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Có một cư sĩ xin vào gặp Hòa Thượng để tham vấn đạo, 
hỏi rằng: 

- Tham sân si là gì? 

Không cần suy nghĩ, Hòa Thượng nhanh nhẩu trả lời 

- Ối cái ông nhà quê nầy, chỉ có vậy mà phải nhọc lòng 
bần đạo. 

Ông ấy đỏ mặt tía tai quầy quả ra đi tức khắc, không nói 
không rằng. Hòa Thượng gọi dựt trở lại: 

- Ấy đấy là tham sân si, Tham sân si là ấy đấy! ông có 
hiểu được không? Chính vì ông Tham thân chấp ngã, 
nên hể ai động tới hoặc chê bai thì ông nổi sân, đỏ mặt 
tiá tai – Tham và sân từ đâu mà ra vậy? Chính là vì si – 
mê lầm lạc, ông thấy vạn hữu không thật như chính nó. 

Xin tạm mượn mẫu chuyện nhỏ trên đây để gọi là bắt 
đầu cho một vài suy tư về tham sân si, cái mà, theo như 
đạo Phật, nó là gốc nguồn của mọi phiền não khổ đau, 
dẫn dắt vạn loài xoay vần trong biển tử sanh triền miên 
không dứt. 

1. THAM: là một ước muốn, một khát vọng chiếm hữu, 
chinh phục một cái gì đó để nó thuộc về mình, để biến ta 
là bậc nhất trước đồng loại và vạn-loài. Vì tham là một 
khát vọng nên nó không có điểm dừng. Nếu hoàn cảnh 
không cho phép thì nó chỉ tạm dừng lại, trong tâm vẫn 
nung nấu, ôm ấp, hoài bảo. Môi trường của tham được 
thiết lập trên một xã hội tính, có ta và những cái ngoài ta. 
Thiếu một trong hai cái trên, tham thật khó mà thành 
tựu. Do vậy, đối tượng của tham, xung quanh đời sống 

con người không ngoài các yếu tố: tài, sắc, danh, thực, 
thùy (ngủ nghĩ). 

* Tham tài tức là tham tiền. Xã hội văn minh ngày nay, 
tiền là một phương tiện tối hảo để con người trao đổi 
mua bán tất cả mọi tiện nghi vật chất: mua nhà cửa, xe 
cộ, áo quần, đồ trang sức, thực phẩm, máy móc, du-lịch, 
v.v… Cũng từ đồng tiền, đẻ ra thiện ác các thứ đủ loại, 
đủ kiểu, người ta có thể mua vũ khí, bom đạn để phòng 
vệ, có khi cũng để xâm lăng. Cũng từ đồng tiền, người 
ta có thể tương trợ lẫn nhau, cứu giúp lẫn nhau những 
khi hoạn nạn bởi tai trời ách nước… 

“Nhơn tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong”. Câu 
này áp dụng rất đúng cho câu chuyện dưới đây, xin 
được kể lại quý vị cùng nghe. Đó là chuyện một tên ăn 
cướp, sanh nghề, tử nghiệp! Thời Pháp thuộc khoảng 
thập niên 49-50 ở Long Xuyên mùa nước lụt, nhà tôi 
cách thị xã 4Km, đường vào xóm nước ngập lỉnh bỉnh. 
Hừng sáng có một bọn cướp có vũ-trang, lảng vảng tại 
cầu đúc chận đón xe đò từ trên tỉnh ra. Họ bắt đầu kéo 
con ngựa sắt nằm ngang đường làm vật cản không cho 
xe chạy qua được. Thật là không may cho bọn cướp, họ 
đón nhằm một chiếc xe đò chở đầy lính hành quân từ 
trên quận xuống, họ đã quá trể để tháo chạy, trước một 
tầm đạn quá gần. Một tên bị thương ngay từ loạt đạn 
đầu. Hắn cố chạy và lủi ngay trong nhà tôi để trốn. Máu 
me đầy mình, ruột lòi ra một đống, hắn vừa mệt vừa 
khát nước vì mất máu, kêu gào thảm thiết xin được 
uống nước. Nhà chỉ còn có Cô Bảy với Má tôi. Ba và 
Chú Sáu thì đi chài từ sáng sớm. Cô Bảy với Má tôi cố 
gằng lôi hắn vào bên trong ngạch cửa để lính quận 
không thấy. Trong trực giác má sợ rằng họ phát hiện 
một tên cướp trong nhà mình trước cảnh dầu sôi lửa 
bỏng như vầy rất là nguy-hiểm, nên cả nhà đành phải 
chạy sang nhà bên cạnh để lánh nạn, đạn bay vèo vèo 
trên đầu, tiếng la hét của lính nghe đâu đây, thật gần… 
Trước khi rời khỏi nhà, tôi đã ân cần tắng cho hắn mấy 
tô nước… Tàn cuộc, cũng may là lính quận không tìm 
được tên cướp, xóm riềng xúm lại đầy nhà để xem mặt 
tên cướp. Có người gặp ba tôi ngoài đầu xóm, nhanh 
nhẩu báo tin: 

