : 

-Ông đã ngộ tâm yếu thiền rồi ! 

 

21- Ngọc  quý  ở  đâu ? 

 

Phật Nhật đến bái phỏng thiền sư Đạo Ưng ở Vân Cư sơn, Hồng 

Châu. Chào hỏi xong bèn đặt câu hỏi : 
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-Trong quá trình tu hành tâm tri giác và tâm vọng tưởng giống như 2 

con rồng tranh châu, không biết con nào được ? 

-Ông chỉ muốn kết quả, nào có công dụng gì ? Phải thực hành trừ khử 

hết tâm vọng tưởng, tập khí thì sẽ dễ dàng nhận biết con rồng nào được 

châu. 

-Tâm vọng tưởng của con đã trừ gần hết. 

Thiền sư Đạo Ưng rất giận nói : 

-Nếu ông đã trừ hết tâm vọng tưởng, thì châu ở đâu ? 

Phật Nhật á khẩu, không lời đáp lại. 

 

22- Đó  lại  là  Thiền. 

 

Một y sĩ tên là Vương Điền, y thuật rất cao thâm. Nhưng cũng không 

ít bệnh nhân bị chết. Do đó sự chết cũng ám ảnh. Vương Điền một lần đi 

khám bệnh gập một vị vân thủy tăng, nhân tiện hỏi : 

-Thiền là thế nào ? 

-Tôi không có lời nào để nói cho ông hiểu cả, chỉ là sau khi ông hiểu 

Thiền ông không còn sợ chết. 

Do đấy ông ta giới thiệu Vương Điền đến tham thiền sư Nam Ẩn.  

Vương Điền đến gập Nam Ẩn nói rõ lý do và xin chỉ thị. 

-Thiền không khó học. Ông là y sĩ chỉ chữa bệnh tốt cho bệnh nhân 

đó là Thiền. 

Vương Điền dường như hiểu, dường như không. Ông đến bái phỏng 

Nam Ẩn 3 lần, Nam Ẩn chỉ nói : 

-Là y sĩ, ông không được phí thì giờ, mau trở lại bệnh viện săn sóc 

bệnh nhân. 

Vương Điền nghĩ mãi vẫn không hiểu loại chỉ thị này làm sao trừ sợ 

chết được. Do đó lần thứ 4 ông nói : 

-Ông vân thủy tăng bảo tôi khi hiểu Thiền thì sẽ không sợ chết nữa, 

nhưng mỗi lần tôi tới thầy đều bảo tôi trị tốt bệnh nhân đi. Tôi rõ rồi, 

nếu thế là Thiền thì tôi không đến làm phiền thầy nữa. 

Nam Ẩn mỉm cười vỗ vai Vương Điền : 

-Để tôi cho ông một công án, ông sẽ hiểu thế nào là Thiền. 



 13 

Công án Nam Ẩn cho Vương Điền là công án Vô của Triệu Châu. 

Vương Điền tham công án này 2 năm. Mỗi lần ông định nói cho Nam 

Ẩn biết tâm cảnh của ông, Nam Ẩn đều nói : 

-Ông chưa vào được thiền cảnh. 

Ông không nản lòng, cố công tham một năm rưỡi nữa. Cuối cùng tự 

giác, tâm địa trong sáng, nan đề dần dần biến mất. Vô đã thành chân lý. 

Ông đối tốt với bệnh nhân, không biết là mình đối đãi tốt. Ông đã thoát 

ly sống chết. Về sau khi ông gập Nam Ẩn, thiền sư chỉ cười : 

-Từ vong ngã tới vô ngã, đó là thiền tâm hiển hiện. 

 

23- Người  câm  ăn  mật. 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Huệ Lâm Tử Thọ : 

-Thiền giả ngộ đạo có thể nói ra cảnh giới Đạo  và cảm th5 không ? 

-Dĩ nhiên là nói được. 

-Nếu không nói được thì sao ? 

-Giống như người câm ăn mật. 

-Một người không ngộ thiền thì những lời ông ta nói ta có thể coi là 

thiền ngộ không ? 

-Nếu không ngộ thì những lời nói ra có thể coi là thiền ngộ sao ? 

-Nhưng những lời ông ta nói ra đều hợp đạo, không gọi là thiền ngộ 

thì gọi là gì ? 

-Giống con vẹt học nói tiếng người. 

-Người câm ăn mật và con vẹt học nói tiếng người có gì sai biệt ? 

-Người câm ăn mật là biết như người uống nước nóng lạnh tự hay, 

con vẹt học nói tiếng người l à không biết như trẻ học nói mà không hiểu 

nghĩa. 

