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Làm  Sao  Bảo  Người  ? 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Có ông tăng hỏi Đường Châu Bảo Thọ : 

-Làm sao bảo người ? 

-Mọi người đều có miệng, tai. 

-Làm sao hiểu đây ? 

-Gập người liền nói. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Cổ nhân nói : 

-Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. 

 

Tâm người có đủ thiện, ác. Ta thấy thiện là tốt, ác là không tốt, nên ta 

không làm điều ác, chỉ làm điều thiện. Nhưng làm thiện còn có thiện báo. Ta 

đi qua giai đoạn 2 là kiến tánh thành Phật. Theo như cổ đức thì năng sở đều 

không thì mới gọi là kiến tánh. Lúc đó tâm thanh tịnh dù duyên thế nào cũng 

không bị nhiễm. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục của công án này là : 

Làm sao bảo người ?. Mọi người tu hành đều mong muốn được giải thoát, 

vượt lên khỏi tam giới : Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Tâm chúng ta như 

một tấm gương phản chiếu : người, vật, sự. Nếu tâm còn có tập khí sẽ tương 
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ứng với tham, sân, si của ngoại cảnh mà tạo nên nghiệp, còn nếu tâm thanh 

tịnh thì sẽ kháng chế các tập khí đó. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi Bảo Thọ : 

-Làm sao bảo người ? 

 

Công án này khởi từ hiện tượng giới. Ông tăng phân biệt phàm thánh bất 

đồng, ông không để ý đến bậc thánh mà chỉ quan tâm tới người phàm. Kỳ thật 

đối với người phàm, Nho gia đã đặt ra ngũ thường : quân thần, phụ tử, phu 

phụ, huynh đệ, bằng hữu. Nhưng người phàm không tu ngũ giới, thập thiện 

không sinh thiên, chết rồi luân hồi trong lục đạo. 

 

Thiền sư trả lời : 

-Mọi người đều có miệng, tai. 

Tai để nghe, miệng để nói. Nếu tâm đã thanh tịnh thì nghe rồi, gập người 

liền nói ra, vì không bỏ xuống được. Ông tăng không hiểu ý này nên lại hỏi : 

-Làm sao hiểu đây ? 

Cổ ngữ có câu chạy Đông, chạy Tây, nói chuyện thị phi. Đông dài, Tây 

ngắn là ý này. 

Thiền sư nói : 

-Gập người liền nói. 

Đó là nói nghe chuyện rồi khởi chấp trước, không bỏ xuống được, gập 

người liền kể cho nghe. 

 

Người hiểu Phật pháp, phải học Vô Vi pháp, sau đó học Phi trạch diệt Vô 

Vi pháp. Pháp trước chấp thiện, không làm ác, pháp sau làm thiện nhưng 

không cầu báo, đó là vô tướng bố thí. Tu hành tối hậu có thể vô ngại. Muốn 
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làm gì thì làm, không ngại. Thí dụ ; Tôi mắng ông vì kiếp trước ông mắng tôi, 

ông mắng lại nhưng tôi không phản ứng. 

 

Nói tóm lại thánh nhân nghe nói rồi quên ngay, tâm không có chỗ trú, hoặc 

tâm vào không, có chẳng hai, không ở đâu cả mà tâm ấy sinh ra; chứng được 

không quán của thánh nhân, gập sự gì cũng khởi tâm tương ứng. 

 

 

* 

*     * 

 

Pháp  Thân  Thể  Dụng 

 

I- Có ông tăng hỏi thiền sư Phúc Châu, Quảng Bình huyền chỉ : 

-Thế nào là Thể của Pháp thân ? 

-Như rơi vào Hư không, không dấu vết. 

-Thế nào là Thể của Vật ? 

-Một vầng trăng sáng chiếu muôn sông. 

-Không biết Thể và Vật có phân ra không ? 

-Vừa chẳng nói rồi sao  ? Lại nữa Hồ tăng xuyên tai cười và gật đầu. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Phật tánh có hai công dụng : 1 là thể không, hai là thể bất không. Trước hết 

phải được không biết các pháp đều sinh diệt. Sau đó được Dụng, từ thể không 

có thể ứng với tất cả pháp đó là diệu dụng, là vọng hữu, thực ra là không. 