- Lẹ lên, trong nhà mày có một thằng bị bắn lòi ruột.  

Còn ai khác hơn là thằng con nầy! Ba tôi nghĩ như vậy 
trong trạng thái bàng hoàng, đau khổ cùng cực. Cho 
hay, một lời nói, dù vô-tình mà thiếu hay dư một chữ 
thôi, đủ để gieo khổ biết bao cho người!  

Tên cướp còn thoi thóp và chết trên đường ba tôi chở 
hắn về tận nhà cách đó mấy cây số. 

* Tham sắc: là lòng ham muốn mình có một thân thể 
đẹp đẻ, hấp dẫn hơn người và là một ước vọng muốn 
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chiếm hữu một nhan sắc đẹp khác thuộc về mình. 

Trong nhà Phật gọi đây chính là tham dục, là nhân quả 
trùng-trùng cuồng quay trong sinh tử luân hồi đã thành-
tựu một thế giới riêng gọi là dục-giới. Kinh Lăng-
Nghiêm, Đức Phật dạy: “Trai mê sắc gái, gái đắm tình 
trai, tình ân ái không rời, ràng buột đời đời triền miên 
không dứt”. 

Tham dục là chủ nhơn ông có khả năng sai sử nhiều thứ 
tham khác nhứt là tham tiền, góp thêm phương-tiện để 
tham dục sớm thành tựu. 

Trong các thứ tham, dục là cái khó dứt trừ nhất vì nó là 
một thứ câu sinh vô minh (có sẵn nhiều đời). Người ta 
dễ dàng chết cho tình ái hơn bất cứ mọi thứ trên đời. 
Vạn loài vạn vật, từ vô thủy, không ai dạy ai những hiểu 
biết, những khát vọng, hành vi về tình ái. Mỗi loài, giữa 
đực và cái, bộ phận nào, thời điểm nào, tín hiệu ra sao để 
sanh con đẻ cái, đều tự biết lấy, không sai chạy. Cái biết 
đó là nghiệp vậy. 

Chư Phật, Chư Tổ đã nhìn thấy cái nguy của ái dục 
trong sự nghiệp tu-hành nên phải rút vào tận rừng sâu để 
mà… tử thủ, cho tới khi thành đạo, mới được xuống núi 
hành đạo cứu đời. Nếu mà tay ấn chưa cao, đạo lực 
chưa vững, xuống núi không khéo có ngày bị cọp tha 
như câu chuyện dưới đây: 

Tại một vùng rừng núi thâm u, xung quanh nhiều thú 
dữ. Hai thầy trò ẩn tu nhiều năm rất là miên mật, an-
nhiên tự tại. Vị tăng trẻ vào tu lúc còn nhỏ xa hẳn thế 
giới loài người, tâm-hồn bình-lặng, thanh tịnh như tờ 
giấy trắng. Một hôm có việc, thầy trò dắt nhau xuống 
núi nhân tiện ghé chợ mua sắm những nhu cầu tối thiểu 
cho một đời sống thanh tu.  

