
Giác ngộ và giải thoát

Hôm nay, tại Đạo tràng Tam Hòa tôi giảng về đề tài Giác ngộ và 
giải thoát. Đó là mục đích tối thượng hay tột cùng của người tu. 
Khi nói tới mục đích tối thượng thì chắc rằng không dễ. Vì khó 
nên tôi phải đi thứ tự từ thấp lên cao cho tất cả thấy chỗ cao 
siêu của Phật giáo như thế nào.

Trước khi nói giác ngộ và giải thoát, chúng ta nhớ lại đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni tu dưới cội bồ-đề được giác ngộ giải thoát sanh 
tử, đó là mục �êu cuối cùng Ngài đạt được. Như vậy với đề tài 
này, chúng ta sẽ đặt hai câu hỏi: Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Và 
cái gì được giải thoát? Đa số người nói Phật giác ngộ, giải thoát 
mà Ngài cũng chết như mình, tám mươi tuổi nhập Niết-bàn, thì 
giải thoát cái gì? Đó là nghi vấn mà đa số Phật tử không giải 
quyết được.

Trước hết nói về giác ngộ. Danh từ giác ngộ nhiều người đã 
biết, nhưng thật ra biết cạn chớ không được sâu. Thế gian có 
những trường hợp, như người say mê rượu chè được bạn bè 
khuyên nhắc, họ bỏ rượu thì người ta nói anh ấy giác ngộ. Như 
vậy giác ngộ theo thế gian là bỏ tật xấu tập hạnh tốt. Giác ngộ 
đó chưa phải nghĩa giác ngộ của đạo Phật. Đạo Phật nói giác 
ngộ là thấu triệt được lẽ thật nơi con người từ ban sơ cho tới 
cuối cùng, �m được cái từ xưa đến giờ chúng ta chưa từng biết.

Chúng ta đọc lịch sử đức Phật, thấy Thái tử bỏ ngôi vua quyết 
chí đi tu là do thấy cái gì? Thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết của 
con người. Ngài tự biết rõ rằng người kia già rồi ta cũng phải già, 
người kia bệnh rồi ta cũng phải bệnh, người kia chết rồi ta cũng 
phải chết. Sanh, già, bệnh, chết là một qui luật không ai chối cãi 
được. Thấy rõ như vậy nên Ngài quyết chí đi tu, với mục đích 
phăng �m cho ra con người có mặt đây là lần số một hay đã vô 
số lần? Mai kia nhắm mắt đi về đâu? Muốn ra khỏi sanh tử phải 
làm sao? Đó là những thắc mắc băn khoăn lớn của đức Phật. 
Như vậy, Ngài xoáy thẳng vào con người, trước khi có mặt và 
sau khi mất thân này, phăng cho ra manh mối đó.

Khi tu gặp các vị �ên dạy từ Sơ thiền tới Tứ thiền, Ngài chứng 
qua hết nhưng chưa giải quyết được ba vấn đề trọng đại của 
con người mà Ngài đang phăng �m, nên Phật bỏ đi. Đến thầy 
khác dạy Ngài tu chứng định Tứ không là Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Chứng được Tứ không rồi Ngài vẫn chưa giải quyết được vấn đề 
con người, nên cũng bỏ đi. Rõ ràng đức Phật đi tu là để giải 
quyết vấn đề con người, chớ không muốn tỏ ra mình là một nhà 
bác học gì hết, mà phải �m cho được manh mối của con người.

Những vấn đề của Phật nêu lên ngày xưa, bây giờ chúng ta có 
thắc mắc không? Có người thắc mắc, có người thờ ơ. Đa số 
chấp nhận thôi phải sao chịu vậy, có mặt đây thì cứ ở đây, mai 
kia đi đâu cũng mặc. Đó là thái độ thờ ơ cho thân phận mình. 
Đức Phật không đành lòng như vậy, Ngài quyết tâm phải phăng 
�m cho ra manh mối. Đến dưới cội bồ-đề, Ngài nhập định bốn 
mươi chín ngày đêm. Đêm cuối cùng, canh thứ nhất đức Phật 
chứng được Túc mạng minh, bừng sáng chuyện của mình từ vô 
lượng kiếp tới giờ. Trong kinh kể, Ngài nói: “Ta nhớ vô số kiếp về 
trước như nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua.” Ngài biết rõ rằng 
con người không phải chỉ có mặt ở đây một lần, mà đã có vô số 
lần.

Quí vị �n điều đó không? Nếu không �n thì chúng ta sẽ không 
giải quyết nổi tại sao cùng một gia đình, cùng một cha mẹ sanh 
ra năm bảy anh em, mà không ai giống ai. Nói theo khoa học 
ngày nay, gen nào sanh ra giống hệt gen đó như khuôn đúc. 
Nhưng trên thực tế có khuôn đúc không? Không. Đó là nói về 
thể xác. Còn �nh thần, người thì thích cái này, người lại ưa cái 
khác, không ai giống ai hết. Vậy những ưa thích đó từ đâu ra? 
Cha mẹ không dạy, xã hội không dạy, nhưng ta lại ưa thích. 
Người ưa văn học, người ưa toán học, nên vào trường mỗi 
người giỏi mỗi môn, không ai giống ai. Như vậy để thấy sự �ch 
lũy từ trước vẫn còn đó, bây giờ ra đời nhớ lại những cái cũ 
mình thích. Do thích nên học hành đúng sở thích thì giỏi, thế 
gian thường gọi là khiếu thông minh. Như người tu chúng tôi, 
cha mẹ có dạy lớn lên đi tu đâu, sao lớn lên lại đi tu. Để thấy 
rằng, những gì chúng ta mang từ quá khứ vẫn còn đây, nên gặp 
duyên ta thích việc đó, chớ không phải ai dạy hết. Con người 
không phải mới có mặt lần này, mà đã vô số lần rồi, vì vậy trong 
mỗi chúng ta mang mỗi quá khứ còn tồn đọng từ trước.