 

III- Giải  thích đề  mục. 
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Đề mục của công án này là thể dụng của pháp thân. Giai đoạn 1 của tu 

hành là phải khai ngộ, có khai ngộ thì pháp thân của bạn mới hồi sinh. Pháp 

thân là thanh tĩnh : không sắc, không hình tướng, không có một cái gì cả. Khi 

pháp thân hồi sinh ta có thể nhận ra nó. Ta có thể thấy được những tập khí 

trong từng tâm niệm, ta phải diệt trừ hết chúng đi, lúc đó ta mới xử dụng. Nếu 

tâm ta không thanh tịnh thì ta chỉ tạo nghiệp, không được giải thoát. Ta không 

thể có một định pháp để được Dụng. Vì Thể là không, nó có thể tương ứng 

với mọi duyên. Trong trường hợp nào và khi nào dung pháp gì, ta không biết. 

Pháp thân tự quyết định việc đó. Dụng là cho chúng sinh chứ không phải cho 

mình. Vì vậy không được cầu mong cho mình, không cầu danh, cầu tài, cầu cả 

thuận lợi. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Công án này mục đích đã giảng Thể làm sao khởi Dụng. Ông tăng hỏi : 

-Thế nào là Thể của Pháp thân ? 

Thể của Pháp thân là không, là thanh tịnh, không hình tướng, nhưng nó có 

thể ứng với bất cứ Duyên nào ở bên ngoài mà khởi tự tánh. Nhưng tự tánh này 

vốn không vĩnh viễn nó chỉ tạm thời có mà thôi. Pháp thân có thể sinh ra các 

pháp sinh diệt, nhưng nó lại không sinh diệt. Tùy theo pháp trần mà sinh ra tự 

tánh, thí dụ là thanh âm thì sinh ra tánh nghe, là sắc tướng thì sinh ta tánh 

thấy, là mùi thì sinh ra tánh ngửi, là vị thì sinh ra tánh nếm, là va chạm thì 

sinh ra tánh xúc, là ý thì sinh ra tâm. 

Thiền sư trả lời : 

-Như rơi vào Hư không, không dấu vết. 

Pháp thân phá sắc thân, sắc thân có giới hạn, còn Hư không thì không giới 

hạn. Hư không không có gì cả, nên không có dấu vết. 

-Thể của vật thì sao ? 

-Như vầng trăng sáng, chiếu muôn sông. 
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Trăng sáng là thể, muôn sông hễ có nước là có ánh trăng. Ánh trăng là Thể 

trong Vật. 

Ông tăng lại hỏi : 

-Không biết Thể và Vật có phân ra không ? 

-Không phải vừa nói rồi sao, hơn nữa hồ tăng xuyên tai mỉm cười và gật 

đầu. 

Ta có 1 Thể và 2 Dụng, thí dụ bàn tay có lòng bàn tay và mu bàn tay. Ta có 

thể tách lòng bàn tay hay mu bàn tay ra khỏi bàn tay không ? Dĩ nhiên là 

không. Vật và Thể cũng vậy, không tách ra được. Hồ tăng là chỉ ông tăng Ấn 

Độ, xuyên tai (tai có xuyên lỗ để đeo các khuyên vàng, bạc, chỉ ông tăng kỳ 

lạ, có phải là chỉ Bồ Đề Đạt Ma không ?) Mỉm cười và gật đầu : chỉ sự đồng ý. 

Đồng ý cái gì ? Đồng ý là nên dừng ở thức. Đức Phật tóm tắt giáo lý của mình 

như sau :  

-Nghe chỉ nghe, thấy chỉ thấy. 

Nghĩa là khi nghe chỉ nghe thôi, không phân biệt tiếng to hay nhỏ, dịu dàng 

hay thô tục . . . nghĩa là chỉ dừng ở giai đoạn thức mà thôi, không tiến triển 

các giai đoạn kế tiếp để tạo nên nghiệp. Chúng ta biết rằng con người ta có 2 

phần là vật chất và tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần gồm 4 quá trình là 

thức, tưởng, thọ, hành. Theo pháp thiền Vipassana thì : 

1- Thức : giai đoạn ghi nhận dữ kiện. 

2- Tưởng : giai đoạn xếp loại dữ kiện, đặt cho nó một tên gọi. 

3- Thọ : giai đoạn cảm giác, nếu thích lập lại nhiều lần sẽ tạo ra tham; nếu 

ghét lập lại nhiều lần sẽ tạo ra sân, nếu không biết lập lại nhiều lần sẽ tạo ra si. 