Đi ngang qua một gian hàng có một cô gái đẹp, vị tăng 
trẻ bấy giờ đang ở tuổi thanh niên, chỉ vào cô gái hỏi 
thầy: 

- Cái đó là gì vậy, thưa thầy? 

- Đi lẹ lên con, vị thầy trả lời. Nó là cọp đó, nguy hiểm 
lắm. Nó nhai hết cả hồn và xác của con đấy! 

Về chùa, vị tăng trẻ ngày đêm thao thức không yên tâm 
lúc nào cũng chập chờn thấy hình ảnh con cọp, sao mà 
dễ thương quá. Vị tăng thưa với sư phụ: 

- Chẳng thà con bị con cọp đó nhai đầu, hơn là con đau 
khổ thương nhớ không yên! Ái dục ngủ ngầm bên trong 
tựa hồ như không có gì. Thật ra nó hừng hực nóng bỏng 
như chất lõng bên trong lòng địa cầu. Nó chờ đủ duyên 
đấy! 

* Tham danh: là muốn được người trọng vọng, quý 

mến. Danh là tên tuổi, là cái ta lớn lắm, không gì bằng. 
Ở một dạng khác, ta có thể hiểu tham danh là thối thân 
của lòng chấp ngã. Đó là khoái khen, ghét chê. Một lời 
khen dù không thật cũng làm ta mát lòng. Rồi ta vọng 
nghĩ là người được khen sẽ hơn mình nên ta phải rất hà 
tiện để tặng người tiếng khen. Mặt khác ta thường để lộ 
bề mặt, bề ngoài những gì tốt đẹp, ưu điểm hơn người 
và dấu biệt những gì xét ra bị đời chê trách. 

Suy cho kỷ, hóa ra cái xấu ta ôm chặt, giấu kín giống 
như lúa lép ta vựa chứa đầy kho lẩm, còn những lúa tốt 
ta thẩy ra ngoài. Nhà Phật thì trái lại, tư lương của mỗi 
người phải là những hạt chắc. Cặn bả của phiền não khổ 
đau phải được chắc lọc để loại trừ bằng giới luật và phát 
lồ sám-hối. Phát lồ sám hối là nói hết những tội lỗi của 
mình một cách chí thành, tha-thiết và quyết tâm không 
tái phạm, là một phương-pháp mở toang kho để cho hạt 
lép bay ra để cho Như Lai tàng không bị ô-nhiểm và 
rỗng rang như hư không pháp giới. 

* Tham thực: là sự ham muốn, đòi hỏi những thưởng 
thức về ăn uống vượt quá mức bình thường. Có thực 
mới giựt được đạo là tiêu chuẩn của cái ăn bình thường 
là làm sao quý hồ cơ thể được tồn tại sống còn để đủ sức 
làm đạo. Để ăn, nhìn kỷ, chúng ta thấy con người quả đã 
độc ác nhứt trong vạn-loài sinh vật. Có thể nói không có 
một sinh vật nào mà không lọt vào bụng của con người 
từ rắn rít, sâu bọ, ếch nhái, đến lươn trạch, cá tôm, cua sò 
ốc hến, thú hiền, thú dữ, hai chưn, bốn chưn, rong rêu, 
rau củ, v.v… không sót một món nào. Con người đã 
lùng sụt, kiếm tìm, không một góc rừng nào mà không 
có vết chân người, không một hốc đá nào mà con người 
không đào xới khai phá. Chưa hết, ngay cả đồng loại, 
con người cũng đã từng xơi qua! Papua New Guenea, 
cách nay vài thập niên thôi, có những bộ-lạc đã ăn thịt 
người. Ngoài ra con người đã giết nhau hàng loạt để 
dành chiếm đất đai, tài nguyên bằng những hận thù vô 
duyên… 

Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất xuất hiện ở thế gian 
nầy cực lực chối bỏ sự giết qua lăng kính bình đẳng 
trước mạng sống. Đúng vậy, một sinh vật dù lớn, dù 
nhỏ, ý chí cầu sanh giống nhau. Cách thế biểu lộ khác 
nhau nhưng ai cũng hiểu rằng khi bị giết, sinh vật đó 
không đành lòng chịu chết. Thời nay, một vài nước văn 
minh, tỏ ra bảo vệ loài vật, hoặc ngăn cản cấm những 
hành vi tàn ác đối với loài vật, lại cho đó là một hành 
động văn minh tiến bộ. Nói nào ngay, có còn hơn không 
chứ người Phật tử chân chính đã biết và thực hành điều 
đó từ hơn 2000 năm nay rồi. 

Nhìn vào thị trường thực phẩm, chỉ riêng thịt cá không 
thôi, mỗi ngày ta có thể hình dung hàng triệu sinh mạng 
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bị giết. Ta tự hỏi mạng ở đâu có hoài để mà giết, mặt 
khác thì con người vẫn tiếp tục sanh sôi nẩy nở theo 
nhịp nhanh. Chuyện nầy đâu có gì khó hiểu đối với đạo 
Phật: Nay anh ăn tôi, mai mốt anh thế mạng lại để tôi ăn, 
có mất đi đâu, thành ra gà, heo vẫn có hoài để giết, 
người vẫn có hoài để ăn, xoay chuyển trong một vòng 
quay triền miên không dứt. 

* Tham Thùy: tức là ham ngủ nghỉ. Nói chung thì loài 
nào cũng cần có những giấc ngủ nhứt định, đó dường 
như là một chu kỳ đòi hỏi bắt buộc của mọi cơ thể để 
giữ được độ bền tồn tại. Nhưng ham ngủ ở đây có nghĩa 
vượt hơn mức bình thường. Ngủ như là một hưởng thụ 
khoái lạc, và khoái lạc nào cũng đều đưa đến thân tâm 
mệt mỏi mù mờ. Cứu cánh của người tu là trí huệ, mà 
ngủ nhiều là một chướng duyên của sự tiến tu. Cho nên 
Hòa Thượng Phước Huệ có lần thức nhắc đại chúng 
trong tu-học bằng câu dí dỏm như vầy: “Quý vị mà ngủ 
nhiều quá, có ngày mất đi dấu hỏi”. 

Tóm lại, lượt qua năm món tham kể trên, ngoại trừ tham 
ngủ, còn lại cái tham nào cũng đều dắt ta vào những 
hành vi cực ác dễ dàng, đó là sự giết, là nhân của địa 
ngục. Đó là ý nghĩa tại sao các kinh-tạng chỉ nói ngắn 
gọn tham lam tương ưng với quả địa ngục. 

2. Sân: là một trạng thái tâm lý biểu lộ những gì bất như 
ý, làm cho ta tức tối, phiền não, khó chịu, bất an. Bên 
trong như có một cái gì nung nấu, nóng nảy lên khiến ta 
phải phát tán bằng hành động, bằng sự la hét, thét gào. 
Trong từng bước nó dắt ta đi lần đến những hành động 
xấu ác, nhẹ thì ấu đả, la mắng, mạt sát, chưởi bới. Nặng 
thì đập phá, giết người. Hoặc giả, sân có thể dẫn ta đến 
vực thẳm của sự uất ức để phải tự hủy hoại chính mình. 

Đa phần những điều bất như ý cũng xuất từ sự thất bại 
của lòng tham, từ tài sắc danh thực thùy, từ thân khẩu ý. 

Giống như tham, sân cũng mang tính hệ quả xã hội 
xung quanh. Phải có một động cơ tác động từ lâu ngoài. 
Một viên đá bị ai đó chọi trúng vào mặt, đau quá, nổi 
sân, phải tìm cho ra lẽ hoặc là chọi lại, hoặc mắng cho 
vài câu. Dường như làm cho hắn đau đớn hoằn hoại hơn 
ta, ta mới chịu.  

