
27. Chữa trị vết roi. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Một người phạm tội, bị vua phạt roi, sau khi bị đánh người này lấy phân ngựa bôi trên vết thương cho mau lành. 

Kẻ ngu thấy vậy suy nghĩ, « ta có cách trị thương rồi ». Người này về nhà nói với con rằng « Con hãy dùng roi 

quất lưng cha, cha muốn thử phương pháp hay này ». Người con liền đánh, sau đó người này lấy phân ngựa thoa 

lên, rồi tự vui cho là thiện xảo. 

 

Thế nhân cũng vậy, nghe tu quán bất tịnh trừ được vết thương ngũ ấm, liền tự suy nghĩ, ta nay quán nữ sắc và ngũ 

dục. Do chưa thành tựu được quán bất tịnh nên trở lại bị nữ sắc mê loạn, lưu chuyển sinh tử, đọa vào địa ngục. 

 

Bình : Đức Phật dậy trong kinh Đại bát niết bàn « Có hai hạng người hy hữu nơi đời, hạng thứ nhất không 

hề phạm lỗi, hạng thứ hai phạm lỗi mà biết sám hối sửa đổi ». Lời dạy này hàm nghĩa có hai bậc trí, bậc thứ 

nhất quán triệt mọi pháp không hề phạm lỗi, hạng thứ hai biết rõ mọi sai trái để sửa sai, tức biết chỗ ngu của tự 

thân, cả hai hạng này đều là trí giả, Khổng tử cũng nói « tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri thị tri dã » có nghĩa biết 

ta biết cái gì, biết ta không biết cái gì, chính là biết vậy. Người ngu trong chuyện này không biết ta là người 

không phạm lỗi, nên không bị thương bởi hình phạt roi vọt, và không cần chữa trị, thực là hy hữu, mà tự làm cho 

bị thương để được chữa lành vết roi rồi cho đó là hy hữu. Kẻ này phạm phải nhiều điều ngu, điều ngu thứ nhất là 

không biết thế nào là hy hữu đệ nhất. Điều ngu thứ hai là vọng tưởng cho sự chữa lành vết thương là hy hữu hơn 

điều không bao giờ bị thương. Điều ngu thứ ba là đang yên lại tìm nguy, đó là tự gây thương tích để rồi chữa lành, 

và cho đó là hy hữu, điều ngu thứ tư là không nhận ra ta vốn đang có điều hy hữu nhất, đó là sự bình yên, không 

sợ roi vọt và cần thuốc chữa.  

 

Nếu nhận chân ra một điều ngu, thì mọi điều ngu sẽ dứt ngay cùng một lúc, sự nhận ra chỗ ngu của ta khiến mọi 

điều ngu ấy đều tiêu tan chính đó là công năng của trí huệ. Trí huệ có năng lực chiếu phá vô minh, nhận chân ra 

cái ngu (vô minh) không thấy đúng mọi sự vật như người ngu kia. Phàm phu cũng giống người ngu chỉ thấy sự 

được cứu khổ là quý, mà không hề nhận ra sự không khổ mới thật là quý. 

 

Bồ tát Quan thế âm tùy thuận nỗi khổ và nhân duyên của mỗi chúng sinh mà thi thiết các phương tiện pháp tương 

ưng với hoàn cảnh để cứu khổ. Ngài cứu khổ qua hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất gọi là phương tiện cứu khổ tức 

cứu khổ hiện tiền, loại khổ đã thành quả, thuộc về quả khổ, khiến quả khổ tạm thời tiêu trừ, vì nhân khổ chưa diệt, 

thí dụ như bố thí cho người nghèo khổ, phóng sinh cho các loài có nguy cơ bị ăn giết. Giai đoạn hai gọi là cứu 

cánh cứu khổ, tức cứu các khổ chưa sinh, thuộc về nhân khổ, khiến nhân khổ tận diệt, không còn cơ hội phát sinh 