Từ canh hai đến canh ba, Ngài chứng được Thiên nhãn minh, 
thấy rõ chúng sanh sau khi chết theo nghiệp đi trong sáu đường 
luân hồi, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư 
đường thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng. Như vậy, chúng 
ta chết rồi có mất không? Không mất, mà đi theo nghiệp. Nên 
nhà Phật nói nhân quả, nghiệp báo để cho chúng sanh tu. 
Những gì Phật thấy mới dạy, chớ không phải Ngài suy lý như 
những nhà triết học. Do thấy rõ nên Ngài nói không một chút 
ngờ vực.

Từ canh ba tới canh năm, khi sao Mai mọc Ngài chứng được Lậu 
tận minh, dứt hết mầm sanh tử tức là giải thoát sanh tử. Từ đó 
Ngài mới dạy chúng sanh phương pháp tu để giải thoát sanh tử. 
Đức Phật đã chứng, đã biết, đã thấy rõ ràng, mới đem ra dạy 
cho mọi người.

Chúng ta ngày nay mê hay giác? Mê. Mê cái gì? Nhiều người 
cũng không biết mình mê cái gì. Đức Phật xoáy thẳng nơi con 
người, tất cả đều xoay lại nhìn ở con người. Cho nên, cái giác 
của Ngài là giác ngộ thẳng về con người. Chúng ta mê cũng là 
mê nơi con người. Vậy chúng ta mê cái gì? Mê là thấy thân này 
thật, trong khi Phật thấy thân này giả. Phật thấy thân giả nên 
Ngài giác, chúng ta thấy thật nên mê.

Chúng ta đang đi đứng là sống còn, vừa có cái gì bất trắc ngã 
đùng ra chết thì mất. Thấy đó liền mất đó thì có thật được 
không? Vậy mà chúng ta ngỡ là thật, không mê sao được! Mê là 
mê như vậy. Bởi cho thân này thật nên quí thân, những gì nó ưa 
thích đều muốn được thỏa mãn. Mình muốn thân mình thỏa 
mãn, người khác cũng muốn thân họ thỏa mãn, tất cả đều 
muốn vậy thành ra giành giựt nhau. Nhỏ giành giựt theo nhỏ, 
lớn giành giựt theo lớn. Như anh em trong gia đình, cha mẹ 
chết chia của cải, anh nhiều em ít không chịu, phải giành phần 
cho bằng cho hơn, không chịu thua. Vì vậy thấy thân thật là 
nhân đau khổ. Đó là nói chuyện trong một gia đình. Nói rộng 
hơn như vua một nước, nếu thấy thân thật thì giang sơn cũng 
thật. Muốn cho dân mình sung sướng thì thấy nước nào tài 
nguyên phong phú liền đem quân đi chiếm, đó là nhân giặc giã. 
Do thấy sai lầm nên lòng tham nổi dậy, gây tai hại lớn lao cho 
nhân loại. Đó là hiểm họa đang lan tràn trên thế gian, không 
yên ổn chút nào hết.

Ngược lại, nếu thấy thân giả thì sao? Đa số sẽ nói �êu cực. Giả 
thì lo chi, cần gì làm việc. Bồ-tát thấy thân mình giả, thân chúng 
sanh giả, các ngài lăn xả vào đời cứu độ chúng sanh không niệm 
ngán sợ. Tại sao? Cái giả mà chúng sanh lầm cho là thật nên 
giành giựt, giết hại lẫn nhau, các ngài có bổn phận phải đánh 
thức họ, chỉ cho biết giả đừng lầm lẫn nữa. Như vậy các ngài 
càng biết giả càng thương những người mê. Chúng ta thấy thân 
thật nên ít thương ai. Chỉ thương những người thân thuộc của 
mình, còn chung quanh mặc kệ, không thương. Bồ-tát thấy 
cuộc đời tạm bợ, con người có đó rồi mất đó, không bền lâu mà 
chúng sanh lại chìm đắm đau khổ trong ấy nên các ngài dấy 
khởi lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh. Nhờ giác ngộ mới có 
từ bi, nếu không giác ngộ sẽ không có từ bi.

Chúng ta làm việc thiện nhưng không phải từ bi mà là ích kỷ. Ví 
dụ nói bố thí giúp người nghèo, sau sẽ được phước giàu sang. 
Như vậy bố thí vì mình chớ không phải vì người. Bố thí ấy không 
phải từ bi. Từ bi là vì người chớ không vì mình. Chúng ta mê lầm 
ở chặng thứ nhất là thấy thân này thật, nên cấu xé giành giựt, 
làm khổ cho nhau. Nếu thấy thân giả thì anh em trong nhà có 
mặt đây tạm bợ vài chục năm rồi cũng đi, tranh gia tài làm chi, 
thôi thì chia nhau sống tạm mà. Đối với xã hội cũng vậy, mọi 
người cùng sống trong cõi tạm, biết rõ như vậy thì phải bảo bọc 
nhau sống ngày nào vui ngày ấy, giành giựt chi cho khổ. Nhờ 
biết đúng lẽ thật, chúng ta dễ thương nhau hơn. Đó là lẽ thật 
người Phật tử phải biết.

