
1 

 

Trên  đường  gập  hổ  dữ 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Một ông tăng hỏi Vân Cư  Sơn Chiêu Hóa Đạo Gian : 

-Trên đường gập hổ dữ, phải làm sao ? 

Chiêu Hóa trả lời : 

-Ngàn, vạn người không gập, sao ông lại gập? 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Nếu người tu chấp vào cảnh, thì cảnh khởi tác dụng. Nếu bản thân không 

chấp vào cảnh, thì cảnh trở về cảnh, đối với người tu nào có tác dụng gì? Đó 

là trường hợp người tu phải tự thay đổi tâm thái. Nội tâm phải trơ trơ bất 

động, dù ngoại cảnh thế nào đi chăng nữa. Nếu gập nghịch cảnh không vừa ý 

cũng không chấp. Ví dụ như có người mắng chửi, nhưng người tu coi đó là 

việc nhỏ, không thèm để ý đến,; có người muốn động tay, động chân, người tu 

không giận cũng không đánh lại. Trong mọi cảnh, tâm không động thì không 

có gì là không tốt cả. Gập hổ dữ cũng không sợ. Thí dụ như Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni, vào hang rồng dữ, con này gập gì cũng cắn nuốt. Ngài không sợ 

vì đã đắc Từ bi tam muội, nên đã thuần phục được nó. Chúng ta tuy không 

điều phục được đối phương nhưng đối cảnh không tương ưng thì thuận cảnh 

hay nghịch cảnh, con hổ dữ hay hiền đều như nhau. Vậy thì dùng phương 

pháp nào để đối trị? Là coi cảnh như không, bỏ tất cả xuống, liền được tự tại, 

cảnh không thể khởi tác dụng. Tại sao chúng ta lại bị chủ nợ làm cho mất hồn 

vía? Gia đình không yên, vợ chồng bất hòa, con cái không nghe lời. Đó là vì 

chúng ta đối cảnh ứng duyên. Nếu ta không ứng thì có thể tá trú ở trong cảnh 

không, thì dù thế nào đi nữa, các hiện tượng sẽ không tồn tại. 
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III-  Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục là trên đường gập hổ dữ. Trong quá trình tu tập phải điều phục mọi 

cảnh giới. Tu là phải bỏ mọi pháp xuống. Có công án lâm nguy tự tại, cùng 

với công án “Trên đường gập hổ dữ”, 2 công án trên dị khúc nhưng cùng một 

diệu dụng. Cảnh đến, tâm như như bất động, cảnh không thể khởi công dụng. 

Kinh Kim Cương dạy dùng trí tuệ Bát nhã phá tất cả nghiệp duyên. Chẳng kể 

pháp là thật hay giả, ta cứ quán pháp là hư ảo không thật có. Coi các pháp như 

mộng ảo, bào ảnh, như lộ, như điện. Tất cả đều bị tiêu diệt. Trí tuệ Bát nhã 

như mặt trời chiếu rọi làm tan đi các hạt sương, hay như ánh chớp phút chốc 

sau đã là quá khứ rồi, vì đó là vô thường. Cứ tu như thế, đối cảnh tâm không 

khởi nên một niệm gì : cái gì là tham, sân, si ? Tâm tự do, tự tại không để bất 

cứ cây leo nào bám vào. 

 

IV-  Giải  thích  công  án. 

 

Có ông tăng hỏi thiền sư Vân Cư Sơn Chiêu Hóa : 

-Trên đường gập hổ dữ, phải làm sao? 

Hổ dữ tượng trưng cảnh giới không như ý của hiện tượng giới, hoặc có 

người chiếu cố bạn. Chiếu cố có nghĩa là dạy bạn sửa chữa các khuyết điểm : 

khi căn gập trần liền sinh ra thức. Ở đây trần là hổ dữ. Nếu kiếp trước ta thiếu 

nó, thì kiếp này ta phải trả, bình thường bị nó ăn thịt là cái chắc. Nhưng nếu ta 

không thiếu nợ nó, hoặc có thiếu đi nữa ta cứ bình thường tâm mà đối diện nó, 

có khi có sự thay đổi. Phật giáo dạy ta nên hồi hướng công đức mà ta đã làm 

về cho chủ nợ. Vì ta không coi ông ta là người thù địch. Để có được Bát nhã 

trí, ta phải tu tập không quán. Khi đó ông ta không có cách nào để bắt ta và ta 

cũng không để lộ đuôi để ông ta nắm. Tuy nhiên ông ta có một khẩu khí nuốt 

không trôi : đi không đúng, ở không làm được,  chỉ tại chỗ mà tiêu hao sức 

lực. Những việc như lễ Phật, dự các pháp hội, hồi hướng công đức cho chủ nợ 



3 

 

khiến ông ta được giải thoát mà mình được tự tại, có năng lực không ứng 

duyên. Người tu nên tâm không thanh tịnh thì lục căn gập lục trần không khỏi  

bị ô nhiễm, nhìn con hổ thấy hiền và dữ. Nhưng nếu tâm thanh tịnh thì không 

có khái niệm gì về lành hay dữ. Lúc đó người tu đã vào định tam muội, tâm là 

không, dần dần trở nên hiền. Đến đây là hết chuyện trên đường gập hổ dữ. 