Trong khi đó máu ta vẫn chảy, ta có bớt đau hay không, 
chưa chắc. Nhưng rồi hắn chắc gì đã nhịn, phải đòn lại 
mạnh hơn, cứ thế chiến-tranh gia-tăng nhân quả trùng 
trùng. 

Đời thường ưa cho nhỉn là nhục là ngu để người ta có cơ 
hội làm tới, hiếp đáp mình hơn nữa. Nhà Phật thì không 
làm như vậy. Đức Phật dạy: Nếu ta trúng tên, nhanh 
chóng rút mũi tên ra, tìm cách điều trị cho vết thương 
mau lành. Đó là thượng sách. Vì nếu để tâm truy cứu 

mũi tên nầy từ đâu, của ai, tại sao hắn bắn ta, ta đã đánh 
mất cơ hội tự cứu mình. 

Quả của tâm sân là ngạ quỷ là quỷ đói. Tướng của loài 
quỷ nầy cái bụng thì thật là to để chứa toàn sân hận, cái 
cổ thì nhỏ như cây kim, ăn vào không được vì bị lửa 
giận thiêu đốt. Thành ra luôn luôn đói. Chết đi sống lại 
nhiều lần để mà đói và giận. 

Tỳ Lưu Ly là một hoàng tử trong dòng họ Thích, nhưng 
mẹ của ông chỉ là một cung phi, ông luôn bị trêu chọc 
và kỳ thị vì không được chính thống. Tỳ lưu ly ôm hận 
và hẹn một ngày sẽ tiêu diệt dòng họ Thích. Cơ hội đến 
ông kéo hùng binh về đảo chánh, làm cỏ dòng họ Thích. 
Lòng sân hận đã được thỏa mãn, nhưng ông đọa địa 
ngục vì nhân giết. 

3. Si: là si mê, lầm lạc, là mù mờ tâm tối, là vô minh, là 
thiếu trí huệ. Có người khi cần phải suy nghĩ một điều gì 
thì đầu óc nhức bưng lên, tâm thần rối loạn, nhớ trước 
quên sau. Đó là phó sản của tâm si. Đứng trước bất cứ 
một công việc gì mà thiếu sự suy nghĩ, cân nhắc cho 
cùng cạn thì  trăm sự như nhắm mắt làm càng, thành bại 
thôi thì treo cho số phần may rủi. Đi buôn thì có lỗ lã, 
làm ruộng thì bất quá chỉ đủ ăn… 

Vào tu, người si mê là người thiếu đức tin, nghe người 
nầy nói cũng có lý, nhóm kia gẫm cũng hay, chạy qua 
chạy lại cuống cuồng như con vụ múa rối. Tàn đời, mãn 
kiếp lận đận lao đao. 

Quả của tâm si chính là súc sanh. Vì không có đầu óc 
nên suốt ngày chỉ nghĩ tới cỏ nước, mặc cho đời muốn 
cày, muốn cởi, muốn ăn nuốt, bán buôn mặc tình. Làm 
heo thì chỉ biết ăn rồi ngủ cho có nhiều thịt, nhiều mở 
cho thiên hạ chè chén vui say. Loài thú cư xử với nhau 
bằng cơ bắp  mạnh được yếu thua. Tướng của súc sanh 
là tướng của con nợ: nợ mạng, nợ tiền, nợ đời… 

Đôi lúc làm ở hảng cực quá, ta tự than thân: “Nợ nần ai 
mà đời ta cực như trâu, sáng trưa chiều tối chỉ thấy hảng 
xưởng, máy móc và mồ hôi”! Ta đang là người, chợt rơi 
vào cảnh thú. 