cho đến tận vị lai kiếp, tất cả các nhân sinh khổ đã bị diệt sạch, tất nhiên quả khổ cũng bị tiêu diệt hoàn toàn ngay 

trong trứng nước, nhờ vậy được an lạc vĩnh hằng. Chúng sinh chỉ thấy được mặt cứu quả khổ, tức cứu khổ nhất 

thời, mà không nhận ra được mặt cứu nhân khổ, tức diệt khổ vĩnh viễn. Nên đa phần tín chúng tán thán thờ phụng 

kính ngưỡng hạnh từ bi của bồ tát rất ư phiếm diện, họ chỉ tán thán và cầu xin ngài ban cho sự cứu quả khổ hay 

khổ đã thành, và không màng cầu và học ngài cách cứu khổ nhân tức khổ chưa sinh, do không học và cầu pháp 

cứu khổ nhân nên cả đời phải không ngớt cầu ngài cứu khổ quả, giả như quả ác quá lớn không cứu được thì hủy 

báng là bồ tát không linh, mà không thấy cái ngu ác của mình tạo thành quả khó cứu   

 

Nếu tuân theo lời Phật dậy đoạn ác hành thiện, tu tập giới định huệ để diệt khổ từ trong nhân khiến quả khổ tận 

diệt thì sẽ thành tựu quả nhị báo y chính thanh tịnh an lạc, nhưng phần đông tín chúng thường ỷ vào tinh thần cứu 

khổ của chư Phật bồ tát mà mặc sức tham dục, si mê, đợi khi quả khổ phát sinh, bấy giờ mới ra sức cầu « cứu khổ 

cứu nạn », gieo nhân bất thiện chịu quả khổ rồi cầu cứu khổ khác gì kẻ ngu kia tự gây thương tích rồi cầu tới 

thuốc trị thương. Những người có trí huệ tất được Phật pháp cứu thoát vĩnh viễn, thành tựu nhị báo thanh tịnh an 

lạc, còn mê nhân thì chỉ được cứu nhất thời, rồi cũng tiếp tục tạo vọng chịu khổ nơi tương lai, cả đời chỉ hành theo 

tinh thần khi không khổ thì hương không buồn thắp, lúc khổ thì ôm chặt chân Phật (nhàn thời bất thiêu hương, 

cấp lai bão Phật cước). Bản hoài cứu khổ của Quan thế âm bồ tát cũng như tất cả chư Phật và chư bồ tát là cứu 

cánh cứu khổ. 

 



Để được cứu cánh cứu khổ, vĩnh viễn diệt khổ đắc lạc, chúng ta không thể dựa vào sự cầu xin bồ tát ra sức, mà 

phải dựa vào sự ra sức thực hành tịnh pháp mà chư Phật chư bồ tát đã chỉ dậy từ chính ta. Nói chung dựa vào lực 

bồ tát chỉ được cứu nhất thời, dựa vào lực y giáo phụng hành của bản thân sẽ được cứu vĩnh viễn, thành tựu được 

thân tâm và cảnh giới thanh tịnh an lạc. Con đường đến tịnh độ chính là y giáo phụng hành, không có đức Phật 

hay bồ tát nào bỏ qua điều y giáo phụng hành của chúng sinh mà đưa chúng lên tịnh độ được. 

 

Bồ tát chỉ dùng một pháp cứu độ chúng sinh, nhưng tùy theo cấp độ y giáo phụng hành của người tu mà chỗ được 

cứu có trình độ khác nhau. Ta có thể phân biệt các trình độ đó như sau : 

 

- Được cứu nhất thời để rồi sau đó khổ lại sinh, lại phải cầu, sự cứu và cầu này có tính cách luân hồi tái đi lập lại 

không thuộc pháp Diệt đế, nên không phải là pháp cứu rốt ráo của chư Phật Bồ tát. Đây là hàng phàm phu ỷ có 

phân ngựa nên chẳng sợ roi, cứ gây nhân xấu để chiêu quả khổ rồi cầu Bồ tát cứu độ, hàng này chỉ biết mỗi pháp 

« cầu » duy nhất, còn cứu thì dành riêng cho bồ tát. Tự mình gây nhân, đến khi thành quả thì kêu cứu là sinh hoạt 

đạo của số đông tín chúng. 

