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Đầu  mê,  Tâm  cuồng. 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I-Có ông tăng hỏi Thụy Châu Kiền : 

-Mọi người đều thỉnh ích, thầy dạy làm sao? 

-Ông nói Nhạc Sơn có cần vài tấc đất để được cao hơn không? 

-Vậy sao đi tứ xứ để tham học vì cớ gì? 

-Đầu mê, tâm cuồng. 

-Còn có người không đầu mê không? 

-Có. 

-Thế nào là người không cuồng tâm? 

-Đột nhiên, trên đường nhắm mắt lại. 

 

II-Giải  Thích  tổng  quát. 

 

Người mới tu sợ nhất là nhận cảnh sai lầm, vì cảnh thường tốt khiến người 

tu chấp vào cảnh, tham tâm và đi vào đường tà. Vì vậy điều cần thiết là ta phải 

trừ vọng tâm đi thì linh tri, linh giác mới tăng tiến. Theo những bậc trí giả thì 

sự mẫn cảm có thể tăng lên gấp 9 lần. Khi khai ngộ rồi, nếu người tu không bỏ 

tất cả xuống thì các tập khí sẽ theo duyên mà phát tác. Do đó, ta phải trừ bỏ 

chúng đi để cho tự tánh xuất hiện. Lục tổ Huệ Năng khi khai ngộ nói : 

-Nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đầy đủ,không sinh, không diệt. 

Người tu nếu tâm thanh tịnh sẽ đầy đủ công đức, tiến lên một bậc sẽ có 

thần thông. Ngược lại, những người tu giả ngộ sẽ tâm cuồng, ý loạn. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 
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Người khai ngộ sợ mình không làm chủ được ngũ uẩn, mê mất bản tánh, 

chấp cảnh,mà tâm vọng hiện khởi. Vì vậy, người tu cần người đã giác ngộ 

giảng rõ để tâm cuồng khỏi làm mê man. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi Thụy Châu Kiền : 

-Khi có người đến thỉnh ích, thầy trả lời làm sao? 

Trong quá trình tu học: lúc chưa ngộ, lúc ngộ và sau khi ngộ, đều muốn 

tham học và không ai sinh ra đã liễu giải Phật pháp, đều phải học tập. Ngoại 

trừ Đức Phật khai ngộ liền chứng ngộ, có đủ thần thông. Nếu người tu chỉ học 

thiền thế gian, không biết nhân quả, thì có đạt tới Tứ thiền, sống trường thọ rồi 

cũng bị luân hồi.Có người không học hành gì nhưng cũng khai ngộ như Lục tổ 

Huệ Năng. Nhưng ngài cũng phải sống nương nhờ bọn thợ săn 15 năm để có 

kinh nghiệm và mài rũa sự giác ngộ của mình. Mọi người đều có câu hỏi khác 

nhau, không ai giống ai, cho nên phải tùy trường hợp mà đáp. Chẳng nên đặt 

những câu hỏi chẳng liên quan gì tới mình, chả hạn như câu hỏi : 

-Ý của Tổ sư từ Tây sang là gì? 

-Đối với thân và tâm của bạn có ý nghĩa gì không? 

Cũng không nên đặt những câu hỏi vô nghĩa như : 

-Lục tổ Huệ Năng khi đã khai ngộ thanh tĩnh rồi cùng với chư Phật, Bồ tát, 

một dạng; lúc đó nếu tu mật có quán đỉnh không? 

Câu hỏi này đúng là kiếm chuyện, không cần phải trả lời. Những kẻ đặt 

những câu hỏi này đều bị các ông thầy họ làm hại. Những ông thầy này vì 

muốn học trò tham vấn nên tùy tiện dạy họ những câu hỏi không thực tu, thực 

chứng nên bị mắng chửi, đánh đập là phải rồi. 

Câu đáp của Thụy Châu Kiền có nghĩa là : Ông đã có đầy đủ trí tuệ rồi còn 

đi khắp nơi hỏi tới, hỏi lui làm gì? Có phải là do nghiệp chướng làm cho tâm 

loạn, ý mê không? Có người thấy cảnh lạ, nghe thấy tiếng lạ bảo mình phải 

làm cái này, cái nọ, hoặc ngửi thấy mùi thơm,  v . v . Đó là do khí huyết 
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cương cường chẩy cuồn cuộn trong khí mạch. Những người tu thì biết ngay và 

dừng lại. Những người không biết cứ tiếp tục, tưởng đó là chính thường, 

không biết đó là lục thần vô chủ, kết quả là bị tống vào nhà thương điên. 

