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Một chú tiểu mù sống trong một ngôi chùa vắng với một ông sư già. Chú chơi 
đàn tỳ bà rất hay, tiếng đàn ai oán, ai nghe cũng rơi lụy. Một buổi tối mùa hè 
đầy sao, chú tiểu đang ngồi trước sân tư lự với sao trên trời, bỗng nghe bước 
chân lạ của ai đến bên cạnh. Tiếng áo giáp khua. Rồi giọng một võ sĩ : “Chú 
đừng sợ. Nữ chúa của ta nghe danh cây tỳ bà của chú nên bí mật tới đây cùng 
với cả triều đình của ngài để mời chú đến đàn cho nghe khúc nhạc kể lại trận 
thủy chiến ngày xưa xảy ra trong vùng này. Ta đưa chú đi”. 
 
Chú tiểu ngần ngại quá, sợ kẻ lạ, sợ đêm khuya, sợ thầy quở, nhưng võ sĩ  nắm 

tay chú kéo đi. Chú được dẫn đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ. Cả một triều đình bá quan văn võ, 
quý tộc, công nương, lễ phục oai vệ, uy nghiêm, ngồi lặng yên chờ chú. Trên ngai, chủ trì một nữ chúa, trang 
phục cực kỳ lộng lẫy. Chú tiểu so dây, lựa khúc, gảy bản đàn nổi tiếng, rồi cất tiếng ca não nùng kể lại trận 
đánh. Cả triều đình thương cảm, rơi lệ. 
 
Gần sáng, võ sĩ đưa chú về lại chùa, hẹn tối mai sẽ trở lại, sẽ đàn, sẽ yến tiệc, sẽ trả công, sẽ gả người đẹp 
cho chú, nhưng cấm chú tuyệt đối không được hé miệng kể cho ai nghe chuyện này. Tối hôm sau. Lại tiếng 
khua của áo giáp. Lại võ sĩ đến tìm. Lại triều đình oai vệ. Lại đàn hát, nỉ non, ai oán. Trận thủy chiến hiện ra 
qua bài hát, giáo mác, lửa đạn, thây người, máu chảy, cả triều đình thất trận nhảy xuống sông, nữ chúa gieo 
mình xuống nước, tự vẫn … 
 
Ðêm hôm đó, đêm hôm sau, đêm sau nữa, cứ đến đêm là ông sư già để ý thấy chú tiểu ôm đàn ra khỏi chùa, 
đến gần sáng mới về. Ông thầy lo quá, thấy chú tiểu tái xanh, ngớ ngẩn, xa vắng. Chẳng lẽ chú tới nhà gái? 
“Này, tiểu, nhỏ nào hớp hồn chú vậy?” Chú tiểu lắc đầu, câm miệng, khiến thầy càng nghi. Tối đó, sư cho 
người theo dò, nhưng lạ quá, tiểu đi như lướt trên đất, chẳng đường sá gì cả, vừa mới theo bóng chú đã lạc 

đâu rồi, mất hút. Quay về lối cũ, bỗng nghe thoảng ra, từ nghĩa trang gần chùa, tiếng tỳ 
bà. Vào nghĩa địa thì chú ở đấy, đang ngồi đàn một mình trước mộ hoang của phe thất 
trận thủy chiến ngày xưa. Mưa đẫm ướt áo, chú vẫn đàn say mê. Gọi chú chẳng nghe. 
Lay, chú vẫn ngồi. Vẫn đàn, như không biết gì khác. Phải lôi chú, kéo chú về chùa. Thế 
này thì tiểu bị ma bắt rồi – sư nói. Thất trận mấy trăm năm, oan hồn vẫn chưa tan. Vẫn 
triều đình, vẫn bá quan văn võ, vẫn nghi vệ oai phong, vẫn lộng lẫy nữ chúa. Vẫn thủy 
chiến. Dưới trời sao. Trước nấm đất hoang. Ông sư mài mực, chấm bút, bảo chú tiểu cởi 
hết áo quần, viết trên toàn thân kín mít chữ, từ chỏm đầu đến mút chân. Chú tiểu bây giờ 
chỉ còn là bài kinh biết đi, sắc bất dị không, không bất dị sắc … Sư nói : “tối nay nó lại 
đến tìm chú nữa đấy; cứ tĩnh tọa chú Bát nhã”. 
  

Tối, võ sĩ lại đến, nhưng chẳng thấy chú tiểu đâu cả, chỉ thấy cây tỳ bà vẫn gác nơi vách. Nhìn quanh cây đàn, 
trống không, chẳng bóng ai, nhưng ô kìa, sao lại có hai cái tai vễnh lên trước 
mắt, đúng là tai của chú tiểu. Võ sĩ kéo tai; chú tiểu nhịn đau, chú Bát nhã. 
Không làm được gì hơn, võ sĩ rút gươm, cắt tai, mang đi. Sư phụ ơi, sư phụ ơi, 
người đã tuyệt vời năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư kín mít toàn thân, 
từ chỏm đầu đến mút chân, chỉ quên khuấy yết đế trên hai tai! 
 
Không mắt, không tai, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chú tiểu bây giờ chỉ còn 
là cây đàn, tai mắt chú là cây tỳ bà, cây tỳ bà là tai mắt chú, người và đàn 
là một. Trong chuyện thiền , chú tiểu trở thành danh cầm bậc nhất thiên 
hạ. 
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