Mê thứ hai là mê tâm mình. Quí vị nghĩ cái gì là tâm mình? Là 
�nh thần phải không? Khi thương ai nói tôi thương người đó, 
ghét ai nói tôi ghét người đó, giận ai nói tôi giận người đó. Một 
trăm thứ, nghĩ cái gì cũng tôi hết, khởi nghĩ là tôi. Chấp thân 
tạm bợ là tôi, chấp tâm sanh diệt đổi thay là tôi. Tâm sanh diệt 
đổi thay cho là tôi thì có bao nhiêu cái tôi? Vô số. Tâm ấy là một 
dòng suy nghĩ sanh diệt, không phải cái thường còn. Cái sanh 
diệt làm sao chân thật được. Tâm sanh diệt không thật mà chấp 
thật nên khi nghĩ điều gì cho là đúng, ai phản bác mình giận, ai 
hoan nghênh mình vui. Thế gian không biết bao nhiêu cái đau 
khổ, vì người ta cho là lý tưởng. Thọ, tưởng, hành, thức, Phật 
bảo là không, chúng ta lại nói thật, rồi đặt thành lý tưởng. Thế là 
lý tưởng này chống lý tưởng kia. Một hai người chống nhau chỉ 
mới là luận chiến, nhiều người chống nhau thì kéo quân đánh 
ầm ầm. Như vậy con người chấp thân nên giành vật chất để 
hưởng, chấp tâm nên giành lý tưởng tốt về mình, do đó mà 
tranh đấu không dừng nghỉ. Đó là cái khổ của nhân loại.

Nói xa một chút, nhiều người thấy ai tài giỏi, thông minh đều 
gọi là nhà trí thức. Trí thức với trí tuệ giống nhau hay khác 
nhau? Đây là điều thế gian ít để ý. Trong nhà Phật chia tuệ làm 
hai trường hợp: Tuệ sanh diệt, từ chuyên môn chữ Hán gọi là 
Hữu lậu. Tuệ xuyên suốt không còn sanh diệt gọi là Vô lậu. Hữu 
lậu có ba: Văn, Tư, Tu. Người đến với đạo Phật trước phải học. 
Văn là nghe học, học giáo lý Phật cho hiểu. Đạo Phật không 
chấp nhận học bằng cách nghe sao hiểu vậy, mà bắt chúng ta 
phải suy gẫm, đó là Tư. Nghe rồi suy gẫm xem có đúng không, 
chừng nào thấy đúng mới qua trường hợp thứ ba là Tu tức thực 
hành.

Vậy Văn tuệ, Tư tuệ, Tu tuệ là ba trí tuệ còn trong sanh tử. Tại 
sao? Vì kinh do Phật nói, chúng ta học lời của Ngài, hiểu được 
lời Phật dạy ứng dụng tu, đó là trí tuệ nhưng là trí tuệ ở ngoài 
được, nên thuộc về hữu lậu. Còn thế gian người ta học lý thuyết 
này, lý thuyết nọ, thông hiểu nói ra lưu loát, đem lý thuyết 
chứng minh lập luận của họ gọi là trí thức. Nghĩa là đem cái 
thức phân biệt của mình để xét đoán những triết lý, rồi phê 
phán đúng sai v.v… Những nhà trí thức còn được gọi là học giả 
hay nhà bác học. Học là cái ở ngoài đem vào, nên chưa phải cái 
thật của mình.

Trí tuệ vô lậu mà đức Phật dạy có ba thứ Giới, Định, Tuệ còn gọi 
là Tam giải thoát môn. Nói cách khác từ giới sanh ra định, từ 
định sanh ra tuệ. Như vậy cái tuệ này từ định phát sanh, không 
do học bên ngoài. Thế nên trí tuệ vô lậu có sẵn nơi mình, khai 
thác được trí tuệ này là trí tuệ chân thật. Tuệ này khi phát hiện 
ra được có ba từ để gọi: Vô sư trí, Tự nhiên trí, Căn bản trí. Nó là 
trí sẵn từ thuở nào nơi mình, mà chúng ta không biết dùng. Bây 
giờ muốn dùng nó phải đi từ Giới để gỡ bớt những buộc ràng 
bên ngoài rồi qua Định, tâm định Tuệ mới phát. Như vậy tuệ vô 
lậu là tuệ của mình chớ không phải học. Tuệ này từ tu hành mà 
hiển lộ.

Chúng ta học Phật, hiểu Phật là phải đi sâu vào trí tuệ vô sư. 
Chúng ta ngồi thiền để định. Định cái gì? Định tâm điên đảo 
sanh diệt của mình, cho nó dừng lại. Nó dừng hoàn toàn rồi thì 
trí tuệ sẵn có hiện đủ. Có người nói ngồi thiền bỏ hết vọng 
tưởng rồi ngu sao? Vì họ cho rằng cái khôn đối đãi sanh diệt là 
khôn thật. Đó là hiểu sai lầm. Trí tuệ chân thật chỉ xuất hiện khi 
tâm an định.

Chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái gì? Trước nhất giác ngộ thân 
này giả, kế đến giác ngộ tâm sanh diệt là giả. Biết hai cái đó giả 
rồi thì sự tu hành dễ như trở bàn tay. Sở dĩ chúng ta tu chậm 
�ến là vì cứ nhớ những chuyện liên hệ tới thân. Hôm qua mình 
bị ai rầy, hoặc làm ăn thất bại, �ền của suy giảm, lý luận với ai bị 
thua, làm sao cho hơn họ…, cứ nhớ đi nhớ lại những thứ ấy. Do 
chấp thân, chấp tâm nên ngồi thiền không yên. Khi đã biết thân 
giả, biết tâm sanh diệt giả chúng ta ngồi thiền dễ yên lắm.

Biết thân giả, tâm sanh diệt giả, lúc đó là giác, mà giác thì thành 
Bồ-tát con rồi. Bồ-tát là phần giác tức giác ngộ từng phần. Như 
vậy Bồ-tát cách chúng ta xa gần? Chỉ như trở tay thôi. Chiều này 
là mê, lật ngược lại là giác chớ có gì đâu. Ai nhìn đúng lẽ thật là 
giác, nhìn sai lầm là mê. Trong kinh Kim Cang Phật dạy rất đơn 
giản: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư 
tướng phi tướng, tức kiến Như Lai.” Nghĩa là những gì có tướng 
đều hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức là giả, đó 
là thấy Phật, vì Phật là giác.

Như vậy tu dễ hay khó? Chỉ đổi cái thấy thôi. Giả biết giả, 
chuyện đó hợp lý trăm phần trăm sao lại nói khó! Lâu nay 
chúng ta đi trong mê nhiều kiếp nhiều đời quá, nên bây giờ 
chuyển lại giác khó, chớ không phải chuyện tu khó. Thấy thân 
thật chuyển qua thấy thân giả chừng bao lâu? Tích tắc hà, dễ 
quá chừng! Vậy mà chúng ta tu hoài không nổi. Kinh Kim Cang 
Phật nói, giả sử có người đem của bảy báu nhiều bằng núi Tu-di 
bố thí, không bằng người trì bốn câu kinh Kim Cang. Nhẹ làm 
sao! Trì tụng bốn câu kinh Kim Cang có khó gì? Còn của báu chất 
bằng núi Tu-di, muôn kiếp mình cũng chưa làm được nữa. Vậy 
tại sao Phật lại nói thế? Đó là để chỉ dạy chúng ta mê thân thật 
thì mê cảnh thật, mê tất cả sự vật hình tướng bên ngoài đều 
thật. Nhưng thật ra những gì có tướng đều do duyên hợp, tạm 
bợ, đủ duyên còn, hết duyên mất, chớ không còn mãi. Vậy 
được bao nhiêu cái giả đi nữa cũng chỉ là giả. Đem cái giả tạm 
đổi lấy cái thật thì không có gì sánh nổi. Trì bốn câu kinh Kim 
Cang tức là nhận và sống với cái thật của mình.

Đức Phật còn nói đem thân mạng này bố thí hết đời này qua 
đời khác, bao nhiêu đời cũng không bằng trì bốn câu kinh Kim 
Cang. Quí vị nghe không sao hiểu nổi. Nhưng có gì lạ đâu, vì tất 
cả sanh mạng của chúng ta hiện giờ chỉ mấy chục năm rồi hoại, 
không thật. Còn bốn câu kinh Kim Cang là chân lý, là lẽ thật 
muôn đời không thay đổi. Nắm được chân lý thật mà sống thì 
mới siêu thoát, vượt hơn tất cả. Nếu chúng ta nhìn sự vật đúng 
với con mắt thức tỉnh thì kinh Phật nói rõ như ban ngày, không 
có gì nghi ngờ hết.

Nhà Phật dạy chúng ta giác thẳng nơi con người, chớ đừng �m 
cầu bên ngoài. Nếu giác thẳng con người rồi thì ở ngoài cũng 
giác, nếu mê con người thì ở ngoài cũng mê luôn. Cho nên 
trọng tâm đặt ở con người. Tất cả chúng ta học Phật là học đạo 
giác ngộ, mà không chịu giác thì không biết học cái gì? Có người 
càng học lại càng mê, nên mới đi cúng chỗ này chỗ kia, cầu xin 
ông này bà nọ đủ thứ hết. Đó là sai lầm lớn của người học Phật. 
Đạo Phật là con đường, là phương pháp đưa chúng ta tới giác 
ngộ. Đã đi con đường giác ngộ mà lại trở thành mê, thật không 
có lý chút nào.

