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Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

Một người thợ làm việc cho vua, chịu không nổi nhọc nhằn nên giả bị mù để trốn khổ, người khác thấy 

vậy muốn chọc mù mắt để trốn lao động, có người hỏi “vì sao anh lại tự hủy mắt để phải chịu khổ?” gã 

ngu này đáng bị người cười chê. 

Phàm phu cũng vậy, vì chút danh dự và lợi dưỡng mà dối trá hủy hoại tịnh giới, khi mạng chung đọa tam 

ác đạo như gã ngu kia vì chút lợi mà hủy đôi mắt. 

Bình : Thế nhân vì thiếu trí huệ không thấy được sự lâu dài, chỉ thấy lợi hại trước mắt mà không thấy hậu 

quả của những “lợi hại hiện tại” trong tương lai. Thế nhân chỉ thấy hiện tượng là quả hiện tại mà không 

hề thấy mối nhân quả ba đời của hiện tượng này, đây là tri kiến của thức tình. Người trí huệ nhìn sự vật 

nào cũng thấy cả ba đời nhân quả của chúng, biết nguyên nhân từ quá khứ thành cái quả hiện tại, và biết 

kết quả trong tương lai của nhân hiện tại này, đây là tri kiến của trí huệ.  

Tri kiến của thức tình chỉ thấy một đời, không biết nguyên nhân của hiện tại mà cũng chẳng rõ kết quả 

trong tương lai, một thứ tri kiến hạn hẹp chỉ thấy hiện tại không thấy tương lai nên mọi suy nghĩ và hành 

động đều mang tính hạn hẹp không dài lâu, như gã ngu chỉ thấy mù có lợi trước mắt là thoát lao động mà 

không thấy hậu quả bi thảm của mù trong tương lai. Tri kiến của trí huệ thấy rõ ba đời nhân quả nên 

ngược với tri kiến của thức sẵn sàng hy sinh hiện tại vì quả tương lai, như câu “vui trong dục lạc vui rồi 

khổ, khổ để tu hành khổ rồi vui”. Người xuất gia nếu y thức tu tập tất nhiên dễ bị hoàn cảnh dục lạc hiện 

tại mê hoặc không thấy cái quả khổ đọa lạc của dục lạc hiện tại nơi tương lai, làm mất huệ mạng khép lại 

cánh cửa xuất gia, đổi cái vui nhỏ hiện tại đánh mất giải thoát vĩnh hằng trong tương lai, xem ra còn si mê 

hơn cả đứa trẻ tham kẹo làm mất hết của cải, tri kiến của người học đạo này chẳng khác gì cái thấy trước 

mắt của trẻ con. Người y trí tu tập nhận chân được ba đời nhân quả giống như người trưởng thành, kẻ 

gian không thể lấy kẹo ra dụ hoặc, các lợi dưỡng danh văn không làm người trí lay động vì giá trị thấp 

hèn và nhất thời của chúng so với kết quả công đức của sự tu tập trong tương lai. Người xuất gia phải 

luôn chính niệm thế gian là nhà lửa, mọi thứ đều vô thường mang tính vô chủ. Phàm đã vô thường tất sớm 

còn tối mất, nay tốt mai xấu, vì vậy không thể làm chủ thứ vô thường được, như hôm nay nó thuộc về ta, 

do vô thường biến đổi mai đây diệt mất hay thuộc về người khác, như quyền bính hôm nay thuộc ta, 

tương lai về người khác, sắc đẹp này thuộc ta hiện tại, tương lai sắc ấy biến đổi hoàn toàn ta không thể sở 

hữu cái sắc mãi được…Người trí hiểu rõ vô thường nên đối với mọi thứ thuộc vô thường đều không khởi 

tham tâm thủ xả, vì biết chúng thuộc vô sở đắc, thậm chí đến thân tâm này cũng vô thường vô chủ, do vậy 

người trí không chấp ngã, trí giả lấy pháp làm thân, pháp là chân lý, chân lý vốn bất sinh bất diệt thường 

hằng, nhờ vậy trí giả có pháp thân thường trụ không sinh không diệt, thế nhân có thân tâm vô thường sinh 

tử luân hồi bất tận. 


