
18. Lên lầu mài dao. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Một người nghèo khổ, làm việc cho vua, lâu ngày gầy gò ốm yếu, vua thấy thương hại, nên cho xác một con lạc 

đà. Người này đem về, tính lột da, song hiềm nỗi dao quá cùn, nên tìm đá mài, lên trên lầu cao gã tìm ra phiến 

đá mài, mài xong xuống lầu lột da, cứ vậy chạy lên chạy xuống nhiều lần, gã mệt nhoài, tưởng chừng không đủ 

sức lên xuống nữa, bấy giờ gã bèn dùng hết tàn lực khiêng lạc đà lên lầu để tiện việc mài dao.  

 

Giống như ngưòi ngu, phá hủy cấm giới, làm mọi thủ đoạn gom giữ tiền tài, đề dành tu phúc hầu mong sinh 

thiên, như vác lạc đà lên lầu, dụng công rất nhiều mà được thì quá ít. 

 

Bình: Người này làm việc cho vua nhưng nghèo khổ, vì không có dũng lược và tài cán như các quan đại thần 

được hưởng bổng lộc cao, nên chỉ làm việc vụn vặt tay chân trong cung, mà chẳng có bổng lộc nên nghèo nàn, 

một ngày vua thấy thương tình nên cho xác lạc đà kiếm chút tiền.  

 

Người xuất gia cũng vậy, vào trong cung trạch của Như lai, nhưng vì thiếu dũng cảm, cầu thành Phật đạo bất 

tích thân mạng, lại thêm không đủ bi huệ gánh vác trọng trách độ sinh như hàng bồ tát nên chỉ thờ Phật ăn oản, 

nghèo hèn bi trí, được oản của Phật mà độ nhật, như người kia được xác lạc đà, còn hàng bồ tát như quan đại 

thần đủ bi trí dũng gánh vác Phật sự được bổng lộc là công đức lực, thọ dụng vô tận. 

 

Người nọ vì vô trí nên nghèo hèn dù bên cạnh vua, được xác lạc đà khệ nệ vác về, lột da bán lấy tiền, nhưng 

hiềm dao cùn nên phải lên xuống lầu nhiều lần để mài dao, vì vậy bỏ công sức nhiều mà được quả ít ỏi, mệt mỏi 

đến độ nghĩ chuyện vác xác lạc đà lên lầu để tiện bề mài dao, may thay vua cho có một xác lạc đà nếu ban bố 

vài con chắc người này sợ lạc đà tới chết, vì sẽ cho rằng được là điều tai họa, do vô trí mà lợi thành bất lợi, phúc 

thành họa, như người xuất gia được tu học Phật pháp, nhưng do vô trí, tư duy không thành, nên trở ngược cho 

Phật pháp gây nhức đầu mệt mỏi, nên sinh phiền não đối với Phật pháp, như gã khát nước đến sông là đại phúc 

nhưng vì vô trí nên ngần ngừ không uống vì không biết làm sao uống hết được, vì vậy con sông trở thành mối 

nhức đầu phiền não của gã, biến đại phúc thành phiền não, nhưng kẻ ngu tu học thấy lâu không thành đại trí huệ 

sinh bực dọc phiền muộn muốn thối chuyển, mà không hiểu sử dụng nước sông bất cứ khi nào khát, nước sông 

không cùng nên không còn sợ khát nữa, nào cần phải uống hết một lần, cũng như học Phật để trừ từng pháp 

tham dục, mỗi khi chúng khởi cơn khát nơi thân tâm, cho đến khi diệt sạch mà không đòi hỏi phải lập tức một 

lần là xong, đừng như vị vua muốn công chúa lập tức trưởng thành. Người vô trí học Phật, cũng khiến Phật pháp 

thành pháp ái dục, rồi trở ngược nói Phật pháp mà ta học được thật vô công dụng, mà không biết do vô trí mà 

cái dụng thành vô dụng. 

