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Chẳng   giữ  tâm  bình  thường 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Có một học tăng đến pháp đường thỉnh thị thiền sư : 

-Thiền sư ! Con thường ngồi thiền, tụng kinh, dậy sớm, tâm không tạp 

niệm, tự phụ trong chúng không người nào dụng công như con. Tại sao con 

còn chưa được khai ngộ ? 

Thiền sư mang ra một hồ lô, một cục muối đưa cho ông tăng, và bảo : 

-Ông đổ đầy nước vào hồ lô, rồi cho cục muối này vào, khi muối đã tan 

trong hồ lô thì ông sẽ khai ngộ. 

Học tăng làm y lời, không lâu chạy lại báo cáo : 

-Miệng hồ lô quá nhỏ, con bỏ muối vào, không tan, cho đũa vào khuấy 

chẳng được. Con không giác ngộ được. 

Thiền sư cầm lấy hồ lô, đổ ra một ít nước, lắc bình vài lần, cục muối liền 

tan.  

Thiền sư nói : 

-Từ sáng tới chiều, ông không để một chút nào cho tâm bình thường, như 

hồ lô đầy nước, khoắng không được, lắc không xong, làm sao muối hoà tan 

được ? Làm sao khai ngộ ? 

-Chẳng lẽ không dụng công lại khai ngộ sao ? 

-Tu hành như gẩy đàn, dây căng quá thì đứt, trùng quá thì gẩy không ra 

tiếng, chỉ trung đạo, bình thường tâm mới ngộ đạo. 

Học tăng cuối cùng đã hiểu. 

Ở đời, không phải chỉ chấp trước là tiến bộ,  đọc sách chết mà không hoạt 

dụng thì không có lợi ích. Cần cho mình chút thời gian để suy nghĩ, không 

nhanh không chậm, không khẩn, không khoan thì đó là đường vào Đạo vậy. 
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Vọng  ngữ 

 

Có một lần Đạo Quang hỏi thiền sư Đại Châu Huệ Hải : 

-Thiền sư ! Thầy dụng tâm nào để tu Đạo ? 

-Lão tăng không tâm để dùng, không Đạo để tu. 

-Không tâm để dùng, không Đạo để tu, vậy sao hàng ngày tụ chúng khuyên 

người tham thiền tu Đạo ? 

-Lão tăng trên không có mái ngói, dưới không có đất cắm dùi làm gì có chỗ 

để họp chúng ? 

-Sự thật, thầy mỗi ngày tụ chúng luận Đạo chẳng lẽ là không để độ chúng 

sao ? 

-Ông đừng đổ oan cho lão, ngay cả nói tôi cũng không biết làm sao luận 

Đạo ? Ngay một người tôi cũng không gập làm sao nói độ chúng ? 

-Thiền sư ! Thầy vọng ngữ rồi ! 

-Lão tăng ngay cả lưỡi cũng không có, làm sao vọng ngữ ? 

-Chẳng lẽ khí thế gian, hữu tình thế gian, thầy và con tồn tại, tham thiền, 

nói pháp đều là giả cả ? 

-Đều là thật. 

-Nếu là thật thì tại sao thầy lại phủ định ? 

-Giả phủ định, thật cũng phủ định. 

Đại Quang ngay đó đại ngộ. 

Nói đến chân lý, có lúc từ khẳng định nhận thức, có lúc từ phủ định nhận 

thức. Như Tâm kinh nói “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, 

Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như vậy.” 

Đó là những từ khẳng định nhận thức. Lại nói không mắt, không tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý, không Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc pháp là từ phủ định nhận 

thức nhân sinh và thế giới. Thiền sư Huệ Hải phủ định tất cả là khẳng định tất 

cả. 
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Xả  bỏ 

 

Thiền sư Kim Đại rất thích hoa lan. Bên hông sân chùa hàng trăm bồn hoa 

hoa lan đủ loại. Ngoài việc giảng kinh, thuyết pháp ông để hết tâm ý vào việc 

chăm sóc hoa lan. Mọi người đều nói Hoa Lan là sinh mạng của thiền sư Kim 

Đại. 

Một ngày kia Kim Đại có việc phải ra ngoài, có một vị đệ tử tiếp thọ chỉ thị 

của sư phụ tưới nước cho hoa lan. Ông vì vô ý là đổ kệ đựng hoa lan. Ông 

nghĩ khi sư phụ trở về thấy cảnh tượng này không biết sẽ nổi giận biết chừng 

nào. Do đó ông thương lượng với các bạn đồng tu khi sư phụ trở về, can đảm 

nhận sai, chịu nhận mọi xử phạt. 

Khi thiền sư Kim Đại trở về thấy thế, không tỏ vẻ gì giận dỗi đệ tử mà còn 

an ủi : 

-Tôi sở dĩ thích hoa lan vì dùng nó để cúng Phật, còn làm đẹp cho chùa, 

chứ không phải trồng để tức giận. Mọi chuyện trong thế gian đều vô thường, 

chẳng chấp trước một vật mình thích mà không bỏ xuống được. Đó là con 

đường của người hành Thiền. 

Đệ tử nghe rồi, bỏ hết tâm xao xuyến xuống, tinh tiến tu hành. 

Trên đời, khó nhất là bỏ tất cả xuống. Cái yêu không bỏ xuống được, cái 

ghét cũng không bỏ xuống được. Do đó yêu, ghét không rời tâm ta. Nếu bỏ 

xuống được cái yêu, tiếp nhận được cái ghét thì tâm ta không yêu, không ghét 

như Tâm kinh nói “Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn”. 

Thiền sư Kim Đại nói : 

-Tôi trồng lan không phải là để tức giận ! 

Là một Thiền công vĩ đại. 

 

 

* 

*   * 
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Vốn  không  chẳng  có 

 

Một hôm Phật Ấn đăng đàn nói pháp. Tô Đông Pha nghe nói bèn đến tham 

gia. Người đông không có chỗ ngồi. Thiền sư thấy Tô Đông Pha liền nói : 

-Hết chỗ ngồi rồi, không có chỗ cho Học sĩ ! 

Tô Đông Pha rất giỏi Thiền, cơ phong rất nhanh, nói : 

-Nếu chỗ này không có chỗ ngồi thì tôi sẽ ngồi trên thân tứ đại, ngũ uẩn 

của thầy. 

Thiền sư thấy Tô Đông Pha luận Thiền với mình liền nói : 

-Học sĩ ! Tôi có một chuyện muốn hỏi ông, nếu ông nói được thì tôi nguyện 

làm chỗ ngồi cho ông, bằng không thì ông phải để lại ngọc đới (thắt lưng có 

đính ngọc) tại chùa để làm kỷ niệm. 

Tô Đông Pha nghĩ là mạng mình bất phàm, thắng là cái chắc, bèn nhận lời. 

Phật Ấn liền hỏi : 

-Tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng có, xin hỏi Học sĩ muốn ngồi, là ngồi 

chỗ nào ? 

Tứ đại : đất, nước, gió, lửa không có thật, nên không thể ngồi trên được. Tô 

Đông Pha thua, phải giao ngọc đới cho thiền sư Phật Ấn. Ngày nay ngọc đới 

hãy còn lưu giữ ở chùa núi Thiên Thai. 

 

 


