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Hai con quỷ Tỳ xá xa tranh nhau một cây gậy, một chiếc rương và một đôi dép, khi ấy có người đi ngang qua lấy 

làm lạ hỏi "rương gậy và dép này có gì đặc biệt mà hai vị phải tranh cãi quyết liệt vậy". Hai quỷ đáp "rương này 

năng sinh mọi đồ ăn y phục, giường chiếu, đầy đủ các món vật dụng. Còn có gậy này trong tay thì mọi oán địch 

đều chịu khuất phục không dám tranh chấp, dép thì có thể phi hành đến mọi nơi không hề bị chướng ngại". Người 

nọ nghe xong liền bảo "Hai vị tránh ra để tôi chia đều cho cả hai". Hai quỷ liền lui ra xa, người kia liền vác gậy, 

ôm rương xỏ dép vừa đi vừa nói "bọn ngươi tranh cãi nay ta đem đi cả, thì khỏi phải tranh nữa" trước sự ngỡ 

ngàng của hai quỷ. 

 

Tỳ xá xa dụ cho chúng ma và ngoại đạo. Rương dụ cho bố thí, mọi tư dụng trong lục đạo đều do từ đây mà ra. 

Gậy dụ thiền định, hàng phục nhất thiết phiền não ma oán. Dép dụ trì giới, thăng lên nhân thiên. Chư ma ngoại 

đạo tranh rương dụ cưỡng cầu quả báo trong hữu lậu, chung cục không đạt được gì. Nếu khéo tu hành thiện pháp 

cùng bố thí trì giới thiền định ắt được thoát khổ, thành tựu đạo quả. 

 

Bình : Câu chuyện nêu lên hai vấn đề chủ yếu, công đức của Phật pháp, và không thể dùng tà tâm tà hành đạt 

được công đức. 

 

Chư Phật có vô lượng pháp, mỗi pháp đều là chính nhân sinh ra quả công đức, nên chư Phật có vô lượng công 

đức, không sao nói cùng tận hết mọi công đức của Phật pháp được, vì vậy chuyện này chỉ tượng trưng nêu lên 

công đức của ba pháp bố thí, thiền định và trì giới. 

 

Bố thí là pháp đứng đầu trong sáu pháp qua bờ kia (lục độ). Bờ bên này là cảnh giới của chúng sinh thuộc khổ tập, 

nên chúng sinh cần đến cầu nguyện, tu phúc để tránh họa trốn khổ. Xét trong lục đạo thì nhân loại là ít khổ hơn so 

với bốn đường dưới, mà vẫn phải cần đến tâm từ bi cứu khổ của bồ tát Quan âm, nên ngài có địa vị tối tôn trong 

tâm chúng ta, trông lên là cõi thiên đầy hạnh phúc, cũng thế tam ác đạo nhìn lên cõi nhân thấy quá an lạc. Chúng 

sinh ở kiếp địa ngục, ngạ quỷ hay một súc sinh bị lột da mổ thịt đều thấy rằng một kẻ ăn mày bịnh tật nghèo khổ 

vẫn thắng xa thân phận nơi tam ác đạo, song con người vẫn cảm nhận khổ nhiều vui ít, suy ra cõi thiên cũng sẽ 

chỉ sung sướng với cái nhìn của năm cõi thấp hơn, còn ngay bản thân của chư thiên vẫn khổ với vô thường (ngũ 

suy tướng hiện) và không hoàn toàn như ý. Nhưng làm thế nào phân định được sáu cõi?. Phải dùng đến phúc lực 

để phân định, vô phúc thì ở ba tầng thấp, hạ phẩm thì địa ngục, trung phẩm thì ngạ quỷ, thượng phẩm thì súc sinh, 

còn nếu hữu phúc thì thượng phẩm sinh thiên, trung phẩm sinh nhân, hạ phẩm sinh A tu la. Nhưng phúc từ đâu 

sinh? Hẳn nhiên do nơi từ tâm vị tha bất vị kỷ. Tinh thần này hội đủ hai phương diện hành thiện và đoạn ác, vị tha 

dẫn đến thiện nghiệp, thường hay cứu giúp muôn loài, xả thí mọi thứ nơi ta để lợi lạc chúng sinh, đồng thời ngăn 

chặn ác nghiệp, do tâm cứu tế, nên không khởi tâm tranh đoạt của người, và không mưu cầu lợi dưỡng. Do vậy 

tâm vị tha thường tăng trưởng thiện nghiệp, ngăn chặn ác nghiệp, nhờ vậy ác giảm thiện tăng gọi đây là phúc. Tùy 

theo phúc nhiều ít mà sinh lên các cõi cao. Mọi cử chỉ động niệm của Bồ tát đều « đương nguyện chúng sinh » nói 

lên tinh thần phụng sự chúng sinh một cách vô ngã, các thiện thần cũng như những người có phúc ở thế gian cũng 

do tâm vị tha thường hành bố thí mọi thứ để trừ khổ cho tha nhân mà được quả phúc lạc. 