Thiền sư Chiêu Hóa hỏi ngược lại ông tăng : 

-Ngàn, vạn người không gập, sao ông lại gập? 

 

Ngàn, vạn người chỉ những người có tu, có chứng cho nên không gập hổ 

dữ, chỉ gập hổ hiền. Ý là tâm ông tăng không thanh tịnh nên mới gập kẻ xấu. 

Còn có sự phân biệt dữ và hiền là phán đoán còn chủ quan. Khách quan mà 

nói người ấy có xấu không, không phải do ông quyết định. Trong kinh Kim 

Cương Phật có chỉ một phương pháp rất hay để đối trị mọi hoàn cảnh, đó là 

nhẫn nhục Ba la mật. Ngài nói : 

- Nhẫn nhục Ba la mật tức phi nhẫn nhục Ba la mật mới là nhẫn nhục Ba 

la mật. 

 

Ý Phật nói là trong khi nhẫn nhục không nghĩ là mình nhẫn nhục thì đó mới 

gọi là nhẫn nhục. người đời thường tin vào số mạng, có năm gập được vận tốt, 

cầu gì được nấy, có năm gập vận xấu hoặc gập nạn phá tài, tiêu hao của cải, 

phạm tiểu nhân, có tai nạn,  v . v . luôn luôn phải ứng phó với nghịch cảnh. 

Chẳng nên oán trời, trách người, sẽ có một lúc, ta cảm thấy không khổ nữa. Ta 

không còn phiền não, không còn cự tuyệt, trốn tránh. Tại sao vậy? Bởi vì vận 

khí đã chuyển. Đọc truyện kiếm hiệp, tối cao kiếm thuật là không có chiêu 

nào cả. Nếu bạn có chiêu thức cao thâm, người ta có thể tốn 10, 20 năm để 

hóa giải nó. Nhưng nếu bạn không có chiêu thức nào cả, thì lấy đâu mà phá, 

có đúng không? Vì vậy mới có câu “Vô chiêu thắng hữu chiêu”. Ta cũng 

không được nguyện hay cầu một cái gì cho đời sống ở thế gian như tiền tài, 

danh vọng, hoặc xuất thế gian như giải thoát chẳng hạn vì như vậy là còn dục 

vọng.  
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Để kết thúc nhân quả, nghịch cảnh đương nhiên là sẽ tới, càng tới sớm thì 

việc kết thúc càng nhanh, nếu không tới thì làm sao ta trả hết nợ? Đứng trước 

một nghịch cảnh như phía trước là vực thẳm sâu ngàn trượng, phía sau là con 

hổ đuổi theo, ta phải làm sao? Bỏ cả xuống ! Cảnh sẽ biến mất, không còn 

nữa. Nếu ta muốn chạy trốn thì càng chạy càng loạn, tâm trí điên cuồng không 

còn sáng suốt. Mỗi người đều có Phật tánh, nếu tâm thanh tịnh thì có thể dùng 

Phật tánh này. Lúc này Phật tánh sẽ quyết định dùng phương pháp nào, lúc 

nào thì dùng và dùng ra sao. Tâm bạn lúc đó rất mẫn cảm, sẽ quyết định làm 

hay không làm, cái này hay cái kia. Khi đối diện với cảnh, tâm lấy thể tánh 

không của mình mà dự tri. Cảnh tưởng như loạn thất bát tào, không được như 

ý, nhưng khi đã chọn một phương pháp thì sẽ tùy duyên mà phát triển, cuối 

cùng viên mãn. Khi đã làm thì phải chấp nhận quả báo. Thí dụ ông mắng chửi 

tôi, tôi không dám mắng lại nhưng trong lòng giận dỗi mắng thầm lại. Ông đã 

tạo nghiệp, theo luật nhân quả, ông sẽ phải trả quả, người khác sẽ mắng ông 

và ông không trả lời được. 

 

Trong Thiền tông, khi một tăng hỏi, thiền sư thường trả lời bằng cách hét 

lên hay đánh cho một gậy gọi là phương pháp bổng hạt. Tại sao vậy? Khi 

thiền sư hét hay đánh hồn phách của ông tăng bay ra, thiền sư liền bắt lấy và 

hạ thủ công phu. Tâm của thiền sư hoàn toàn thanh tịnh, tâm của ông tăng 

không thanh tịnh. Nên tâm của thiền sư và ông tăng nửa nọ, nửa kia. Dần dần 

tâm của ông tăng trở nên thanh tịnh. Người tu mới đầu làm không được vì tập 

khí huân tập khá nặng, biết nhưng không có năng lực giải quyết. Phải đợi, cho 

tới một ngày sự sửa đổi hoàn toàn. Tới lúc đó ông mắng tôi, ông nói ông nghe, 

tôi không giận ông. Ông thấy tôi không có phản ứng, ông cũng không mắng 

nữa. Việc cãi nhau giữa vợ  chồng, hay người khác làm mất đi sự quân bình. 

Sự mất quân bình sẽ gây nên phiền não. Bỏ tất cả xuống thì sẽ được quân 

bình, không phiền não. 