Giác ngộ rồi mới tới giải thoát, không giác ngộ thì không bao giờ 
giải thoát được. Trong kinh Viên Giác, Bồ-tát Văn-thù hỏi Phật: 
“Thế nào là vô minh?” Đức Phật dạy: “Chấp thân tứ đại là thật, 
chấp tâm sanh diệt duyên theo bóng dáng sáu trần là thật, đó là 
vô minh.” Vô minh là gốc của luân hồi sanh tử. Nếu thấy thân tứ 
đại không thật và tâm hư dối không thật, đó là minh. Như vậy 
vô minh với minh ở cạnh một bên, không xa xôi gì hết. Chúng ta 
tu muốn cầu cái gì? Cầu minh bỏ vô minh, cầu giác bỏ mê. Cầu 
ở ai? Ở mình, tất cả gốc từ mình mà ra. Thay đổi cái nhìn, từ sai 
lầm chuyển qua thức tỉnh thì hết mê. Hết mê là giác, giác một 
phần là Bồ-tát nhỏ, Bồ-tát con. Như vậy từ một kẻ phàm phu 
chuyển qua Bồ-tát có khó không? Không khó, rất là dễ. Cho nên 
một hôm ông bán thịt nghe lời Thiền sư dạy, liền thức tỉnh làm 
kệ:

Tạc nhật dạ-xoa tâm,
Kim triêu Bồ-tát diện,
Dạ-xoa dữ Bồ-tát,
Bất cách nhất điều tuyến.

Hôm qua mê là tâm dạ-xoa, ngày nay giác là mặt Bồ-tát. Bồ-tát 
với dạ-xoa không cách một đường tơ. Như vậy tại sao chúng ta 
cứ sợ khó, chớ chi có cái gì ngăn trở mình chuyển không được 
mới là khó. Đằng này mình trọn quyền chuyển mê thành giác, 
không thần Thánh nào xen vào ngăn cấm cả, chuyển không 
được là tại chúng ta không quyết chí chuyển thôi. Nếu đã trọn 
quyền thì có kêu trời kêu đất không? Việc gì đến là lỗi tại mình, 
chớ không phải trời Phật xui khiến đâu. Hiểu như vậy mới thấy 
tu Phật có một sức mạnh phi thường. Chúng ta hiểu giác thì 
phải tập giác, ngày nay chưa được ngày mai �ếp tục. Ông hàng 
thịt còn chuyển cái một, chúng ta đâu có tội lỗi bằng ông hàng 
thịt. Nếu không chuyển được là chưa biết tu Phật.

Nói đến giải thoát là giải thoát cái gì? Nếu thân không thật, tâm 
suy nghĩ không thật, còn gì để chúng ta giải thoát? Cái gì ra khỏi 
sanh tử luân hồi? Tâm. Tâm nào? Đó là vấn đề sâu sắc tế nhị mà 
người đời không biết. Đức Phật khi thành đạo, Ngài trù trừ 
không chịu đi giảng, trải qua thời gian năm mười ngày. Khi chư 
thiên xuống yêu cầu xin Thế Tôn mở phương �ện để giáo hóa 
chúng sanh, Phật bảo vì cái thấy của ta nói người khác không 
hiểu. Chư thiên năn nỉ nhiều lần Phật mới chấp nhận dùng 
phương �ện để độ chúng sanh. Sau đó Ngài đến vườn Lộc Uyển 
nói pháp Tứ đế. Ngài không chỉ thẳng cái mình thấy, mà dạy 
pháp khác. Như vậy hai cái có khác không? Kinh Phật thường 
hay nói: “Giáo lý của ta như ngón tay chỉ mặt trăng hay như bè 
đưa khách qua sông.” Đó là phương �ện, không phải cứu kính. 
Thấy mặt trăng thì phải bỏ ngón tay, qua bờ rồi phải bỏ thuyền 
bè. Biết được phương �ện chúng ta mới khỏi hiểu lầm. Như vậy 
chỗ Phật thấy nhưng không nói được là chỗ nào?

Tôi dẫn câu chuyện trên hội Linh Sơn, đức Phật ở trước đại 
chúng đông vầy không nói một lời, đưa cành hoa sen lên rồi 
nhìn khắp đại chúng. Mọi người đều ngơ ngác, tới ngài Ca-diếp 
thì Ca-diếp mỉm cười. Phật nói: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, 
Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho Ca-diếp.” 
Lúc đó Phật có nói lời gì đâu mà trao. Chỗ này quí vị không suy 
gẫm nổi, suy gẫm là trật. Đây là chỗ bí hiểm, nhưng thật ra 
không bí hiểm chút nào hết mà tại chúng ta quên. Câu chuyện 
đó tạm dừng lại, tôi dẫn thêm câu chuyện khác.

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật đưa tay lên hỏi A-nan: “Ông 
thấy không?” A-nan thưa: “Dạ thấy.” Phật để tay xuống hỏi: 
“Ông thấy không?” A-nan thưa: “Dạ, không thấy.” Phật quở: 
“Ông quên mình theo vật.” Tay là đối tượng của cái thấy. Tay 
đưa thì thấy có cái tay, tay để xuống thì thấy không có tay, sao 
lại nói không thấy! Cái thấy đó của ai? – Của mình. Nó có suy 
nghĩ không? – Không. Có biết không? – Biết. Thấy cái tay liền 
biết cái tay, có suy nghĩ gì đâu. Cái tay là đối tượng, cái thấy là 
của mình mà chúng ta quên. Khi có tay nói có thấy, khi không 
tay nói không thấy, đó là quên mất cái thật đang hiện �ền.

