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Tựa như người dùng khối đá lớn, trải qua bao ngày tháng ra sức mài dũa thành con trâu nhỏ để chơi, bỏ công 

sức rất nhiều để được cái cỏn con. 

 

Thế nhân cũng vậy, mài khối đá lớn, dụ như miệt mài ra sức học vấn, làm con trâu chơi, dụ như vì danh văn, 

thị phi lẫn nhau. Phàm người biết học, rèn luyện tư duy, tri kiến sâu rộng, tiến bước trên con đường thành 

thắng quả. Nếu chỉ để được danh thanh, ắt kiêu ngạo cống cao, tăng trưởng tội lỗi. 

 

Bình : Câu chuyện Quỷ tranh bảo bối thứ 41, nói về nhân địa và quả đức của ba pháp bố thí, trì giới và thiền 

định. Chuyện này nói tiếp về ba pháp còn lại là nhẫn nhục, tinh tiến và trí huệ. 

 

Người này miệt mài cần cù và kiên nhẫn qua bao ngày tháng mài tảng đá lớn thành con trâu nhỏ để chơi. Sự 

cần cù và kiên nhẫn do thiếu trí huệ nên chỉ đưa đến một kết quả quá nhỏ bé, là một món đồ chơi. Dưới sự 

hướng dẫn của trí huệ, sức cần cù, và tâm kiên nhẫn có thể thành tựu được quả giải thoát qua bờ kia. 

 

Tinh tiến là một trong sáu pháp đưa người qua bờ bên kia, gọi là tinh tiến ba la mật đa, tức tứ chính cần trong 

37 phẩm trợ đạo. Tinh tiến có nhiều loại, nhưng đại loại được phân làm hai nhóm, chính và tà. Tà là sự tinh 

tiến tạo ác hay tham dục, hay mọi tác nghiệp đưa đến điều hại người hại mình. Chính tinh tiến, dưới mắt trí 

huệ ba la mật đa, là sự tinh cần nỗ lực trên 2 phương diện, đoạn ác và hành thiện.  

 

Đoạn ác tức chư ác mạc tác, bao gồm hai nghĩa là diệt nhân ác chưa sinh, và đoạn quả ác đã khởi, đồng nghĩa 

diệt tận nhân và quả của mọi ác pháp. Muốn diệt tận nhân quả ác, tất phải vận dụng trí huệ quán sát gốc ác, ác 

không tự sinh mà do tâm khởi, nên nói tội tùng tâm khởi. Ngăn không cho ác sinh, tức ngăn không cho tâm 

khởi. Tâm khởi ác thuộc vọng, vì chấp vọng là thật nên khởi tâm theo vọng tạo thành tội, tâm này bị diệt tức 

vọng diệt, có vậy tội mới bị tận diệt từ gốc, tam ác đạo sẽ không còn tồn tại. Nói cách khác diệt vọng đồng với 

diệt tội, và muốn tận diệt vọng tất phải diệt từ nơi tâm, chính xác hơn là diệt tâm, một thứ tâm do vọng sinh, là 

môi trường thích nghi cho vọng sinh khởi và phát triển. Tâm này chỉ thực có trong vọng, và vì vậy không thể 

có trong giác, khác nào mộng tâm với thường tâm. Mộng tâm chỉ sinh khởi và hiện hữu như thật trong cơn mơ, 

và khi tỉnh dậy trở về với thường tâm thì mộng tâm chỉ là hư vô không thật.  

 

Hành thiện tức chúng thiện phụng hành, bao gồm phát sinh nhân thiện chưa khởi, và tăng trưởng quả thiện đã 

sinh. Thiện không tự sinh và cũng không từ ngoài đến mà tự tâm sinh, nên nếu thiện tâm không phát thì thiện 

không sinh. Khi phát thiện tâm đồng nghĩa với phát khởi thiện nhân tăng trưởng thiện quả, nhân nhân quả quả 

gắn liền với thiện nên thành tựu nhất thiết thiện pháp. 

 

Từ đây suy ra diệt sạch vọng tâm thì chân như hiển bầy, tức chân tâm chân cảnh tự hiện. Vọng tâm là chủ tể 

của chúng sinh, là thứ chúng sinh gọi là ngã, ngã đã là vọng tâm tất nhiên muốn giải thoát phải vong ngã, 

mượn vọng ngã làm phương tiện tu tập chính pháp, đó là tu nhất thiết thiện, nương chính pháp lìa vọng ngã, ấy 

là đoạn nhất thiết ác, càng tu chính pháp càng lìa ngã, cho đến khi chính pháp thành tựu viên mãn thì vọng ngã 

hoàn toàn tận diệt, nên không có ngã để chứng và cũng không pháp để đắc, bởi chính pháp là chân lý thường 

hằng xưa nay, đắc pháp chỉ là nhận ra thật tính xưa nay của muôn pháp, nên không có gì để đắc, ví như người 

tỉnh mộng trở lại với thường pháp xưa nay mà không hề đắc thường pháp này. Đắc pháp hay thành tựu chính 

pháp là xả vọng quy chân, trở lại với chân tâm và chân cảnh xưa nay như người lìa mộng trở lại với thường 

pháp xưa nay. Đáng tiếc đa phần tín chúng tu tập nghịch hành chỉ mong sao cho vọng ngã được mọi thứ dục 

lạc, vì vậy nỗ lực tu tập bao kiếp cũng chỉ được chút phúc báo nhỏ nhoi của ngã như người mài tảng đá lớn chỉ 

được con trâu nhỏ làm đồ chơi.  

 

Phàm nhân tinh tiến lễ Phật tụng kinh, nhưng biếng nhác ngại mệt trong sự độ sinh, cũng do không phát bồ tát 

tâm nên không đủ lực tinh tiến tu nhất thiết thiện lợi lạc chúng sinh, chỉ mong tự lợi nên thiết tha tụng kinh 

niệm Phật cầu nguyện cho bản thân, mà không màng đến việc lợi sinh. Tinh tiến vì mình không hề là tinh tiến 

ba la mật, vì thứ tinh tiến này chỉ mang đến phúc báo dục lạc của bờ này, hầu cầu lợi dưỡng ngũ dục, họ không 

hề nhằm đến mục đích tự lợi lợi tha, cũng bỏ công sức tinh tiến nhẫn nại to lớn song không trí huệ nên chung 

cục chỉ được chút phúc báo như mài tảng đá để được con trâu nhỏ, thật đáng thương xót. 



 

Hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến hay thiền định mà thiếu trí huệ chung cục cũng thành mài tảng đá lớn 

thành đồ chơi con trâu nhỏ, vì vậy trí huệ được coi là nền tảng của lục ba la mật. 

 

Lời bàn trong câu chuyện lấy việc mài tảng đá lớn như ra công tu học, để làm con trâu nhỏ như chỉ mong danh 

văn lợi dưỡng, làm đồ chơi ví cho giải trí nhất thời không có thực lợi ích nào, như vậy nếu nỗ lực tu học cả đời 

chỉ cầu lợi dưỡng nhất thời cũng đủ quá thiệt thòi như dùng ngọc làm đạn để bắn chim sẻ, được chim sẻ nhưng 

mất ngọc báu, chưa kể do lợi dưỡng sinh ngã mạn đấu tranh, tăng trưởng tội nghiệp cho tương lai. Pháp môn 

mài đá này có không ít tín đồ trong đời mạt pháp, người tu học cần phải suy xét chiêm nghiệm cẩn thận câu 

chuyện ngu này để hiện đời không bạch phí công phu bỏ công sức lớn được quả nhỏ nhoi, tương lai chịu quả 

sa đọa,  

  

 


