
Truyện Thiền Nho Nhỏ 
 
1. Sa Di Nhớ Con Hổ  
 
Trên Ngũ đài sơn có một vị hoà thượng già nhận một cậu bé lên ba làm sa di. Ngũ đài sơn rất cao, hai thầy trò 
tu hành trên đỉnh núi không bao giờ xuống núi.  
Mười mấy năm sau, hoà thượng dẫn sa di, lúc này đã là một thanh niên, xuống núi chơi. Do một thời gian dài 
ở nơi không có dân cư nên chàng sa di hầu như không biết cái gì. Vừa đi, hoà thượng già vừa giảng giải cho 
cậu những con vật gặp trên đường: "Đây là con bò, dùng để cày ruộng. Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay 
kéo xe. Đây là con gà trống để báo trời sáng. Đây là con chó để canh giữ nhà..." Chàng sa di thấy con nào 
cũng kỳ lạ. Một lúc sau có một thiếu nữ đi tới, sa di ngạc nhiên hỏi: "Đây là con gì?" Hoà thượng già sợ cậu ta 
động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói: "Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt ngay lập tức". Sa di 
không hỏi gì nữa. Buổi tối sau khi trở về núi, hoà thượng già hỏi: "Những con vật mà con gặp hôm nay, con 
thấy nhớ con gì nhất?" Sa di trả lời: "Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi!".  
 
2. Lấy Bất Biến ứng Vạn Biến 
  
Thiền sư Đạo Thụ xây dựng một ngôi chùa, gần một "miếu quán" của một đạo sĩ. Đạo sĩ ngứa mắt vì ngôi 
chùa bên cạnh nên hàng ngày đều dùng pháp thuật gọi một số yêu ma, quỉ quái đến gây rối với chúng tăng. 
Hôm thì mưa to gió lớn, hôm thì đom đóm lập loè... để doạ các chúng tăng sợ hãi bó đi. Và đã có một số sa di 
vì sợ quá nên đã bỏ đi. Thế nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở lại chùa suốt hơn mười năm. Khi mọi pháp thuật 
của đạo sĩ đã dùng hết mà thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi, không còn cách nào khác, đạo sĩ đành phải rời bỏ 
"miếu quán" của mình. Có người hỏi thiền sư Đạo Thụ:" Pháp thuật của đạo sĩ cao cường, vì sao ngài lại 
chiến thắng ông ta?". Thiền sư trả lời: "Tôi chẳng có cái gì để thắng ông ta, chỉ có chữ ‘vô’ có thể thắng ông 
ta". " ‘Vô’ sao có thể thắng được?” Thiền sư trả lời: "Họ hữu pháp thuật, nhưng hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu 
lượng, hữu biên; còn tôi không (vô) có phép thuật, vô là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Quan hệ giữa có và 
không là bất biến ứng vạn biến. Tôi "vô biến" đương nhiên là thắng "hữu biến"!  
 
3. Sợ Nhất Cái Gì?  
 
Chú tiểu hỏi hoà thượng: "Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì?" “Thế con cho là cái gì?” - Hoà thượng hỏi lại 
đồ đệ. “Có phải là sự cô độc không ạ?” Hoà thượng lắc đầu: "Không đúng!". “Thế thì là sự hiểu nhầm chăng?”  
“Cũng không đúng!” “Là sự tuyệt vọng?” “Không đúng! " 
Chú tiểu đưa ra liền mười mấy lý do nhưng hoà thượng đều lắc đầu. Chú tiểu chưa chịu thôi. " Vậy thì sư phụ 
nói cho con xem, đó là cái gì?" "Là chính con?" Chú tiểu ngẩng đầu, mở to mắt dường như hiểu nhưng cũng 
dường như chưa hiểu, chú nhìn thẳng vào sư phụ như xin điểm hoá. "Đúng vậy!" Hoà thượng cười nói "Thực 
ra những điều con vừa nói như sự cô độc, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng...đều là cái bóng của thế giới nội tâm 
của con, đều là cảm giác mà tự con gây ra cho con thôi. Nếu con tự nghĩ là những cái này thật đáng sợ thì 
đúng là con tự đánh bại con. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ cả, ta có thể chiến thắng thì chẳng cái 
gì có thể áp đảo con. Bởi vì một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa. Cái 
làm cho ta sợ không phải là những suy nghĩ mà là chính bản thân ta". Chú tiểu bỗng ngộ ra.  
 