Phật bảo La-hầu-la đánh �ếng chuông, rồi hỏi A-nan: “Có nghe 
không?” A-nan thưa: “Dạ nghe.” Phật bảo đánh �ếng chuông 
nữa hỏi có nghe không. A-nan cũng thưa: “Dạ nghe.” Khi �ếng 
chuông im bặt, Phật hỏi A-nan: “Có nghe không?” A-nan thưa: 
“Dạ, không nghe.” Phật liền quở: “Tiếng chuông là �ếng ở bên 
ngoài, còn cái nghe là cái của ông. Tiếng chuông qua mất, còn 
cái nghe hiện �ền, sao lại không nghe?” Chúng ta có bị lỗi này 
không? – Có. Đó là quên mình theo vật. Cho �ếng là mình, có 
�ếng thì có mình, có nghe; không �ếng thì không có mình, 
không có nghe. Chúng ta quên mất cái hay nghe là mình, �ếng 
là cái bị nghe, vì vậy Phật quở quên mình theo vật.

Nghe �ếng chuông biết �ếng chuông mà khỏi suy nghĩ, nghe 
chim kêu biết chim kêu cũng không suy nghĩ. Biết mà không suy 
nghĩ thì cái biết đó thật hay giả? – Thật. Có suy nghĩ là có sanh 
diệt, biết mà không suy nghĩ thì không sanh diệt. Cái biết đó tuy 
có nhưng diễn tả không được vì nó không hình tướng, không 
dấy động. Lúc nào nó cũng thường trực nhưng chúng ta lại 
quên. Vì vậy Phật đưa cành sen lên không nói gì hết, mọi người 
không hiểu, tới ngài Ca-diếp, Ngài cười. Cười tức là biết Phật 
muốn nói gì rồi. Chỉ có cái chân thật từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý hiện �ền nên ta mới thấy. Vậy mà mình quên, chạy theo suy 
nghĩ lăng xăng trong đầu, nên không nhận ra cái biết thường 
trực đó.

Phật muốn chỉ cho đại chúng cái lâu nay mình có nhưng lại 
quên. Song vì nó không hình tướng nên thật khó chỉ. Vì vậy Ngài 
mượn phương �ện đưa cành hoa sen lên, ai khéo sẽ nhận ra cái 
hay thấy thường trực nơi mình. Cũng thế, những lúc chúng ta 
ngồi thản nhiên tự tại, đầu óc không suy nghĩ gì trong một hai 
phút, lúc đó chúng ta vẫn thấy nghe như thường. Rõ ràng cái 
biết hiện �ền, nhưng chúng ta quen chạy theo những suy nghĩ 
phân biệt nên bỏ mất cái biết chân thật. Bây giờ Phật dạy chúng 
ta dừng cái biết suy nghĩ, để cái biết chân thật hiện ra. Cái biết 
chân thật không tướng mạo nên nó trùm khắp, luôn hiện �ền 
không vắng thiếu nên nó thường trực. Cái thường trực không 
sanh, không diệt, không tướng mạo, làm gì có vô thường!

Hiện giờ chúng ta là những người đáng thương, quên cái thật 
chạy theo cái giả, chấp cái giả là thật nên không nhận ra được 
cái thật. Vì vậy Phật dạy ngồi thiền để chặn dòng suy nghĩ lăng 
xăng, bao giờ chúng lặng rồi thì cái biết chân thật trùm khắp 
hiện �ền. Khi tâm trong sáng không bị che lấp gì hết, chúng ta 
mới giải thoát sanh tử. Nói tới giải thoát, tôi dẫn một ít câu 
chuyện như sau:

Tổ Tăng Xán ở Trung Hoa, một hôm gặp chú Sa-di mới mười hai 
tuổi tên là Đạo Tín. Đạo Tín thưa: “Bạch Hòa thượng, xin Hòa 
thượng dạy con pháp môn giải thoát.” Tổ hỏi: “Ai trói buộc 
ông?” Đạo Tín nhìn lại thưa: “Dạ không ai trói buộc.” Tổ bảo: 
“Không ai trói buộc, cầu giải thoát làm gì?” Ngay đó Đạo Tín liền 
ngộ. Không ai trói buộc mình, chỉ vì chúng ta có cái thật nhưng 
quên. Bây giờ nhận ra cái thật là giác ngộ, giác ngộ thì giải thoát.

Câu chuyện thứ hai, ngài Trần Nhân Tông ở Việt Nam lúc tu ở 
núi Yên Tử ngộ đạo, Ngài có làm bài “Sơn phòng mạn hứng” tức 
là hứng thú ở hang núi:

Thùy phược cánh tương cầu giải thoát,
Bất phàm hà tất mịch thần �ên.
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão,
Y cựu vân trang nhất tháp thiền.

Thùy phược cánh tương cầu giải thoát, là ai trói mà ta lại cầu 
giải thoát?

Bất phàm hà tất mịch thần �ên. Mình không phàm thì cầu thần 
�ên làm gì? Tại sao không phàm? Vì ngay nơi chúng ta có Tánh 
giác sẵn, mà Tánh giác là Phật rồi. Vậy nếu giác ngộ thì mình là 
Phật. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái sẵn có của mình. Vậy mà 
thiên hạ lo trèo non lội suối �m Thánh �m thần để học đạo, 
không biết quay lại mình.

Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão, tức là vượn nhàn ngựa mỏi, 
người đã già. Tất cả con vật trên thế gian cho đến người đều từ 
khỏe mạnh trẻ trung đi tới già lão rồi chết.

