
98. Trẻ bắt được rùa. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

Đứa trẻ chạy chơi trên đất liền, bắt được con rùa lớn định giết nhưng không biết cách, bèn tìm người hỏi 

“làm sao giết đuọc rùa”, người kia nói “cứ ném nó xuống nước là giết được nó”, đứa trẻ tin theo ném rùa 

xuống nước, rùa bèn bơi đi mất. 

Phàm phu cũng vậy, muốn giữ gìn sáu căn, tu các công đức nhưng không hiểu cách thức nên hỏi người 

“hành nhân duyên nào thì được giải thoát?”, ngoại đạo tà kiến, thiên ma ba tuần, và ác tri thức đều nói 

“bạn cứ buông thả lục trần, phóng tứ ngũ dục theo lời tôi nói sẽ được giải thoát” người ngu này không suy 

nghĩ kĩ liền nghe theo, thân hoại mạng chung đọa tam ác đạo như đứa trẻ ném rùa xuống nước. 

Bình : Muốn giết rùa mà cho rùa xuống nước khác gì giết cọp bằng cách thả chúng về rừng, như người tu 

muốn giải thoát lại buông thả sáu trần, phóng tứ ngũ dục. Sở dĩ có thể hồ đồ mê tín như thế đều do không 

biết quán sát nhân quả để tìm ra phương pháp đối trị. 

Học và hiểu biết mọi nhân quả là huệ học, nhờ huệ học phân biệt và chọn lọc được nhân quả thiện ác, mà 

hành bất cứ nhân thiện pháp nào dù chỉ nhỏ như giọt nước, vứt bỏ bất cứ ác nhân nào dù chỉ nhỏ như đốm 

lửa, đó là giới học, dùng giới học nhiếp trụ tư tưởng và hành động là định học. Nói rõ hơn tiến trình tu 

giới định huệ phải trải qua các tiến trình sau : 

Thứ nhất quy y tam bảo phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm là tâm của nhất thiết chư Phật còn được gọi 

dưới nhiều tên khác như tâm vô thượng bồ đề, tâm bồ đề, Phật tâm, giác tâm, bản tâm. Sở dĩ gọi là vô 

thượng tâm bởi tâm này tổng hợp hết thẩy đại lực, tiêu biểu là hai lực đại trí và đại bi. Trí lực hay đại trí 

là thứ trí xuyên thấu thấy suốt mọi nhân quả trong mọi đời không bị ngăn ngại, nên còn gọi là nhất thiết 

trí nhận chân hết mọi giả tướng và thật tướng của nhất thiết pháp, được tự tại vô ngại nơi các pháp như 

một vị vua của các pháp, vì lẽ đó đúc Phật được tôn xưng là Pháp vương. Bi lực hay đại bi là tinh thần 

cứu nhất thiết khổ nạn cho muôn loài, không bỏ sót bất kì chúng sinh nào, đại bi cứu khổ trên hai phương 

diện, cứu các khổ nạn trong sinh hoạt của thế gian như tai ương, khổ nạn, bệnh tật nghèo đói…, và cứu 

“khổ căn bản” là vô minh khổ, vô minh là nền tảng sinh ra mọi khổ thế gian, và là trở ngại lớn nhất của 

giải thoát xuất thế gian, sự cứu này được gọi là hóa độ chúng sinh. Đại bi thúc đẩy đại trí quán sát mọi 

nhân quả của chúng sinh rồi tùy thuận vào nhân quả của mỗi chúng sinh mà hiện thân nói pháp khế cơ 

giác ngộ chúng sinh. Tâm chúng sinh là nhà dung chứa tham sân si hỗn loạn cấu nhiễm bất an, vô thượng 

tâm là cung trạch của giới định huệ trang nghiêm thanh tịnh an lạc. Chúng sinh muốn tu tập đại trí đại bi 

tất nhiên phải tiên phát vô thượng tâm, dựa vào phát tâm như lập cung trạch cho tam vô lậu học giới định 

huệ an trú, phá bỏ tòa nhà cấu nhiễm của tam độc tham sân si tức chuyển hóa tâm chúng sinh thành vô 

thượng tâm, dùng giới định huệ củng cố xây dựng cung trạch vô thượng tâm cho đến viên mãn. 