-Thiền giả chưa ngộ sao nói thuyết pháp độ sinh ? 

-Chỉ nói cho người khác cái biết của mình, không gì khác. 

-Thầy bây giờ là biết hay không biết ? 

-Tôi như người câm ăn hoàng liên, khổ không nói ra, cũng như cũng 

như con vẹt học nói tiếng người, nói rất giống ông nói tôi là biết hay là 

không biết ? 

 

24- Tâm  ở  đâu ? 
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Thiền sư Đạt Quán hỏi Lý Đoan Nguyên : 

-Phật tổ từ không nói có, từ đời người hư vô mà tìm ra ý nghĩa sinh 

mạng. Do đó mọi vật trong thế gian đều bị phiền não trói buộc. Mắt nhìn 

đều là hư vô, tìm cầu linh hồn bất tử như mò trăng đáy nước. Chỉ khi 

nào diệt được tự tâm mới có thể vô cảm, làm sao diệt được tự tâm ? 

-Không kể thiện ác, thị phi, được mất, thành bại. 

-Nếu không tưởng thì tâm ở đâu ? 

-Dùng tâm từ bi, hỷ xả đối với mọi sự, dùng tâm thương xót mọi 

người, mọi việc đều khoan thứ, tâm và sinh mạng sẽ hợp nhất. 

-Vậy sao, người chết rồi, tâm ở đâu ? 

-Không biết sinh, sao biết tử ? 

-Con đã đạt tới sinh mạng của mình. 

-Sinh mạng của ông từ đâu ra ? 

Lý Đoan Nguyên lắc đầu không trả lời được. 

Thiền sư Đạt Quán bỗng duỗi tay nắm vào ngực Lý Đoan Nguyên hét 

lớn : 

-Chính là ở đây, còn đi tìm ở đâu ? 

Lý Đoan Nguyên ngạc nhiên, đốn ngộ : 

-Hiểu rồi, con hiểu rồi. 

 

25- Chính  lúc  lão  tăng  giới  ngữ. 

 

Có một hôm Thiên Hậu vời thiền sư Nhân Kiệm vào điện bàn Phật 

pháp. Thiền sư thấy Thiên hậu cao cao tại thượng, ông im lặng hồi lâu 

rồi hỏi : 

Thiên hậu hiểu không ? 

-Thầy còn chưa nói gì, tôi không hiểu. 

Thiền sư không chạm tới đại pháp chỉ đành nói : 

-Hiện tại, lão tăng đang giới ngữ. 

 

26- Sợ  ông  lạc  vào  phàm  thánh. 

 

Có người gặp thiền sư Sầm sau khi thi lễ, hỏi : 
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-Một hạt hoàn đơn điểm sắt thành vàng, một lời chí lý chuyển phàm 

thành thánh. Hôm nay con chẳng cần gì, chỉ mong thiền sư điểm. 

-Không điểm. 

-Sao thầy lại khinh xuất từ chối lòng hiếu học của con vậy ? 

-Sợ ông rơi vào phàm thánh. 

-Thỉnh thầy điểm cho con một lời chí lý. 

-Thi giả ! Mau châm trà. 

 

27- Không  thể  sờ  vào  bảo  kiếm. 

 

Có ông tăng hỏi Bố Thủy thiền sư : 

-Bảo kiếm lúc chưa mài có công dụng gì không ? 

-Vô dụng. 

-Bảo kiếm không mài thì vô dụng, mài rồi thì sao ? 

-Không thể sờ vào. 

Ông tăng có sở ngộ. 

 

28- Bình  bát  vàng  lấy  mạng. 

 

Kimh Bích Phong đã tu thành chánh quả, đã tu tới cảnh giới vô ngã, 

vô vật. Hoàng đế biết những thần kỹ của ông, mời ông làm quốc sư và 

tặng ông một bình bát bằng vàng. 

Bình bát này rất đẹp khiến Kim Bích Phong là người không chấp vào 

một vật gì mà chũng khởi lòng yêu mến, ngay cả trong lúc thiền định 

cũng có khi nhớ đến nó.  

Khi thọ mạng của Kim Bích Phong tới, 2 quỷ vô thường hắc, bạch 

đến bắt ông về quy án. 

Nhưng mỗi lần 2 quỷ tới, Kim Bích Phong đắm mình trong cơn thiền 

định, lúc đó thân tâm đều không tung tích. 2 quỷ vô thường đành trở về 

tay không. 