Có những người tai điếc mà nghe thấy, mù mắt mà nhìn thấy đường,  v . v 

.. Đó là họ đã tu đến bực thấy được tánh nghe, tánh nhìn. Thông qua các cơ 

quan mắt, tai,  mũi, v . v . họ đã thấy được dụng. Nếu hiểu được các chuyện 

này thì bạn tu hành không sợ hãi nữa, không sợ nhận lầm cảnh giới, chuyện 

tốt lành lại coi là chuyện hại, cho nên mới đi tham phỏng. Có những đạo 

trường mà người chủ trương trong những kiếp trước vô duyên với bạn, không 

giúp ích gì cho bạn, nên mới khuyên bạn đi tham phỏng. Bạn vốn có trí tuệ 

đầy đủ thì còn đi hỏi ai, hỏi gì? Trí tuệ có 3 loại : 1)Trí tuệ thế gian. 2) Trí tuệ 

xuất thế  gian. 3)Trí tuệ xuất xuất thế gian. 

 

1-Trí thế gian gồm trí tuệ, thông minh, biện tài (giỏi ăn nói), có vấn đề gì 

cần giải quyết liền đưa ra ngay một giải pháp. 

 

2-Trí xuất thế gian : ngộ được thể tánh không, không gì nhiễm được, được 

giải thoát tri kiến, không bị tham, sân, si, mạn, nghi mê hoặc. 

 

3-Trí xuất xuất thế gian : tu đến có, không chẳng hai, tu đến thánh lại trở về 

phàm để cứu độ chúng sanh. 

 

Ông tăng lại hỏi tiếp : 

-Vậy thì họ đi 3 non, 4 bể để tìm cái gì? 

-Vì họ đầu mê, tâm cuồng. 

Những người tu này vốn không học tập, bất tri, bất cảm, bất giác mà đuổi 

theo Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi. Những cái này chỉ là ngọn, càng đuổi theo 

càng xa vời. Gốc chính là ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không làm 

chủ được gốc mà chạy theo ngọn thì có đúng không? Nếu nhận thức được ngũ 

uẩn thì biết được Ảo tâm, Vọng tâm. Vì biết được bản tâm vốn không, nên bất 
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cứ duyên gì cũng ứng đối được. Nên người tu không bỏ xuống được một 

chuyện gì thì là đầu mê sẽ dẫn tới tâm cuồng : ý loạn, tình cảm không kháng 

chế được. Trong trường hợp ấy phải bỏ tất cả xuống, không chấp trước, thanh 

tịnh ý và tình cảm. 

Ông tăng lại hỏi tiếp : 

-Vậy có người không mê đầu không? 

-Có. 

-Họ thế nào? 

-Trên đường đi nhắm mắt lại. 

Khi người tu cơ bản không đủ, trí tuệ không tốt, tập khí lại quá nhiều thì có 

khai ngộ cũng vô dụng, vì vậy mới có câu thời tiết, nhân duyên. 

Có vị thiền sư nói : 

-Cơm chưa chin thì đừng ăn. 

Người tu cần có trí tuệ để hiểu rõ vấn đề. Người không có trí thì phải lập lại 

nhiều lần, người có trí thì chỉ một lần là đủ. Người xưa có nói một niệm giác 

là bồ đề, một niệm mê là phiền não. Nhưng trí tuệ không phải muốn có là có 

ngay. Thí dụ có lúc bạn mắng con : 

-Giản dị như 1 cộng với 1 là 2 mà cũng không hiểu? 

Đứa trẻ cần thời gian mới hiểu được, phải học tập dần dần. Cũng vậy bạn 

phải học sao cho trí tuệ như đá tảng dù gập nghịch cảnh đến đâu cũng trơ trơ, 

không động. Nếu có người làm bạn nổi giận bạn không giận, có người làm 

bạn ham muốn, bạn không khởi lòng dâm, v . v .. Phật giáo giảng nhiều câu 

nhưng bạn chỉ hiểu 1 câu cũng đủ, vấn đề là bạn có khả năng làm được không 

thôi. Nếu bạn không đủ định lực thì không làm nổi. 

 

Nếu không đủ khà năng thì không nên mở tâm nhãn ra. Khi mở tâm nhãn, 

người tu thấy cảnh lạ như thấy thiên đường, địa ngục, các chúng sinh mất đầu, 

mất tay, mất chân, máu chẩy đầm đìa nên sinh lòng sợ hãi. Trong trường hợp 

này, người tu không nên sợ hãi, trốn tránh mà phải đương đầu với nó. Những 

bậc thánh như Phật Thích Ca Mâu Ni có tam minh, lục thông nên vô ngại với 
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mọi cảnh. Người tu nên tự quán sát tâm mình xem có phạm giới gì không và 

sửa đổi lỗi ấy hơn là chỉ đọc vài bộ kinh, niệm danh hiệu Phật, niệm chú hay 

ngồi thiền. 

 

Nói tóm lại ông tăng hỏi phải tu làm sao? Tu có phải và không phải, sao 

biết là phải, là không phải? Thiền sư trả lời hãy nhắm mắt lại, không để ý đến 

phải hay không phải của kẻ khác. Hãy quan sát tâm mình. 