 

Tu học nếu không diệt căn bản vô minh này, thì công đức cũng thành họa hoạn, Phật pháp cũng thành phiền não, 

muốn trừ vô minh tất phải tu huệ bằng cách thường tư duy quán sát thật tướng của mọi sự vật, huệ như dao, định 

như đá mài, thường tư là định huệ, do thường tư nên thường nhận ra dấu vết của vô minh, diệt vô minh là diệt 

ngay tận gốc khi vô minh chưa trổ, nếu để vô minh trổ tất đã thành quả rổi không thể diệt được, như Lảo tử nói, 

"vi chi ư vị hữu, trị chi ư vị loạn" (làm từ khi chưa có, trị từ khi chưa loạn).  

 

Người học đạo thiếu định nên không thường tư, tư không thường nên huệ hay tán, huệ tán nên vẫn vô trí, căn 

bản của học Phật là định huệ, tu Phật là giới, người học không căn bản nên thiếu định huệ, dao không mài nên 

cùn, khi cần phải tốn thời gian chạy đi mài, đồng với đợi sự sinh mới khởi quán trí, nên không đủ lực quán sát 

ra thật tướng, như mài cũng chỉ đủ sắc rạch được vài đường là cùn tiếp, và lại chạy đi mài như gã mài dao lột da 

lạc đà không khác, thay vì đem viên đá mài xuống cạnh mình thì không phải vất vả lên xuống lầu khổ sở như 

vậy, mà vừa mài vừa lột da, vừa khỏe vừa nhanh, mang đá mài xuống có nghĩa viên đá cố định luôn sát cạnh 

dao huệ, định huệ phối hợp đó là thường tư, thường tư thì dao huệ đủ sắc mổ xẻ đến thật tướng của các pháp. 

 

Lại nữa muốn lột da lạc đà, phải cần đến dao sắc, đồng với muốn lột trần được thật tướng hay chân nghĩa của sự 

vật, phải cần đến trí huệ nhậy bén. Nếu dao không đủ sắc phải cần đến đá mài, tượng như trí huệ không đủ lực 

phải cần đến thiện tri thức khai thị. Phàm nhân không thường mài dao huệ, nên mỗi khi đối đầu với nan đề, thì 

huệ không đủ để quyết nghi, nên phải chạy đi tìm thiện tri thức giải nghi. Giải xong nghi này lại còn nghi khác, 

cứ thế mà rong ruổi đông tây tìm cầu giải thích, khác nào gã lột da lạc đà này. Bởi lẽ trí huệ cạn cợt, không tự 



hiểu được, nay nhờ người quyết nghi, song khi nghe giải thích không tự tư duy nghĩa mà chỉ chấp chặt cú, nên 

vẫn hiểu sai, thành thử từ chỗ nghi biến thành hiểu sai càng thêm tai hại. 

 

Nay giải pháp trước mắt là vác viên đá mài xuống bên cạnh mình, nhờ vậy khỏi nhọc nhằn lên xuống cho đến 

đỡ phải khệ nệ cõng xác lạc đà lên lầu. Đem viên đá xuống bên thân, đồng với tự phát huy trí huệ sẵn có nơi ta, 

tự mài dao huệ, lột da lạc đà không còn là chuyện khó khăn nặng nhọc nữa. Phàm nhân cho rằng tự tu huệ khó 

hơn đi hỏi người, khác nào người này thà chạy lên xuống khỏe hơn là đem viên đá mài xuống. Đem đá mài 

xuống chỉ một lần lên xuống, để đá mài trên lầu thì nhiều lần lên xuống. Nhất tâm tu định huệ thì chỉ một lần rũ 

bỏ sạch không còn mối nghi nào nữa, há không hơn là giải quyết vô lượng mối nghi bằng vô lượng lần tìm cầu 

thiện tri thức hay sao? Vác nghi vấn trong đầu khác nào cõng xác lạc đà, lột da một con đã tốn bao công sức, hà 

huống hết con này đến con khác. Cứu xét như thế tất rõ nỗ lực tu tập định huệ dễ hơn và trí hơn là chỉ cầu dựa 

vào trí huệ của người.  

 

Vì vậy có thể kết luận rằng, sự miệt mài tư duy, tôi luyện trí huệ chính là đá mài luôn sẵn bên thân, đồng với 

hành động đem đá mài xuống lầu. Còn như lười sợ tư duy, chỉ dựa vào trí huệ người chẳng khác người cõng xác 

lạc đà lên lầu mài dao thực đáng cười. 

 