Y cựu vân trang nhất tháp thiền, tức là như cũ ở vân trang một 
võng thiền. Nghĩa là về thân tất cả loài vật đều đi tới chỗ sanh, 
già, bệnh, chết; chỉ có ở vân trang một vườn thiền còn nguyên. 
Hình ảnh này biểu trưng cho thân tâm sanh diệt đều bại hoại, 
còn cái chân thật không bao giờ bại hoại. Cái chân thật đó là chỉ 
cho tâm sẵn nơi mỗi chúng ta. Tâm là cái biết. Cái biết suy nghĩ 
gọi là vọng tâm, cái biết không suy nghĩ là Chân tâm. Tất cả 
chúng ta đều có sẵn hai cái biết đó. Suy nghĩ là một dòng tư 
tưởng liên tục. Còn biết không suy nghĩ có dòng nào không? Nó 
nguyên trạng không có cái gì lạ hết mà hằng biết. Gió qua nghe 
mát biết mát, chim kêu nghe �ếng biết chim, người đi thấy 
người biết người, không có chút suy nghĩ. Chúng ta có cái biết 
sẵn như vậy mà bỏ quên, lại chạy theo cái biết sanh diệt lăng 
xăng cho là mình. Cái biết sanh diệt lăng xăng tạo nghiệp đi 
trong sanh tử, chúng ta cứ bám vào nó trách gì không luân hồi 
sanh tử. Còn sống được với cái hằng biết không tướng mạo, 
không sanh diệt thì ra khỏi sanh tử.

Thật ra quí vị nói tu khó tôi thông cảm lắm. Tại sao? Vì một 
người tỉnh ở trong trăm ngàn người mê. Người tỉnh nói thì 
những người mê bảo điên, thành ra nói không được, riết người 
tỉnh cũng mê luôn. Đó là cái khó. Chớ nếu người tỉnh nói với 
những người tỉnh thì dễ biết mấy. Ví dụ, có một Phật tử đi chợ, 
vô cớ có người kiếm chuyện mắng nhiếc. Sau Phật tử có anh chị 
em đi theo. Người tu khá nhịn bỏ qua không cãi lại, nhưng mấy 
anh chị em đi theo chê chị ngu quá hoặc anh ngu quá. Nghe chê 
ngu, Phật tử tức cũng cãi lại, rốt cuộc ngu cả đám. Cho nên tu 
hành nên gần gũi những bạn lành để huynh đệ cùng nhau sách 
tấn, như vậy mới giữ được niệm hiền lành chân thật của mình. 
Ngược lại cứ ở trong đám mê hoài thì khó mà tu �ến.

Chỗ tu hành, nhất là tu thiền, ít ai hiểu được. Như Lâm Tế hồi 
xưa tới Tổ Hoàng Bá hỏi: “Bạch Hòa thượng, thế nào là đại ý 
Phật pháp?” Hoàng Bá đập cho một gậy, không nói lời nào hết. 
Tàn nhẫn chưa! Năm ba hôm sau thầy Thủ tọa xúi Ngài hỏi Hòa 
thượng nữa đi. Ngài lên hỏi cũng ăn gậy nữa. Hỏi ba lần, ngài 
Hoàng Bá đều cho ăn gậy cả ba, Ngài chùi nước mắt lui xuống, 
trong lòng nghĩ chắc hết duyên rồi nên định cuốn gói đi. Thủ tọa 
biết nên bảo trước khi đi huynh lên từ giã Hòa thượng. Ngài 
Hoàng Bá hỏi: “Ông �nh đi đâu?” Ngài thưa: “Vì con hết duyên 
ở đây nên phải đi nơi khác, chớ không biết đi đâu?” Hoàng Bá 
bảo: “Ông qua Đại Ngu sẽ chỉ cho.”

Lâm Tế đi tới Thiền sư Đại Ngu. Đại Ngu hỏi: “Ông từ đâu đến?” 
Lâm Tế thưa: “Con ở chỗ Hoàng Bá đến.” Đại Ngu hỏi: “Hoàng 
Bá đã dạy gì?” Lâm Tế thuật lại: “Con ba lần hỏi thế nào là đại ý 
Phật pháp, ba lần đều ăn đòn. Không biết con có lỗi hay không 
lỗi?” Đại Ngu nắm hai vai Lâm Tế đẩy, nói: “Ông được Hoàng Bá 
chỉ chỗ tột cùng mà còn nói có lỗi không lỗi.” Nghe đến đây Lâm 
Tế liền ngộ, nói: “Phật pháp Hoàng Bá rất ít.” Đại Ngu nắm đứng 
hỏi: “Khi nãy nói có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà nói Phật 
pháp Hoàng Bá rất ít?” Lâm Tế liền thoi cho Đại Ngu một thoi. 
Đại Ngu xô ra, nói: “Thầy ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì tới 
ta.” Lâm Tế trở về Hoàng Bá, sau trở thành vị khai Tổ nổi �ếng 
tông Lâm Tế, dòng thiền này truyền thừa tới Việt Nam.

Cũng ý đó, tôi dẫn một Thiền sư Việt Nam. Vua Lê Dụ Tông hỏi 
Thiền sư Hương Hải: “Thế nào là ý của Phật?” Thiền sư Hương 
Hải đáp bằng bốn câu thơ:

Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn vô di �ch chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
Dịch:
Nhạn bay qua trong không,
Ảnh hiện đầm nước lạnh,
Nhạn không ý lưu bóng,
Nước không tâm giữ nhạn.
Ý nói chim nhạn bay qua trong không, bóng hiện dưới hồ, dưới 
sông. Chim nhạn không có ý lưu bóng dưới hồ, dưới sông. Nước 
sông cũng không có ý giữ lại bóng nhạn. Đó là Phật ý.