3. Pháp Bảo  
 
Vào lúc đệ tử học sắp thành tài, sư phụ cho anh ta xuống núi để vượt qua 81 thử thách cuối cùng. Trước khi 
lên đường, sư phụ cho anh ta một pháp bảo. Pháp bảo đó quả là hiệu nghiệm, nhờ có nó, anh ta đã vượt qua 
được 80 cửa ải như sông lớn, vực sâu hoặc đi qua sa mạc không người, chịu được mùa hè nóng như đổ lửa, 
mùa đông lạnh như cắt da...Cửa ải thứ 81 là một ngọn núi hiểm trở.  
Nhờ pháp bảo, anh ta đã vượt qua được những chặng đường dốc cao vực thẳm, nhưng khi đến lưng chừng 
núi thì anh ta gặp một vách đá dựng đứng, cao hơn tay với của anh ta một chút, nhưng mặc dù đã cố gắng 
hết sức anh ta vẫn không sao bám được vào gờ vách trên. Ba ngày ba đêm liền anh ta cứ quanh quẩn tại đó, 
trong lòng đã có chút nghi ngờ tác dụng của pháp bảo. Đúng lúc đó, vị sư phụ xuât hiện. Đệ tử vội vã thưa: 
"Pháp bảo không linh nghiệm nữa". Sư phụ cười nói: "Xem ra con vẫn chưa nắm được những điều kỳ diệu đã 
học. Pháp bảo có thể lúc thế này, lúc thế khác, nhưng trong trường hợp này sao con không dùng nó làm hòn 
đá kê chân mà cứ khư khư ôm nó trên người như một gánh nặng?".  
 



4. Niệm Kinh và Thành Phật  
 
Một vị vừa gia nhập tăng đồ, thỉnh giáo một thiền sư nổi tiếng: "Thưa đại sư, niệm kinh có thể thành Phật 
được không ạ?" Đại sư trả lời:" Không được". Tăng đồ hỏi:" Thế thì làm thế nào để thành Phật?" Thiền sư trả 
lời: "Niệm kinh." Tăng đồ cảm thấy khó hiểu: "Thưa đại sư, chẳng phải là ngài vừa nói niệm kinh không thể 
thành Phật à? Vì sao bây giờ lại bảo con niệm kinh?" Đại sư nói: "Nếu như chỉ biết niệm kinh, con chẳng bao 
giờ thành Phật cả. Thế nhưng niệm kinh lại là con đường phải đi để thành Phật. Chỉ có không ngừng niệm 
kinh, không ngừng nghiên cứu kinh sách, không ngừng ngộ kinh đạo, hiểu thấu được chân tướng của kinh 
Phật, phát hiện được những điều kỳ diệu và đẹp đẽ của kinh Phật, con mới có thể thành Phật".  
 
5. Con Lừa Không Sao Đuổi Được  
 
Có một thanh niên tới gặp một đại sư xin học thiền. Đại sư hỏi: "Trên đường đến đây, con nhìn thấy cái gì?" 
Người này nhớ là gặp một con lừa nằm trên đường. Đại sư nói: "Tốt lắm, trước tiên con hãy làm bài tập sau, 
nếu con làm được, ta sẽ dạy con học thiền. Con ngồi xuống, hãy đuổi con lừa đó ra khỏi đầu óc con. Bao giờ 
con làm được điều đó thì vào gặp ta". Chàng thanh niên đó cố gắng ngồi thử hai giờ, nhưng anh ta thấy rằng 
những ký ức về con lừa càng ngày càng rõ, không sao đuổi được nó đi. Chàng ta đành đến gặp đại sư, nói: 
"Xin lỗi thầy, dù đã rất cố gắng nhưng con vẫn không thể nào đuổi được con lừa đó ra khỏi đầu con". Đại sư 
nói: "Con chỉ mới thoáng nhìn con lừa thế mà sau hai tiếng đồng hồ con vẫn không đuổi nổi nó ra khỏi đầu óc 
mình. Hiện nay, trong đầu con có hàng đống sự việc tích luỹ từ khi còn nhỏ đến giờ, nếu muốn vứt bỏ hết 
những cái đó sợ rằng khó hơn việc quên con lừa vừa gặp đi rất nhiều!". Đại sư nói tiếp: "Nhưng nếu con hạ 
quyết tâm, thực sự vứt bỏ những gánh nặng đó thì trước tiên con phải nhận thức rằng không cần phải thử 
thoát khỏi bất cứ cái gì hết! Không cần đấu tranh với cái dục vọng của con, không cần thử thoát khỏi chúng 
mà chỉ cần buông chúng ra, xem thường chúng là chúng sẽ từng cái, từng cái một tự rời bỏ con". Nghe xong 
những lời nói đó, chàng thanh niên đã ngộ. 
 


