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Thiện,  ác  một  tâm 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Tứ tổ Đạo Tín tới Ngưu Đầu Sơn tham phỏng Pháp Dung, thấy ông đoan 

toạ tập Thiền, không coi ai vào đâu, không để mình vào mắt, bất đắc dĩ hỏi : 

-Ông ở đây làm gì ? 

-Quán tâm. 

-Người nào quán, và tâm là gì ? 

Pháp Dung không trả lời được, bèn đứng dậy thi lễ, và hỏi : 

-Đại đức ở đâu ? 

-Bần đạo không có chỗ trú nhất định, hoặc ở Đông, hoặc ở Tây. 

-Vậy sao ? Ông có biết Đạo Tín không ? 

-Ông hỏi làm gì ? 

-Nghe tiếng đã lâu, muốn tham kiến. 

-Chính là tôi. 

-Vì sao tới đây ? 

-Tôi đặc biệt tới hỏi thăm, xin hỏi ngoài chỗ này, còn có nơi nào để nghỉ 

không ? 

-Phía Đông có một cái am nhỏ. 

Đạo Tín kêu ông dẫn đường. Khi tới nơi thấy bốn bề có dấu chân hổ, báo. 

Tứ tổ giơ hai tay lên làm vẻ sợ hãi. Pháp Dung thấy vậy bèn bảo : 

-Ông còn có cái đó sao ? 

-Ông vừa thấy gì ? 

Pháp Dung lại không trả lời được, bèn mời Đạo Tín ngồi. Trong khi Pháp 

Dung pha trà, Đạo Tín viết một chữ Phật nơi đối diện. Khi Pháp Dung trở lại 

thấy chữ Phật không dám ngồi lên trên. Tứ tổ cười nói : 

-Ông còn cái đó sao ? 
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Pháp Dung không sao đối lại được. 

Sinh, tử chưa phá nên còn sợ hãi, vinh nhục chưa phá nên còn đựơc, mất. 

Quý, tiện chưa phá nên còn có phân biệt. Quan niệm về Phật chưa phá nên 

còn điên đảo. Chẳng trách ngộ cảnh của Tứ tổ và Pháp Dung chẳng đồng. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Ai  ở  trong  giếng 

 

Có một ông tăng trẻ hỏi thiền sư Tánh Không : 

-Ý Tổ sư từ Tây sang là gì ? 

-Giả sử có người rơi xuống giếng sâu ngàn trượng, ông không dùng giây 

thừng mà cứu được hắn ra thì tôi sẽ bảo ông. 

-Thiền sư Xướng ở Hồ Nam vừa viên tịch, cũng giống thầy giảng Đông, 

giảng Tây không hợp thường thức. 

Tánh Không kêu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đuổi ông tăng trẻ đó ra ngoài. Về 

sau Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư Đam Nguyên : 

-Theo thầy thì làm sao cứu được người ở trong giếng ? 

-Đồ ngu, ai ở trong giếng ? 

Ngưỡng Sơn không trả lời được, về sau lại hỏi Quy Sơn : 

-Thưa thầy ! Cứ như ý thầy thì làm sao cứ được người ở trong giếng ? 

-Huệ Tịch ! 

-Dạ. 

-Đã ra rồi ! 

Về sau Ngưỡng Sơn kể lại chuyện này và nói : 

-Tôi ở chỗ Đam Nguyên được Mạng, ở nơi Quy Sơn được Địa. 
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Lời nói của Thiền giả không hợp thường thức, không sai, thường vượt 

thường thức. Tư tưởng của con người thường đặt vào trên sự việc, giải thích 

tới, giải thích lui, đều là vọng của Tâm tri kiến, không phải là thể ngộ. Người 

ở trong giếng sâu ngàn trượng, không dùng giây thừng mà cứu ra được, từ sự 

việc này mà suy ra thì có biết bao nhiêu phiền nhiễu. Như quả có thể ngay đó 

từ lý thể hội tự mình ngã xuống, tự mình trỗi dậy. Đó là sự thực của thế giới 

này vậy. 

 

 

* 

*   * 

 

 

Vào  Địa  ngục 

 

Có người hỏi thiền sư Triệu Châu : 

-Sư phụ bình thường tu phúc, tu huệ, nhân cách đạo đức hoàn mỹ. Giả như 

sau trăm năm, không biết sư phụ đi đâu ? 

-Vào Địa ngục. 

-Với sự tu trì và đức hạnh của sư phụ, sao vào Địa ngục được ? 

-Nếu tôi không vào Địa ngục thì những gì ông phạm như : sát, đạo, dâm, 

vọng, tửu , thì ai độ ông ? 

Thiền sư Triệu Châu vào Địa ngục với tinh thần của Bồ tát Địa Tạng cũng 

giống nhau, đầy từ bi vô hạn. 

Sở nguyện “Tôi không vào Địa ngục thì ai vào ?“ không trách Pháp sư Từ 

Hàng nói : 

-Chỉ có một người chưa độ thì chớ chạy trốn ! 
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Tự   mình 

 

Thiền sư Hoàng Bích đi tu từ nhỏ. Một ngày kia đến chơi núi Thiên Thai, 

gập một bạn đồng tham rất kỳ quái, hai người cười nói như là bạn cũ. Khi hai 

người tới trước một con suối nhỏ. Lúc ấy chính là lúc nước lớn và chẩy siết. 

Người bạn đồng tu bảo Hoàng Bích cùng đi qua. Hoàng Bích nói : 

-Hảo huynh, suối sâu, có qua được không ? 

Bạn đồng tu vén quần, qua suối như đi trên đất bằng, vừa đi vừa ngoảnh lại 

nói : 

-Qua đi ! Qua đi ! 

-Ồ ! gã Tiểu thừa, nếu tôi biết thế thì đã chặt đứt chân ông rồi ! 

Người bạn đồng tu bị mắng, cảm động than : 

-Ông thật là một vị đại thừa pháp khí, tôi thật không bằng. 

Nói rồi bèn biến mất. 

Phật giáo phân ra Đại thừa và Tiểu thừa. Tiểu thừa trọng tự độ, Đại thừa 

trọng độ tha. Những bậc thánh của Tiểu thừa tuy đắc đạo cũng không sánh kịp 

sự phát tâm của hành giả Đại thừa. Dù tổn một sợi lông làm lợi cho người 

thiên hạ tôi cũng không làm. Tác phong ấy vĩnh viễn không thành Phật được. 

Tự mình chưa độ, trước hãy độ người. Đó là phát tâm của Bồ tát. Hoàng Bích 

trách Tiểu thừa đồng tham, khiến ông ta cảm động mà tán thán Đại thừa pháp 

khí. 