 

Vị tha đã mang lại biết bao phúc báo và công đức tất nhiên vị kỷ không vị tha đồng với vô phúc. Trái với vị tha vị 

kỷ không nhũng thường sinh ác nghiệp mà còn chướng ngại thiện nghiệp. Do chỉ biết  mưu lợi cho ta nên vị kỷ dễ 

sinh ác nghiệp, tranh giành cướp đoạt của người. Lại do chỉ biết ta mà không màng đến tha nhân, nên không dễ gì 

phát tâm cứu giúp. Vì vậy tâm vị kỷ thường tăng trưởng ác nghiệp, ngăn chặn thiện nghiệp, những chúng sinh nào 

nặng tâm vị kỷ tất ác tăng thiện giảm, chiêu cảm thành thân tam ác đạo, chịu sự bần cùng an lạc từ tinh thần đến 

thể xác, chỉ biết cầu xin tha nhân cứu giúp, cho đỡ phần cơ cực, muốn hành bố thí cũng rất gay go, nên khó thoát 

ra khỏi nghiệp khổ, hạnh phúc to lớn của họ cũng chỉ là được chút giúp đỡ bố thí nhất thời từ lòng xót thương của 

tha nhân, do vậy bố thí trở thành thiện pháp cứu độ tốt nhất cho tam ác đạo. Mọi sự bố thí lớn nhỏ đều phát khởi 

từ lòng trắc ẩn vị tha, nên vị tha là nền tảng của bố thí, tâm vị tha càng lớn mạnh thì pháp bố thí càng tăng trưởng, 

bồ tát trưởng dưỡng tâm vị tha theo dòng thời gian và không gian, bất cứ lúc nào ở bất kì nơi đâu cũng vì lợi ích 



chúng sinh mà hành mọi thiện pháp, thành tựu nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác, khi tâm vị tha có năng lực lợi 

ích chúng sinh, hành mọi thiện pháp diệt mọi ác pháp, ở mọi thời không thì tâm ấy chính là đại bi tâm. Tâm đại bi 

đầy đủ giới định huệ, luôn lợi lạc chúng sinh hành mọi thiện đoạn mọi ác là giới, ở bất kì lúc nào bất cứ nơi đâu là 

định, kết hợp giới định ấy là huệ. Cảnh giới thù thắng và thân tâm thanh tịnh chỉ là kết quả của tâm đại bi. 

 

Chúng sinh thiểu huệ không nhận ra mối nhân quả ưu việt này, nên thay vì gieo nhân cứu khổ trưởng dưỡng tâm 

đại bi để được quả nhị báo trang nghiêm thanh tịnh, thì thờ ơ với pháp cứu xem trọng sự cầu nguyện xin xỏ, để rồi 

hôm nay xin mai lại xin, đời này xin đời sau xin, cứ thế mà xin vô lượng kiếp như cùng tử. Nếu được chư Phật 

khai thị bồ tát dẫn đường phát sinh trí huệ hiểu ra mối nhân quả gọi là nhân địa tu hành của chư Phật tất thành tựu 

được tâm đại bi đủ giới định huệ. Được chư Phật khai thị phát tâm bồ đề, được chư bồ tát dẫn đường cứu khổ, 

chung cục tâm vẫn không phát đường cứu khổ vẫn lẩn tránh không đi, chấp nhận sống trong cảnh cầu xin đến vô 

lượng đời, thực là đáng tiếc không chịu làm trưởng giả tử chỉ thích mãi làm kẻ cùng tử, quả là cương cường quá 

đổi.  

 

Cõi nhân là cảnh giới phúc họa đồng cư, chốn tuyển chọn của năm cõi kia, thân người có cơ hội để chọn lựa cảnh 

giới sinh về trong tương lai, bằng thiện nghiệp bố thí sẽ sinh thiên cho đến vãng sinh về các cõi Phật, ngược lại 

thường gieo ác nghiệp tranh đoạt lợi dưỡng, chỉ xin và nhận không biết đến cho và xả tất sinh từ hạ phẩm của cõi 

người xuống đến đáy địa ngục tùy theo có chút ít hay hoàn toàn không có thiện nghiệp. 

 

Lời bàn trong câu chuyện nói rương như pháp bố thí mọi tư dụng trong lục đạo đều từ đây mà ra, thậm chí mọi 

công đức cũng từ bố thí mà thành. Đức Phật hành bố thí trong vô lượng đời độ hóa vô lượng chúng sinh, nhờ vậy 

thành tựu vô lượng công đức cùng bồ đề đạo quả. Bố thí có công đức lớn như thế song đáng tiếc ngay đến Phật 

giáo đồ cũng không mấy ai xem trọng và hành pháp bố thí. 

