
22. Đốt trầm làm than. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Một người con của trưởng gỉa ra biển vớt trầm thủy, hơn một năm mới vớt được đầy một xe, chở về đem ra chợ 

bán. Song vì là thứ trân bảo nên gía tiền cao, bán đã lâu ngày mà không có ai mua, sinh tâm chán nản, thấy người 

bán than bên cạnh luôn có khách hàng, nên khởi suy nghĩ, hay là ta đem trầm đốt hết thành than có lẽ bán mau 

hơn. Thế rồi liền mang trầm thủy đốt thành than, chở ra chợ bán được số tiền chỉ hơn giá nửa xe than. 

Người ngu cũng vậy, cần hành tinh tiến tu cầu Phật quả, lâu ngày cảm thấy khó đạt thánh quả, nên sinh tâm thối 

thất, suy nghĩ cho rằng, chẳng bằng cầu Thanh văn quả, chứng A la hán mau đoạn sinh tử hơn. 

 

Bình: Câu chuyện này cho chúng ta nhận ra 2 điểm chính yếu sau : 

 

1.Đức tin không kiên cố. 

 

Vào biển tìm trầm, như người xuất gia từ bỏ mọi tham ái để cầu tìm giải thoát trong biển tham ái, nhờ lực công 

đức xuất gia được tín chúng nuôi dưỡng, không phải bận bịu với gia duyên, nên sống vô vi tịch tĩnh tu tập trí huệ. 

Vô vi do không vướng bận gia duyên, tịch tĩnh nhờ không thủ xả tham sân, nhờ hai yếu tố này thành tựu giới định 

huệ, ngược lại từ bận buộc sinh ái thủ, từ thủ xả sinh tán loạn, ái thủ tán loạn tạo thành si mê vô trí. Lẽ ra người 

xuất gia quán sát thấy Phật pháp có lực công đức thường sinh cảm thọ an lạc thanh tịnh tịch diệt nhờ vô vi tịch 

tĩnh, nên càng củng cố pháp thanh tịnh này thêm vững chắc, cho đến khi thanh tịnh viên mãn. Nhưng trải qua thời 

gian tu tập thay vì hành giả phải đem pháp thanh tịnh ví như trầm thủy chỉ dẫn cho muôn loài cùng hưởng, trái lại 

do vọng niệm, quán sát so sánh thấy có những người tu truy cầu ngũ dục không chịu áp lực của giới định huệ mặc 

tình phóng túng hưởng lạc, lại thêm phàm nhân không trọng thanh tịnh chỉ thích buông lung truy cầu ngũ dục, nên 

nghĩ rằng tại sao phải chịu nhọc nhằn chiến đấu chống tham ái một cách vất vả để được cảnh giới tịch tĩnh đến 

buồn tẻ và thực là phiền muộn, không được vui thú như những người kia. Từ sự cứu xét vô trí đó phá bỏ cảnh giới 

thanh tịnh, quay lại với cảnh giới buông lung của thế nhân, rồi lại mừng rỡ cho là giờ đây thực thoải mái thụ 

hưởng, giải thoát được mọi nỗi vất vả của sự tu hành. Họ không ngờ rằng vọng niệm này khác nào đốt trầm làm 

than, biến giá trị vĩnh hằng của giải thoát thành cái vui nhất thời trong sinh tử, như gã bán trầm thủy thoạt đầu bỏ 

mọi nghề khổ công đi tìm trầm thủy, sau thấy kẻ bán than đắt hàng nên chỉ thấy quả trước mắt là đắt hàng, mà 

không nhận ra giá trị của một khối trầm cũng đã thắng xa cả bao xe than, nói gì đến cả một xe trầm thủy, do vô trí 

nên từ bán trầm thành bán than, cũng vậy một ngày tu hành thanh tịnh thành quả công đức an lạc vượt xa một đời 

hưởng thụ, ngày nay người tu rất dễ đem pháp thanh tịnh đổi lấy pháp danh văn lợi dưỡng, chạy theo thị hiếu cần 

than hơn cần trầm của chúng sinh để biến trầm như pháp giải thoát của chư Phật thành than như tham dục của 

chúng sinh để cầu danh lợi dục lạc của thế gian, thực là ngu dại tai hại vô cùng và cái giá phải trả không thể nghĩ 

bàn. 

