
33. Đốn cây tìm quả. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Vua có một cây cổ thụ cao lớn, thường trổ quả thơm ngon, bấy giờ có vị khách quí đến thăm. Vua nói 

« cây này sắp ra quả rất thơm ngon, ta sẽ cho ông nếm thử ». Khách đáp « cây này to lớn, có muốn ăn quả 

cũng không sao hái được ». Vua liền cho đốn cây để hái quả, nhưng tìm không ra quả, chỉ nhọc công phí 

sức, chung cục muốn trồng lại cây như cũ thì cây đã chết khô vì đứt rễ. 

 

Thế gian cũng vậy, Như lai pháp vương có cây trì giới năng sinh thắng quả, nếu sinh tâm ưa thích muốn 

được hưởng quả, phải trì giới tu công đức, do không hiểu phương tiện nên hủy phạm giới cấm, như người 

chặt cây, muốn trồng trở lại tất nhiên không được, người phạm giới cũng y như vậy. 

 

Bình : Thế gian có nhiều thứ giới, Ma cũng có giới của ma, đảng cướp cũng có giới luật của chúng. Tùy 

theo nghiệp quả mà tư duy chọn lựa thứ giới hợp với nhân duyên của bản thân, người thiện thích giới 

thiện, kẻ ác thích giới ác, chẳng hạn như có người tin và thích tuân theo các giới luật bố thí cứu giúp tha 

nhân để sinh thiên, có người lại thích tin và thích làm theo các giới điều gieo sự chết chóc cho tha nhân để 

được sinh cõi trời, tất cả đều do các nghiệp duyên trong quá khứ kết thành.  Vì sao chúng sinh cần đến 

giới ? Bất luận cảnh giới nào được xây dựng trên giới cũng đều là cảnh giới an lành và hạnh phúc, ngược 

lại cảnh giới nào vô giới đều là cảnh giới bất an, man rợ và hiểm nguy. Không những chỉ có cảnh giới tức 

y báo cần có giới để an lành, mà ngay mỗi chúng sinh tức chính báo cũng cần có giới mới thành lập nên y 

báo an lạc cho ta và người, như chư Phật bồ tát do giới đức viên mãn thành tựu y chính trang nghiêm. 

Chính báo đầy đủ phúc huệ lợi mình lợi người, y báo trang nghiêm thanh tịnh an lạc nhiếp hộ nhất thiết 

chúng sinh. Vì vậy giới được gọi là sinh mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn, nhân thiên 

nhờ giới mà y chính thanh tịnh, tùy theo chính báo thanh tịnh cỡ nào thì y báo sinh về cõi Phật thanh tịnh 

cỡ ấy, dụ như chính báo thanh tịnh thuộc trung phẩm thì sinh về tịnh độ trung phẩm, như lời đức Phật dạy 

trong kinh Duy Ma « tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh ». 

 

Như vậy tu học giới đồng với tu học nhân quả, đối với nhân người học giới không được quyền ngộ nhận, 

phải hiểu rõ nhân này sẽ dẫn đến quả phúc hay họa, tránh gieo sai nhân sẽ được toàn quả an lạc, còn đối 

với mọi quả người học giới cũng không được phạm sai lầm, không cầu sai quả, thường chọn đúng thiện 

quả lợi mình lợi người tất trừ hết mọi quả xấu, gieo trúng nhân chọn đúng quả đó là thành tựu chính giới 

của Phật pháp, ngẫm lại muốn thành tựu chính giới cần có chính kiến, trí huệ để không cầu sai quả gieo 

lầm nhân. 

 

Để cầu được chính quả nhị báo thanh tịnh, phải tu hành gieo nhân tương ưng, với tinh thần nguyện tu nhất 

thiết thanh tịnh nhân và nguyện đoạn  nhất thiết bất tịnh nhân, để nguyện tu và nguyện đoạn được thành 

tựu, trước tiên phải phát tâm vô thượng thanh tịnh, kế đó thâm nhập vào vô thượng thanh tịnh pháp, sau 

cùng là thực hiện mọi nhân bằng pháp thanh tịnh này tất sẽ thành tựu được chính quả nhị báo thanh tịnh 

lợi mình lợi người.  