 

Quỷ Tỳ xá na gieo nhân tranh dành quả công đức của bố thí, càng tranh càng gây chướng ngại cho việc đắc quả 

bố thí. Sở dĩ gọi là quỷ cũng vì sống mãi trong tâm vị kỷ tranh danh đoạt lợi hằng bao kiếp, kết quả của những sự 

đấu tránh không đắc được gì ngoài đắc "quỷ thân". Song chúng vẫn không chút giác ngộ sự thật này, vẫn tiếp tục 

mưu cầu những thứ khao khát mà không bao giờ có được, như quỷ Tỳ xá na tranh dành các bảo vật công đức 

bằng tâm thất công đức, chung cục do gieo nhân không đúng với quả nên quỷ vẫn hoàn quỷ, thèm muốn vẫn hoàn 

thèm muốn chưa từng được no đủ cơn khát dục. 

 

Người tu hành nếu sinh tâm quỷ chỉ muốn được quả không thích gieo nhân, cầu quả bằng cách gieo nhân theo tâm 

quỷ, mưu mô tính toán để đoạt lợi, dù có đạt được lợi dưỡng, nhưng cũng chỉ là ngũ dục nhất thời mà không phải 

rương bảo của thiện pháp bố thí có công năng thọ dụng vĩnh hằng. Dùng tâm quỷ mưu đoạt quả đức, quả đức 

cũng thành quả ma quỷ, chư Phật bồ tát dùng thiện pháp vun trồng quả đức, ma quỷ dùng tâm tranh đoạt mưu 

được quả đức, Phật và ma chỉ khác nhau nơi chỗ dụng tâm, đệ tử Phật phải đủ trí huệ để tin vào cách dụng tâm 

sao cho đúng, chỉ cần dụng tâm sai là bao công phu tu đều thành nghiệp của ma, thiền sư Trư Đầu đời Tống 

khuyến cáo "Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện, bồ tát dữ dạ xoa, bất cách nhất điều tuyến (hôm qua tâm 

dạ xoa, hôm nay mặt bồ tát, bồ tát và dạ xoa, không cách nhau mảy may). 

 

Thiền định được ví như gậy bảo trong câu chuyện, gậy thiền định có công năng hàng phục hết mọi ma oán, do 

thiền định khiến tâm bất động, nên mọi loạn động của ma quỷ không quấy nhiễu hay xâm phạm được. Nói khác 

hơn mọi tham sân si không lay động được sức định của đại bi tâm, nên tịnh giới không nhiễm, tịnh huệ không mê. 

Đạt được sức thiền định này thì tự chuyển phàm thành thánh, là chiến thắng tự tâm, đó là chiến thắng tối thượng 

được đức Phật khen ngợi "Dầu tại bãi chiến trường, thắng cả ngàn kẻ địch, không bằng chiến thắng mình, thật 

chiến thằng tồi thượng. Dầu thiên thần thát bà, hay ma vương phạn thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự 

thắng như vậy". 

 

Để được công đức thiền định bất bại này, thay vì tu chính niệm giúp tâm bất động, hai quỷ lại động niệm tham 

tâm hành pháp đấu tránh, khiến tâm càng thêm tán loạn thất định, nên cả hai quỷ đều không làm chủ được gậy 



thiền định dẹp mọi oán địch. Hành động của hai quỷ khác nào giết định cầu định như chuyện ngu giết con cầu 

con. 

 

Giới được ví như đôi dép đi đến tự tại khắp mọi nơi, nhờ giới mới đến được cõi thanh tịnh tức bờ bên kia, mà đôi 

chân không thể đến được nếu không nhờ vào đôi dép giới. Phật dậy giới là chỗ trú an ổn duy nhất cho chúng sinh 

không sợ giặc buông lung giết hại giặc này không chừa một ai từ người quyền thế đến hạng tiện dân, từ quan binh 

đến người khuyết tật, trẻ không già chẳng chừa, khắp trong lục đạo chúng không tha một ai, chỉ có một nơi chúng 

không xâm phạm được đó là giới pháp. Giới pháp là chính nhân thành tựu nhị báo trang nghiêm thanh tịnh vô cấu 

nhiễm nên giặc buông lung kia phải xa lìa, nhờ vào giới pháp mà thành tựu cõi tịnh, như đôi dép quỷ tranh có thể 

đến cõi trời. Giống như tranh gậy thiền định, hành động hai quỷ một lần nữa đã giết giới nhân cầu quả công đức 

giới. Người cầu sinh tịnh độ cũng vậy không nên tin rằng không cần đến giới pháp thanh tịnh chỉ cầu nguyện là 

đủ rồi, tin như vậy là mê tín vì bỏ nhân tất mất quả, quả nào cũng không do nơi nhân cầu mà hoàn toàn phải dựa 

vào chính nhân tương ưng với quả mới thành tựu. 

 

Kẻ chiếm đoạt bảo vật của hai quỷ dụ cho tâm bất thiện, chính tâm này đoạt mọi bảo vật khỏi tầm tay của chúng 

sinh, nếu đừng khởi tâm bất thiện tất giữ được bảo vật. 

 


