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Chém  bỏ  vô  minh 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Một ông tăng hỏi thiền sư Ngạc Châu Toàn Hoát : 

-Kiếm sắc chém thiên hạ, ai là người bị chém? 

-Tối ám. 

Ông tăng định hỏi nữa, thiền sư bảo : 

-Đồ ngu, đi ra ! 

 

II-Giải  thích  tổng  quát. 

 

Có nhiều người tuy ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền nhưng khi gập sự vẫn 

khởi lòng tham, sân, si  v .  v . Đó chỉ là những người tu ngoài miệng mà thôi. 

Cái mà chúng ta muốn là kiến tánh. Tánh vốn thanh tĩnh. Phần lớn chúng ta 

không nhận ra. Thanh tĩnh là biết nhưng không phân biệt thiện hay ác, không 

có phiền não, tham, sân, si. Ta đã biết mình đã kiến tánh khi gập bất cứ duyên 

nào ta cũng không bị phiền não. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục là chém vô minh. Muốn vậy ta phải dùng kiếm trí tuệ, mà dùng 

kiếm trí tuệ ta phải có mắt tuệ. Khi có mắt tuệ thì không sẽ hiển hiện; ta sẽ rõ 

nhân, duyên, quả báo. Ta sẽ không làm một việc gì tạo nên nghiệp quả. Trong 

quá trình tu tập, ta phải loại tập khí thô nếu muốn có đạo nghiệp thành tựu, tập 

khí tế nếu muốn giải thoát. Tâm phải tu đến chân tâm, lúc đó không có duyên 

gì làm cho ta phiền não. Khi ta mất các thức : 5 thức đầu là : nhãn, nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân, thức thứ sáu là ý, thức thứ 7 là Mạt na thức đều tan biến. Chỉ còn 
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thức thứ 8 là A lại da thức với các chủng tử nhiễm tập khí nhiều đời, luân hồi. 

Những tập khí đó được gọi là vô minh. Khi tiến vào tâm thể, tâm sẽ phát sáng, 

thể tánh như gương sáng, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán, không đến thì 

không hiện. Hết vô minh thì sẽ không còn luân hồi nữa. Muốn vậy thì ta phải 

tu, không mong có thần thông, không vọng tưởng, không tập khí, không chấp 

trước. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Ngạc Châu Toàn Hoát : 

-Kiếm sắc chém thiên hạ, ai là người chịu chém.? 

Kiếm sắc là đồ kim khí rất sắc, chém. gì cũng gẫy. Có loại kiếm chém. gẫy 

cả vật cứng cũng như mềm, gọi là xuy mao kiếm, để một sợi lông trên lưỡi 

kiếm thổi một cái liền đứt. Kiếm sắc tượng trưng cho trí tuệ chặt đứt nghiệp 

thức là mọi phiền não, khiến cho chúng ta đối với mọi pháp vô ngại. Công án 

này là bắt nguồn từ hiện tượng giới. Vì sao? Vì phiền não tới, liền dùng kiếm 

sắc mà chém.. Nhưng chém cái gì, chém ai? Thiền sư Ngạc Châu Toàn Hoát 

nói : 

-Tối ám. 

 

Tối ám là chỉ vô minh. Nếu hiểu được ý đó thì có thể dùng bảo kiếm trí tuệ 

mà chém. Gập chuyện nhỏ, ta có thể xử lý được, gập chuyện lớn, ta không xử 

lý được, liền xuất hiện phiền não. Vì phiền não là do chấp trước. Thí dụ có kỳ 

vọng liền có thất vọng, gập sự liền có trở ngại. 

 

Trong Phật giáo 12 nhân duyên bắt nguồn từ vô minh. 

(1)Vô minh duyên hành(2), hành duyên thức (3), thức duyên danh sắc (4), 

danh sắc duyên lục nhập (5), lục nhập duyên xúc (6) (căn, trần, thức, hòa 

hợp), xúc duyên thọ (7) (cảm tình), thọ duyên ái (8), ái duyên thủ (9), thủ 

duyên hữu (10), hữu duyên sinh (11), sinh duyên tử (12). 



3 

 

 

Nói một cách giản dị thì ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức duyên với vô 

minh khiến ta chấp ảo là thật. Muốn chém vô minh phải dùng kiếm trí tuệ Bát 

nhã, mà muốn có trí tuệ thì phải có tuệ nhãn. Phật giáo phân làm 5 loại mắt : 

1/Nhục nhãn : mắt thịt, mọi người đều có. 

2/Thiên nhãn : có thể nhìn 10 phương Hư không, có thể nhìn Trời, nhìn địa 

ngục, nhân duyên, quả báo, nhưng không có giải thoát tri kiến. 

3/Tuệ nhãn :chứng không. 

4/Pháp nhãn : chứng không hữu bất nhị. 

5/Phật nhãn :có đủ 4 tính chất trên và thêm tính chất là không bị hạn chế 

bởi thời gian và không gian. 

 

Người tu phải có tuệ nhãn chứ có thiên nhãn thì không giải thoát được vì 

thiên nhãn chỉ biết quả báo chứ không thể coi các pháp là không. 

 

Khi ta làm một việc gì thì cũng bị người khác phê bình, dù tốt hay xấu, ta 

đừng để ý đến chúng. Thí dụ 2 cha con dẫn một con lừa vào thành. Có người 

nói : 

-Đồ ngu, có lừa mà không cưỡi. 

Người con bèn leo lên lưng lừa, ông bố dắt đi. Có người nói : 

-Đồ bất hiếu, mình thì ngồi thảnh thơi, còn bố thì cặm cụi đi. 

Người con bèn đổi chỗ cho bố, mình thì dắt lừa đi. Có người nói : 

-Đồ ích kỷ, mình thì ngồi thảnh thơi, để con mình chịu khổ. 

Hai cha con bèn leo lên lưng lừa cùng ngồi. Có người nói : 

-Đồ bất nhân, hành hạ súc vật. 

Hai cha con bàn nhau rồi trói chân con lừa lại, khiêng đi. Đây là một 

chuyện bịa, nhưng diễn tả tính vô ích của những lời bàn. 

 

Khi chúng ta quyết đình làm một việc gì thì cũng phải lường trước những 

trường hợp tồi tệ nhất có thể xẩy ra. Thí dụ ta bị cướp tiền. Tên cướp cho ta 
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lựa chọn hoặc là tiền hoặc là mạng sống. Ta không thể chọn tiền, vì mất mạng 

thì đâu còn mạng mà tiêu tiền. Ta phải chọn mạng, nhưng tiếc tiền, ta dấu đi 

một ít, nhưng nếu để cho tên cướp nhận biết thì vừa mất tiền lại vừa mất mạng 

nữa. Nếu là bậc thánh nhân thì bỏ tất cả xuống. Người chân tu thì mặc kệ kết 

quả là nghịch hay thuận, khi làm xong là bỏ tất cả xuống. Vì khi làm thức thứ 

8 đã biết rõ nhân, duyên, quả báo rồi. Ông tăng đặt câu hỏi rõ ràng là không 

hiểu, định hỏi nữa. Thiền sư Toàn Hoát nói : 

-Ông còn hỏi nữa sao? Câu hỏi đã được trả lời rồi. 

 

Nếu là người có tuệ nhãn, đã khai ngộ thì chỉ một câu nói là đủ, còn như 

những người không khai ngộ thì có nói nhiều, giải thích cặn kẽ cũng chỉ là vô 

ích mà thôi. Vì thế ông tăng bị đuổi ra. 