 

Đức Phật ban sơ độ sinh bằng cách khai mở trí huệ cho đồ chúng giúp họ nhận ra quả khổ, khi đã thấy rõ 

mọi tập nhân đều đưa đến quả khổ tất cần phải đoạn trừ hết thảy các tập nhân, mặt khác nhận chân được 

quả an lạc diệt khổ và các nhân của quả diệt gọi là đạo, nên phát tâm nguyện tu nhất thiết nhân đạo. Trừ 

nhân tập tu nhân đạo là gieo chính nhân, nhờ vậy tự thành quả diệt trừ sạch quả khổ. Nếu huệ kém tham 

dầy tất không nhận ra quả khổ, và sẽ không chịu bỏ các tập nhân, tiếp tục chịu lưu chuyển trong sinh tử 

do nhận sai quả hiểu lầm nhân. 

 

Sau năm năm độ hóa chúng sinh cũng vì trí huệ của hàng đồ chúng sau đó càng lúc càng chậm lụt nên 

đức Phật phải dùng tới giới thay huệ độ những chúng sinh kém huệ, ngài dạy họ phát tâm giữ gìn thiện 

pháp đoạn trừ ác pháp, nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện đoạn nhất thiết ác để có thể lợi lạc nhất thiết 

chúng sinh như đã trình bày ở trên. 



Nguyên tắc của giới là đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện ở cả lý lẫn sự, mà không chỉ riêng trên mặt sự 

còn lý sao cũng được, trái lại lí thiện được coi quan trọng hơn sự thiện thậm chí được đánh giá là chân 

thiện. Hành thiện với tâm bất tịnh riêng tính lợi cho bản thân thì không gọi đó là tu thiện được, ngược lại 

đôi khi vì lợi ích chúng sinh trí giả phương tiện hành ác vẫn được gọi là thiện pháp, như tiền thân đức 

Phật trong kinh Đại phương tiện báo Phật ân giết một người để cứu năm trăm doanh nhân, hay các vị bồ 

tát đôi khi cũng hiện thân quỷ vương độ sinh. Kinh Pháp cú nhấn mạnh « Tâm chủ tâm tạo tác, tâm dẫn 

đầu mọi pháp nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, như xe lăn theo vật kéo » và « nếu nói hay 

hành động với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo », bất luận nói năng hay hành đông 

tức sự như thế nào đi nữa, cũng sẽ có kết quả tốt hay xấu tùy theo tâm mà thôi. 

 

Đa phần tín chúng không hiểu điều này chỉ lo trau chuốt bề ngoài cho có oai nghi, làm các thiện pháp cầu 

phúc cho riêng mình cho đó là tu học giới lại được tín đồ cung kính cúng dường nên càng tự tin và củng 

cố lập trường. Giữ các giới theo tinh thần tự lợi bất tịnh không đủ các yếu tố đoạn nhất thiết ác, tu nhất 

thiết thiện, nhiêu ích nhất thiết hữu tình, thì chỉ giữ giới trên sự mà trên lí thì phi giới, do thiếu huệ nên 

không đắc giới nhưng vẫn không sửa nhân thay quả, vì vậy người giữ giới chỉ được hưởng quả danh văn 

lợi dưỡng mà không sao thành được quả thanh tịnh của chính giới, vì sự thiếu huệ đã triệt hạ mất chính 

giới thanh tịnh, chẳng khác nào ông vua có cây mà không được hưởng quả, do chặt mất nhân của quả là 

thân cây, như người tu có giới mà không được quả chính giới do chặt mất cây giới bằng sự thiếu huệ đắm 

trong lợi dưỡng. 

  

Trong câu chuyện này, vua dụ cho người tu, khách dụ cho bổn đạo, cây dụ cho giới pháp, quả dụ cho 

thắng quả. Vua chỉ biết thích và tham quả, muốn hưởng quả, lại đi chặt cây, cây chết thì quả diệt, tham 

quả diệt nhân là bệnh của chúng sinh.  

 

 