Tóm lại, ngay khi ta cất tiếng khóc đầu tiên, báo hiệu 
rằng ta đã góp mặt vào đời, mẹ cha ta hoan-hỷ đón 
mừng khi soát xét ta toàn thân ngủ căn nguyên vẹn hoàn 
hảo. Bên cạnh đó, mọi người quên bẳng đi một điều 
quan-trọng rằng ta cũng có đầy đủ tham sân si, nghĩa là 
ta bắt đầu ném vào đời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

Một trăm năm cuộc đời, có người đã nếm đủ cả ba cảnh 
trên đời, có người chỉ vào tù ra khám, có người đó khổ 
bò lê bò càng, có người dật dờ hoang-dại như thú dữ 
rừng xanh… hoặc có người chưa hề nếm qua bất cứ khổ 
nạn nào. Ngần đó thứ gộp lại là một thế giới loài người 
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với những cặp đối đãi: buồn vui, sướng khổ, thiện ác, 
giàu nghèo, họa phước, tu và không tu… 

Tham sân si là chất liệu của phiền não, chắc chắn không 
mang lại một hạnh phúc đích thực nào dù là hạnh-phúc 
thế gian. Thí dụ từ lòng tham ta có được một số tiền, 
ngay tại đó ta vui nhưng mà lo sợ, hạnh phúc đâu phải 
vậy, đó là bất an. Ngay sau đó lòng tham lại dắt ta vào 
một mục tiêu khác, đâu có dừng. Thành quả vừa đạt 
được, không kịp thưởng thức lại bắt đầu dấn vào những 
mạo hiểm mới v.v… 

Hạnh-phúc ở đời này, gẫm cho cùng làm gì thật có. Nó 
là hóa thân của vọng-tưởng, bởi vì nó từ đau khổ bước 
ra, huống là bơi lội trong bùn-cặn tham sân si. Thí dụ: ta 
vừa mới được phóng thích từ nhà tù cải tạo của Cộng 
Sản chẳng hạn. Ta rất vui vì được tự do. Ôi, thứ tự do 
được ban-phát từ nhà tù! Hạnh-phục ta thấy được từ khổ 
nạn. Thật là khôi hài, lúc không có khổ nạn tù đày, ta có 
thấy hạnh-phúc của tự do không? Ta thưởng-thức  tự do 
từ những kinh nghiệm đau khổ tù dày! 

Có nhiều câu nói đúng như thật thì bị chê là điên, là tầm-
thường: “Ái da, ta sướng quá vì không mắc bệnh”. Có gì 
lạ đâu mà tán thán. Đợi đến khi nằm liệt gường liệt 
chiếu, vừa khỏi bệnh, lại nói luôn miệng: sướng quá, 
khoẻ quá, thoát chết rồi… Ta ham chạy theo những cái 
phi-thường để bắt gặp đau khổ ở cuối đường mới đành 
lòng quay về. Vậy là, hạnh phúc là những gì đang nằm 
trong tầm tay ta ngay tại lúc vắng-mặt đau khổ. 
Qua lăng kính đạo, Đức Phật thương xót chúng sanh si 
mê lầm lạc, lấy giả làm chơn, lấy tham sân si làm lẽ 
sống, hằng sống với cái vô-thường mà, hạnh phúc 
không bao giờ tồn tại trong những lầu đài vô thường. 
Đạo là tâm bình-thường là không tham, không sân, 
không si vậy. 
Trong tự xét soi mình để dứt trừ tâm tham thì bố-thí là 
một phương pháp đối trị tích cực, quý giá. Bố thí là cho 
ra mà vô cầu gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí, để dứt trừ 
tâm bỏn xẻn là phó sản của tham lam, là nhân của bần 
cùng, địa ngục. 
Dùng nhẫn nhục để đối trị lòng sân hận thì nghiệp 
chướng tiêu trừ, viễn ly khổ ách, thường hoạch kiết 
tường. 
Giác là đối lập của mê là sáng để trừ tối. Bật một ngọn 
đèn lên thì ngay tại đó bóng tối ngàn năm vẫn bị xua tan. 
Dứt trừ tham sân si là góp phần xây dựng an bình cho 
thế giới hiện đời và cũng là một sự nghiệp tâm linh vĩ 
đại thoát ly khỏi quỷ đạo của bánh xe nghiệp chướng 
sanh tử luân hồi.                                                             

 

 

 

 

 