Tổ Lâm Tế hỏi đại ý Phật pháp bị đánh, vua Dụ Tông hỏi ý Phật 
được trả lời bằng bốn câu thơ: chim nhạn bay trên không, bóng 
rơi xuống dưới nước, nhạn không có ý lưu bóng dưới nước, 
nước cũng không có ý giữ bóng của nhạn. Đó là ý Phật. Hiểu 
được ý này thì hiểu cái đánh của Tổ Hoàng Bá.

Sự truyền pháp của Trung Hoa và Việt Nam về hình thức có 
khác, nhưng nội dung không khác. Nếu chim nhạn bay qua có ý 
để bóng dưới nước hay nước có ý giữ bóng chim nhạn, thì hai 
bên đều có ý dính mắc. Ở đây nhạn không có ý, nước cũng 
không ý, để nói rằng đối với tất cả cảnh, ta và cảnh không vướng 
mắc. Chim nhạn ví cho người, nước ví cho cảnh. Người, cảnh 
thấy là thấy, nghe là nghe, đừng thêm niệm đẹp xấu, khen chê, 
thì cái thấy, cái nghe đó là ý Phật.

Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, đập cho một gậy là chỗ không 
suy nghĩ được. Vừa khởi nghĩ là trật rồi không phải ý Phật, cho 
nên đánh một gậy cho bặt không còn nghĩ gì hết. Nhưng Lâm Tế 
cứ nghĩ vì Ngài chưa hiểu. Tới chừng Thiền sư Đại Ngu hỏi, Ngài 
nói không biết con có lỗi hay không lỗi. Đại Ngu bảo Hoàng Bá là 
tâm lão bà chỉ tột cho ông, mà còn thấy có lỗi không lỗi, là còn 
hai bên. Nghe đến đó Ngài liền ngộ, chỉ chỗ không hai bên, 
không có niệm suy nghĩ mới là chỗ thật. Ngài Đại Ngu hỏi ông 
thấy gì mà nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít, Lâm Tế thoi cho một 
thoi vì chỗ đó nói không được, chỉ còn thoi thôi. Các Tổ ở Trung 
Hoa rất bạo, còn chư Tổ Việt Nam hiền lành hơn, dùng thơ nói 
vậy thôi, nhưng cũng đều chỉ cái ấy.

Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, làm bài “Cư trần lạc đạo phú”, kết 
thúc bằng bốn câu thơ chữ Hán:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc san hề khốn tắc miên,
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
Dịch:
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi �m kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

Câu “đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”, tức thiền ngay đó đừng 
hỏi nữa. Rõ ràng các ngài thấy tới chỗ tột cùng, như đức Phật 
đưa cành hoa sen, ngài Ca-diếp chỉ thấy thôi, không nghĩ gì hết 
là đúng, nên Ngài mới được truyền tâm ấn. Còn các thầy 
Tỳ-kheo suy nghĩ không biết Phật muốn nói gì, nên không được 
truyền tâm ấn. Đó là chỗ uyên thâm của Phật pháp. Cái hiện 
�ền hằng biết của mình không một niệm, không hai bên, không 
vướng mắc, chính đó mới ra khỏi sanh tử. Như vậy chúng ta có 
hòn ngọc báu mà không biết dùng nên trở thành kẻ cùng tử 
lang thang, như trong kinh Pháp Hoa Phật đã nói.

Chúng ta tu Phật không gì khác hơn là trở về cái chân thật của 
chính mình. Cái chân thật đó gọi là Phật tánh, Pháp thân v.v… 
Khi nhận và sống được tánh Phật rồi, ta có đầy đủ tất cả diệu 
dụng. Cho nên, Lục tổ Huệ Năng khi ngộ được Phật tánh, có 
người hỏi từ tám thức tu chuyển thành Tứ trí là thế nào, Ngài 
giải thích, khi sống được với Tánh thật rồi thì thức thứ tám là 
Tàng thức tức thức chứa tất cả chủng tử thiện ác chuyển thành 
Đại viên cảnh trí, thức thứ bảy là Mạt-na thức chuyển thành 
Bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu chuyển thành Diệu quan sát trí, 
năm thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chuyển thành Thành 
sở tác trí. Như vậy là chuyển thức sanh diệt trở thành trí mầu 
nhiệm bất sanh bất diệt, chớ đâu phải tu tới đó hết.

Quí vị đừng sợ không suy nghĩ là mất mình. Chính mình dừng 
suy nghĩ rồi mới đạt tới chỗ chân thật. Khi đạt đến chân thật 
viên mãn rồi có những diệu dụng phi thường, tức là chân không 
mà diệu hữu, do công năng chuyển thức thành trí. Tóm lại khi 
được giải thoát, không phải là hết mà chúng ta có cái biết chân 
thật, không sanh diệt gọi là Chân tâm, Phật tánh lưu xuất ra vô 
số diệu dụng. Hiểu sâu như vậy, trên đường tu chúng ta không 
nghi ngờ gì nữa. Nếu không hiểu thì tu như mù, đó là lỗi lầm do 
không nắm vững đường lối tu của Phật dạy.

HT. Thích Thanh Từ