4- Hành : hành sẽ phản ứng với tham, sân, si để tạo ra nghiệp. Thân và tâm 

là 1, không có khổ nào mà không đau, không có đau nào mà không khổ. 

Nhưng thức cũng là một quá trình gồm 4 giai đoạn : 

1- Kiến phần : sự xuất hiện của Duyên. 

2- Tướng phần : Duyên sinh ra Tướng. 

3- Tự chứng phần : khi Thể khởi Dụng. 

4- Chứng tự chứng phần : chứng cả 3 giai đoạn trên. 
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5 thức đầu : thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm tương ứng với Kiến phần. Thức 

thứ 6 tương ứng với Tướng phần, thức thứ 7 tương ứng với Tự chứng phần, 

thức thứ 8 hay A Lại Da Thức tương ứng với Chứng tự chứng phần. A Lại Da 

Thức nếu không thanh tịnh sẽ bị trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. 

 

 

* 

*     * 

Sắc  không  không  khác 

 

I- Một ông tăng hỏi thiền sư Phúc Châu Đại An : 

-Khi ngũ uẩn đã tàn, ngũ uẩn mới chưa sinh thì sao ? 

-Khi ngũ uẩn chưa tàn, ngũ uẩn của đại đức là cái nào ? 

-Con không hiểu ? 

-Hiểu cái này thì rõ cái kia. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Kinh nói không có diệu pháp nào có thể được cả, nghĩa là tự tánh không thể 

được, nó vốn không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không bẩn, 

không sạch. Trước khi tu có thân ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sau 

khi tu thân ngũ uẩn vẫn thế không nhiều đi : hỷ, ưu, khổ, lạc. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục của công án này là sắc, không không khác. Tâm Kinh nói : Sắc 

chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 

đều như vậy. Hành giả khi chưa tu nhận thấy nhân và duyên tạo nên có. 

Nhưng cái có này là giả có. Người tu thì nhận thấy cái giả có này là không, là 
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thật. Đó là người đã ngộ. Sắc tức là không. Theo Vật lý học nếu nhìn thấy 

được sóng tia hồng ngoại 1x10
-10

μ, hoặc sóng tia X là 1x10
-10

μ ta sẽ nhìn 

được hình dạng của bộ xương, 1x10
-12

μ thì ta sẽ thấy được vật chất biến thành 

năng lượng. Khi ngồi thiền khi vào đệ nhị thiền ta thấy nhãn, nhĩ bằng không, 

vào đến đệ tam thiền ta thấy tâm xả, thọ xuất hiện, vào đến đệ tứ thiền thì 

không có tâm niệm. Ta có thể tu được các thần thông như Thiên nhãn thông, 

Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thần túc thông, nhưng vẫn 

không thoát được tam giới vì vẫn tạo ra nghiệp. Thí dụ khi ta đi kinh hành, ta 

cảm thấy như không có chân, tay, đó là ta đã bỏ sắc vào không. Nhưng Tâm 

Kinh nói thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Nhân và duyên gập nhau khiến 

ta tưởng và tạo nên phiền não, nhưng ta biết là ảo, thật ra nó là không. 

 

IV-  Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng hỏi Đại Am : 

-Ngũ uẩn đã tàn, ngũ uẩn mới chưa sanh thì sao ? 

-Ngũ uẩn chưa tàn, ngũ uẩn của ông là cái gì ? 

 

Ngũ uẩn đã tàn là ngũ uẩn đã không còn tập khí, không thọ tác dụng. Lúc 

trước quan sát không tinh nên mới tưởng giả có là thật, cho nên phải quán 

không. Nhưng đạt được không rồi lại phải quay về phàm. Nếu tâm không 

thanh tịnh gập duyên sẽ tạo ra nghiệp và phải chịu luân hồi. Nếu tâm thanh 

tịnh thì gập duyên gì cũng không phản ứng. 

 

Để tóm tắt, lúc chưa tu nhân gập duyên liền tạo ra giả có, là ảo. Lúc đã tu 

thấy giả có là không thật : Thể và Dụng đều là không. 

Ông tăng không hiểu thiền cơ nên thưa : 

-Con không hiểu. 

-Hiểu cái này thì rõ cái kia. 
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Ngũ uẩn trước sau là một, lúc trước không biết nên là giả, lúc sau biết nên 

là thật. 

 