 

- Được cứu rồi là không bao giờ cần tới cầu nữa, như Thanh văn đắc diệt đế được cứu khổ vĩnh viễn, nhưng 

không thể cứu hết chúng sinh. Đây là hàng La hán trí huệ biết nhân gây khổ, nên thay vì dựa vào phân ngựa thì 

dựa vào sinh hoạt thanh tịnh, nên vĩnh diệt quả khổ. Đây là sự cứu khổ rốt ráo diệt tận khổ tập, nhưng chưa viên 

mãn vì chưa thể cứu khổ chúng sinh, nhân khổ nơi tập đế bị diệt tận nhưng nhân cứu nơi đạo chưa viên mãn. 

 

-Được cứu rốt ráo như hàng Thanh văn rồi, diệt tận nhân khổ, thành tựu nhân cứu phát khởi từ bi quyết diệt khổ 

cho chúng sinh để báo ân được chư Phật bồ tát cứu khổ, hành giả phát tâm hành Phật pháp cứu khổ cho nhất thiết 

chúng sinh được an lạc. Đây là hàng đại đạo tâm gọi là Bồ tát đã có trí huệ lại thêm từ bi, lợi mình lợi người, viên 

mãn hạnh cứu khổ, vừa tự diệt khổ vừa diệt sạch khổ cho nhất thiết chúng sinh. 

 

Ba hạng được cứu trên vốn chỉ từ một pháp, song do nơi căn tính trí huệ và phát tâm sai biệt nên từ một sinh ba. 

Chỉ biết và tin vào cầu là phàm phu. Nhận ra nhân khổ của nhị báo hiện tiền nơi tự thân, hành mọi thiện đoạn mọi 

ác pháp để diệt sạch mọi nhân khổ ấy thành tựu được cảnh giới tịch diệt không còn khổ là Thanh văn. Được chư 

Phật bồ tát khai thị hành giả y giáo phụng hành tu tịnh pháp diệt tận mọi khổ ở bất kì nơi đâu, nơi ta và nhất thiết 

chúng sinh, trí diệt tận nhất thiết khổ, và bi nguyện lợi ích cho muôn loài là bồ tát, với tinh thần bi trí song vận lợi 

ích muôn loài trong muôn đời được gọi là đại thừa pháp, là thanh tịnh pháp hay diệu pháp.  

 

Phàm phu tu học chỉ ngưỡng mộ tinh thần phương tiện cứu quả của bồ tát, họ hầu như không hề biết gì đến sự cứu 

cánh cứu khổ của bồ tát, chỉ biết tri ân bồ tát cứu khổ quả mà chưa hề biết tri ân cứu nhân của bồ tát, những người 

nhận ra sự cứu khổ nhân và tri ân chư Phật đều là hành Thanh văn và bồ tát. Cả ba hàng đều được chư Phật cứu, 

phàm phu thì cứu mãi không tận, Thanh văn cứu một lần là xong, bồ tát vừa được cứu đã thành một cánh tay 

trong ngàn tay cứu khổ của chư Phật bồ tát. Để được cứu vĩnh viễn, để thành tựu công đức, để chuyển phàm thành 

Thánh như Thanh văn bồ tát, tất cả phàm phu phải nhận ra thật pháp này và lìa bỏ pháp phàm phu, y giáo chư 

Phật phụng hành, thì tương lai không bao giờ có khổ để cầu, như người không thương tích không cần đến chữa trị, 

thoát khỏi bệnh ngu của gã tự gây thương để được chữa. 

 

 

 

 

 

 

 