 

Do một niệm vô minh không thấy sự lợi hại lâu dài, mà chỉ thấy cái trước mắt, nên cả xe trầm với biết bao công 

lao khó nhọc, chịu đựng bão bùng nguy nan trên biển mới tìm được, bị một niệm vô minh đốt sạch thành than, 

khiến gã trở lại kiếp lầm than, bỏ lỡ dịp giầu có. 

 

Đức tin không kiên cố hay tư duy không vững chắc dẫn đến sự ngu ngốc điên đảo như trưởng gỉa tử này. 

 

2.Không biết quán sát đối tượng. 

 

Người trí không bao giờ đánh gía trị một sự vật hay một người qua thị hiếu của phàm nhân. Sở thích của phàm 

nhân bao giờ cũng ngược với bậc thánh. Như Tăng tử nói : « Hễ được lòng thế tục thì trái ý thánh nhân, và hễ vui 

lòng thánh nhân thì phàm nhân muộn phiền». Tiền tài sắc dục thì ai cũng ưa, công đức trí huệ thì chẳng ai màng 

cầu. Lợi mình thì ai cũng hành, lợi người thì chê là khó là ngu. Thế thì hóa ra tiền tài sắc dục có gía trị vượt trội 

công đức trí huệ ư ? Lợi mình là lý tưởng cao thượng hơn lợi người sao ? Nay vì thiếu tư duy thật đức năng nên 

ngỡ rằng than xem ra khá hơn trầm bởi được nhiều người chiếu cố. Phải biết vật hay người quý không ở chỗ được 

phàm nhân chuộng hay không chuộng, mà ở nơi bản chất chân thật của vật hay người, nên Khổng tử khuyến cáo : 



« Chúng ố chi tất sát yên, chúng ái chi tất sát yên » có nghĩa ta nên xét lại cái thiên hạ ghét cũng như cái thiên hạ 

ưa.  

Đem trầm ra chợ than bầy bán khác nào rao bán sách cho người mù. Gỉa như không ai biết hân thưởng trầm 

thủy thì ta vẫn giữ vững lập trường chờ thời tiết nhân duyên, mà không bán như bán than để đổi lấy chút lợi 

nhỏ. Khổng tử nói : « Đốc tín hiếu học, thủ tử thiện đạo. Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thiên hạ 

hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo bần thả tiện yên, sỉ dã. Bang vô đạo phú thả quý yên, sỉ dã. 

(thành tín hiếu học, giữ đạo thiện đến chết, chỗ nguy không đến, chỗ loạn không ở, thiên hạ hữu đạo thì hiện, 

vô đạo thì ẩn. Ở xứ hữu đạo mà nghèo hèn là nhục, ở xứ vô đạo mà phú quý cũng vẫn là nhục). Do kẻ vô trí 

bao giờ cũng chiếm đa số, nên tà thuyết tà đạo và tà tín luôn là đa số. Hiền triết Hy lạp Socrates nói “ai dám 

tin đám đông có lẽ phải, sự thật thì đám đông ngông cuồng hơn, độc ác hơn những cá nhân hành động đơn 

độc”. 

 

Do thẩm lự không chính xác dẫn đến quyết định và khởi phát việc làm điên đảo nơi thân, khiến lợi thành hại. 

Song hại hơn cả là cái ngu không nhận chân ra cái hại đó là thật hại, mà lại cho hại là thật lợi. Xét ra cái hại và 

cái ngu luôn là một, ngu luôn đưa đến hại, cả hai đều phát sinh từ sự thiếu kém tư duy. Chính tư duy đưa đến 

mọi chính hành thành tựu mọi chính quả, hay trí huệ luôn mang lại sự thành tựu của mọi quả chân chính.  

 

Tóm lại câu chuyện cho ta bài học từ một niệm ngu ngốc tức tư duy không đúng thật, khiến thối thất niềm tin và 

năng sinh ra nhiều thứ ngu. Thứ hai không biết quán sát đối tượng, nên tự đánh mất lý tưởng, biến bảo vật thành 

thứ tầm thường, lại không biết đó là ngu, mà ngược lại cho đó là sự khôn ngoan.  

 


