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Khi còn bé tôi thich nge chuyện
và xem phim “Tề Thiên Đại Thánh”. Câu
chuyện nói ve� một con khỉ có sưc mạnh
phi thuòng, có thể cầm cây thiêt bảng
nặng ngàn cân và có 72 phép thần thông,
tên là Tôn Ngộ Không. Khi lớn lên tìm
hiểu Phật giáo, tôi hiểu ta�c giả viêt câu
chuyện “Tôn Ngộ Không” để trình bày
triêt lý "mo�i sư� la� kho�ng" của Phật giáo.
Chữ ngộ ở đây có nghiã là nhận biêt,
nhận thức. Phật giáo với triêt lý “mọi sự
là không" mà nhiều ngư��i theo Phật đã

chọn pháp danh có chữ đầu là Không, như: Không Tánh, Không Toàn, Không Mỹ, Kho�ng
Tr⍪�, Kho�ng Đư�c .... Nhưng to�i chưa nge ai cho�n pha�p danh la� Kho�ng Tie�n. �u� ho� theo
thuye�t “mo�i sư� la� kho�ng”, nhưng trong ta�m tr⍪� ho� cu�ng muo�n gia�u co�, va� ho� xem gia�u co�
la� co� phu�c l��n��

Nếu “Tôn Ngộ Không” là cái tên để gọi thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng "ngộ không" là
triêt lý của Phật giáo, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu triêt lý na�y có pha�i la� cha�n ly��

Khi nói đến "ngộ không", Phật giáo đã tự mâu thuẫn, vì ai ngộ� Ai nhận biêt� Tư�ng tự
những ngư��i có pháp danh: Không Tánh, Không Toàn, Không Mỹ, Kho�ng Tr⍪�…và dù họ
có pháp danh là không gì gì đi nữa, thì điều đó đã nói lên bản ngã của họ hiện hũu. Bởi
không có bản ngã thì ai đã chọn pháp danh� Không lẽ con khỉ, con bo�, con vi�t, con êch,
ngọn cỏ, giọt nư��c, hòn sỏi, không khí, hư vô… đã chọn pháp danh�
Có pháp danh là đã xac nhận có ta hie��n hư�u, co� bản ngã của ta đây. Con ngư��i mu� ve�
ch⍪�nh m⍪�nh, nghiã là m⍪�nh mù mà không biêt mình mù, va� v⍪� the� la�m lu�i bư��c theo Ta�t
đa�t Đa, la� ga� pha�m nha�n cũng mù như mình! Bang chư�ng la� Ta�t đa�t Đa cu�ng tin va�o
thuye�t “vo� nga�” va� rao gia�ng ta� thuye�t na�y cho ca�c đe�� tư�...

�ư� kho�n ngoan buo��c chu�ng ta phải ‘ngộ có’ mới hợp lý, nghiã là nhận biêt có ta hie��n
hư�u, và cũng có vạn vật, có thiên đàng, có hỏa ngục, có Thuọngđế thuởng phạt công
minh thì cuộc đời mới có ý nghiã. B��i tha��t de� hie‴u, ne�u ta�t ca� ch⍪� la� ‘kho�ng’ thì có gì để
bàn thảo� Co� g⍪� để chia sẻ� Và có ai để chia sẻ với ai�

Thánh Kinh: “Mù dă�t mù cả hai sẽ lọt xuống hố”.
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