2 quỷ vô thường nghe nói Kim Bích Phong thích bình bát, ngay trong 

cơn thiền định cũng nghĩ tới nó, lúc đó thân hình sẽ hiển hiện.  

Hôm đó, Kim Bích Phong nhập định, 2 quỷ đứng bên chờ dịp. Khi 

Kim Bích Phong nghĩ đến bình bát, thân hình hiển hiện. 2 quỷ tiến lên 



 16 

để bắt. Kim Bích Phong luôn cảnh giác liền thâu tâm lại, trở lại vô hình, 

vô tích. 

Bị một phen như thế, Kim Bích Phong bèn phá hủy bình bát vàng. 

Kim Bích Phong đã đạt tới cảnh giới vô ngại, 2 quỷ vô thường chẳng 

còn làm gì được nữa. 

 

29- Vượt  qua  Phật,  tổ. 

 

 

Thiền sư Cư Độn thượng đường, khi thị đại chúng : 

-Người tham thiền, học Phật phải vượt quá Phật, tổ thì mới được gọi 

là được, nếu không vượt qua thì bị học lừa dối. 

Có ông tăng hỏi : 

-Phật, tổ còn có tâm lừa dối người sao ? 

-Ông nói hồ, sông, biển có trở ngại tâm người không ? 

Ông tăng không trả lời được. 

-Sông, hồ, biển không làm trở ngại tâm người, nhưng không pháp 

vượt qua, thực tế là có trở ngại người. Cũng vậy Phật, tổ tuy nhiên 

không có tâm dối người, nhưng người có lúc nhìn không ra trên thực tế 

là lừa dối. Do đó không thể nói là Phật, tổ lừa dối. 

Cư Độn lại giảng tiếp : 

-Nếu có thể xem thấu được Phật, tổ thì mới chân chính đạt được cốt 

tủy của họ. Nếu chỉ học theo họ thì vạn kiếp cũng không nắm được. 

 

30- Chính  và  tà. 

 

Tiệm Nguyên lúc làm thị giả cho Đạo Ngô, có một lần dâng trà cho 

Đạo Ngô. Đạo Ngô chỉ chén trà hỏi : 

-Là tà, là chánh? 

Tiệm Nguyên đến đứng trước mặt Đạo Ngô không nói. 

Đạo Ngô nói : 

-Tà thì đều là tà, chánh thì đều là chánh. 

Tiệm Nguyên lắc đầu : 

-Con không thấy thế. 

-Ông thấy thế nào ? 
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Tiệm Nguyên dằng chén nước trong tay Đạo Ngô hét lớn : 

-Là tà, là chánh ? 

Đạo Ngô vỗ tay cười : 

-Ông không hổ là thị giả của tôi. 

Tiệm Nguyên hướng Đạo Ngô vái lạy. 

 

31- Quần  áo  mẹ  sinh. 

 

Ngày Đông chí tuyết rơi trắng xóa, thiền sư Mật Vân Ngộ nghĩ đến 

một ông tăng vừa đến chùa tham học không lâu, ở một gian nhà tranh 

nhỏ bị lạnh lùng, ông bèn sai thị giả mang áo bông đến cho. Thị giả đến 

nơi thấy ông tăng đang ngồi thiền. Thị giả cung kính thi lễ : 

-Ngộ thiền sư sai tôi mang áo bông đến cho ông. 

Ông tăng ấy không động nói : 

-Lão tăng tự có quần áo của mẹ, không dùng áo lạnh. 

Thị giả chỉ đành mang áo bông về. Ngộ thiền sư thấy kỳ quái, thị giả 

đem lời ông tăng nói kể lại, ông nói : 

-Ông tăng này có chỗ ngộ, chỉ sợ hỏa hầu chưa tới phải xét lại. 

Liền phân phó thị giả đi lại. 

-Tôi đã chẳng bảo ông là gì : tôi đã có quần áo mẹ sinh không cần áo 

lạnh. 

Thị giả hỏi : 

-Khi mẹ chưa sinh ông mặc áo gì ? 

Ông tăng ấy ngạc nhiên, không trả lời được. 

-Ngộ thiền sư nói nếu ông không trả lời được, hãy nỗ lực tham cứu. 

3 năm sau ông tăng đó viên tịch, làm lễ trà tỳ lưu lại rất nhiều xá lợi, 

nhưng câu hỏi của thiền sư vẫn không trả lời được. Đại chúng bàn tá xôn 

xao, ông tăng ấy đã đắc đạo. Ngộ thiền sư lạnh lùng nói : 

-Dù có 10 đấu xá lợi cũng chẳng bằng một lời chuyển ngữ. 