Thứ hai phát tâm vô thượng rồi tam vô lậu học sẽ xuất hiện, trước nhất thâm tín nhân quả, tiếp đến quán 

sát ba đời nhân quả, nhận rằng quả “chúng sinh hiện đời” tất phải có nhân từ quá khứ tạo thành, nhân quá 

khứ bao gồm biết bao ác nhân do tham sân tiến hành, đưa đến thân tâm mê muội hiện đời gọi là chúng 

sinh, đã có quá khứ và hiện tại tất nhiên phải có tương lai, thân tâm mê muội này từ quá khứ mê muội 

thành, vậy tất nhiên hiện tại mê muội này sẽ dẫn đến tương lai mê muội, và cứ thế trôi chảy không dừng 

sinh tử không ngừng nghỉ nên gọi chúng hữu tình này là chúng sinh, hàm nghĩa sinh tử không ngừng. Do 

mê muội nên có sinh tử phiền não nói chung là khổ, mê muội là nhân sinh tử phiền não khổ là quả, đức 

Phật gọi nhân mê muội này là tập và quả sinh tử là khổ. Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử phải trừ diệt 



chính nhân sinh ra nó đó là vô minh- tập hợp của tham sân si, chúng sinh do si mê nhận vô minh này là 

tâm, tâm ấy phân biệt mọi thứ trên căn bản tham sân mà không màng gì đến nhân quả, các gã ngu trong 

Chuyện ngu đã chứng minh cho chúng ta điều đó, nhờ vậy chúng ta có thể nhận ra những suy nghĩ ngoài 

nhân quả đều thuộc tham sân si, mọi sự quán sát ba đời nhân quả là chính tư duy. Kết luận tri kiến thâm 

tín và quán sát liễu tri ba đời nhân quả là chính tri kiến còn gọi là trí huệ hay Phật tri kiến. 

Thứ ba từ trí huệ liễu tri hết mọi nhân quả phát sinh ra tịnh giới, hành mọi chính nhân của đạo diệt, xóa 

bỏ mọi nhân của khổ tập, cứu nạn khổ vô minh ngàn đời của chúng sinh, tịnh giới từ trí huệ thành tựu 

không cần phải thọ vì vậy năm năm đầu các tỳ kheo của Phật tốc chứng A La hán quả nên không có giới 

tỳ kheo, năm năm sau thánh phàm lẫn lộn trong chúng tăng nên phải chế giới cho tăng chưa chứng thánh 

quả nói khác hơn là chưa đắc trí huệ chứng niết bàn thanh tịnh. 

Thứ tư từ tịnh giới của huệ lực thành tựu định lực, do tịnh giới được trí huệ an lập trong tam tụ thanh tịnh 

giới không còn ngộ nhận bất kì nhân quả nào để phát sinh động loạn, bất động với các pháp phi giới, luôn 

đồng hành với giới huệ, nên giới huệ không thối chuyển, định lực bất thối này hiển bầy vô lượng giới huệ. 

Giới định huệ nơi tâm viên mãn thì tâm ấy là tâm vô thượng thanh tịnh, tâm này thanh tịnh hóa hết mọi 

pháp cấu nhiễm, không còn có thanh tịnh nào để cầu hay cấu nhiễm nào để trừ, tự tại vô ngại, cứu cánh 

giải thoát. 

Người tu học không phát tâm không tu giới định huệ chỉ chúi mũi vào cầu nguyện cho thân tâm tham dục 

được thanh tịnh mà không cần phải bỏ tham dục, si mê như vậy làm sao có ngày giải thoát, quả thanh tịnh 

không do nhân cầu nguyện mà thành, sở dĩ thân tâm chúng ta tham sân bất tịnh là do ta không buông bỏ 

tham sân, mọi cử chỉ động niệm đều là nghiệp tội, giờ đây muốn thanh tịnh nhưng sinh hoạt vẫn xưa sao 

nay vậy chỉ thêm cầu nguyện mà mong được quả thanh tịnh, nhân cũ không chừa bỏ thì quả cũ vẫn cấu 

thành không đổi, cầu đã bao năm mà tham sân chẳng giảm thiểu chút nào, thanh tịnh vẫn chưa thấy bóng 

dáng, lẽ ra phải thức tỉnh biết là tà kiến, tựa như trẻ con tin lời xúi bảo muốn giết rùa hãy thả xuống nước, 

đa phần người học đạo cũng nghe theo lời dậy diệt vô minh bằng cách vẫn cho vô minh vẫy vùng trong 

tâm chỉ cần cầu nguyện mà thôi.  

   


