
1 

 

Con  cũng  có  miệng,  lưỡi 

 

Tác giả : Tinh Vân đại sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Thiền sư Quảng Tuệ Nguyên Liễn khi mới học đạo, ở nơi thiền sư Chân 

Giác. Sáng làm điển toạ phụ trách việc bếp nước, tối tụng kinh làm công khoá. 

Một ngày kia, Chân Giác hỏi ông : 

-Ông xem kinh gì ? 

-Kinh Duy Ma. 

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

Nguyên Liễn không trả lời được, hận mình tri thức hữu hạn bèn hỏi ngược 

lại : 

-Cư sĩ Duy Ma nay ở đâu ? 

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

Nguyên Liễn rất xấu hổ, bèn từ biệt Chân Giác đi khắp nơi vân du. Thân 

cận thiện trí thức hơn 50 người, nhưng vẫn không khế ngộ, một hôm tham 

phỏng thiền sư Hà Nam Thủ Sơn Tĩnh Niệm hỏi : 

-Học nhân thân đến bảo sơn, mà tay không trở về thì như thế nào ? 

-Bỏ mất kho báu nhà mình. 

Nguyên Liễn ngay khi đó  đại ngộ, nói : 

-Từ nay con không nghi ngờ miệng lưỡi của các vị thiền sư nữa ! 

-Tại sao ? 

-Con cũng có miệng, lưỡi. 

Thủ Sơn cao hứng bảo : 

-Ông đã ngộ tâm yếu của thiền rồi ! 

 

Miệng, lưỡi ai cũng có, nhưng người hiểu cách dùng thì không nhiều. 

Miệng, lưỡi có thể một câu làm hưng quốc, có thể một câu làm mất nước. Đó 

là biết dùng miệng, lưỡi hay không. Có người dùng miệng lưỡi tạo công đức, 
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có người dùng tạo nên tội nghiệp, có người lưỡi nở hoa sen, có người tự cắn 

lưỡi mình. Miệng, lưỡi của các thiền sư, đại chúng có hiểu không ? 

 

* 

*   * 

 

 

Cách  tiếp  khách 

 

Triệu vương chủ thành Triệu Châu đến bái phỏng thiền sư Triệu Châu. Lúc 

đó Triệu Châu Tòng Niệm đang trên giường nghỉ ngơi.  

Ông nằm trên giường nói với người đến thăm : 

-Đại vương, lão nay già rồi, ngài đến thăm nhưng lão không còn sức bước 

xuống giường tiếp đãi, xin đừng trách cứ. 

Triệu vương không những không trách mà còn kính trọng hơn. Ngày hôm 

sau, phái một vị tướng quân mang lễ vật tới tặng.  

Triệu Châu nghe tin, xuống giường ra tận ngoài cửa nghinh đón. Chuyện 

xong rồi, các đệ tử không hiểu, hỏi : 

-Hôm qua Triệu vương đến thăm , thầy không bước xuống giường, lần này 

bộ hạ của vương tới, sao thầy lại ra tận cửa đón ? 

-Các ngươi không biết cách tiếp khách của tôi có 3 loại : 

Loại 1 : người thượng đẳng, tôi dùng khuôn mặt xưa nay mà trên giường 

tiếp. 

Loại 2 : người trung đẳng, tôi xuống giường ra tiếp tại khách đường, dùng 

thể mạo mà tiếp. 

Loại 3 : tôi dùng thế tục ứng phó, ra trước cửa mà đón. 

Trong bình đẳng đã có sự sai biệt, trong thiền tâm ta đã thấy sự khác biệt tri 

kiến của người đời. Là tục, là chân, là chân tục dung hợp, người có tâm hãy 

tham. 
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Tất  cả  hiện  thành 

 

Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích tới Mân Nam tham phỏng. Trên đường gập 

tuyết, tạm trú ở Địa Tạng viện. Nói chuyện vối Quế Khâm rất hợp. Khi tuyết 

ngừng Văn Ích từ biệt Quế Khâm tiếp tục hành cước. Quế Khâm đưa tiễn một 

đoạn đường. Khi ra ngoài cửa, Quế Khâm chỉ một hòn đá to bên đường hỏi : 

-Ông thường nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, chẳng biết hòn đá 

này ở trong hay ngoài tâm đây ? 

Pháp Nhãn không suy nghĩ nói : 

-Theo duy thức học thì ngoài tâm không pháp, đương nhiên là ở trong tâm 

rồi. 

-Ông không phải là người đang đi hành cước sao ? Tại sao lại ném một hòn 

đá to như thế vào trong tâm vậy ? 

Văn Ích trợn mắt, mím môi không biết trả lời sao cho phải, do đó quyết 

định lưu lại để giải quyết nghi vấn đó. Ở lại vài tháng, mỗi ngày đều trình kiến 

giải, nhưng không được Quế Khâm chấp nhận. Pháp Nhãn từ một góc khác 

nói ra tâm đắc của mình, Quế Khâm vẫn nói : 

-Phật pháp không phải như vậy. 

Pháp Nhãn sau nhiều lần trình báo không được Quế Khâm ấn khả, bèn than 

thở : 

-Tôi đã lời cùng, ý tuyệt rồi  

-Nếu luận về Phật pháp thì tất cả đều hiện thành. 

 

Nghe câu nói đó Văn Ích đại ngộ. Về sau mở Pháp Nhãn Tông, môn đồ 

hơn ngàn người, có 83 vị đắc pháp. 

Trong Phật giáo nói sừng ngựa, trên đầu ấn đầu là chuyện dư thừa. Trong 

tâm không những có một hòn đá, mà còn có tiền tài, danh vị, ái tình, thị phi, 
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được mất, vinh hoa, khổ vui, nếu biết tất cả hiện thành thì đâu nhọc duy tâm, 

và ai duy thức ? 


