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Bài 10 - LÀM QUAN CHỨC
Phàm cư sĩ ra làm quan, chẳng được vì quốc sự
mà hiệp hội chiến sự. Kinh Phạm Võng nói: “Nếu
Phật-tử! chẳng đặng vì quyền lợi và ác tâm mà đi
thông sứ cho hai nước hiệp hội quân trận, đem binh
đánh nhau làm cho vô lượng chúng sanh bị giết hại.
Là Phật-tử, còn không được lược xem quân trận
cùng vào ra qua lại, huống lại cố làm môi giới chiến
tranh! Nếu cố làm, Phật-tử này phạm “khinh cấu
tội.”
Lời phụ: ra làm quan là nói theo danh từ xưa, dùng danh
từ ngày nay là làm cán sự, công chức nhà nước, là người
có chức có quyền. Ngày xưa muốn nên danh phận thì phải
thi đỗ làm quan, bởi chỉ có làm quan mới có thể làm được
những việc mình muốn làm, có thể làm nên việc lớn lao
khác. Chứ như làm dân thường muốn tạo phước lành, lo
cơm no ấm áo thì chỉ có thể giúp cho gia đình mình, hay
cùng lắm là cho dòng họ mình thôi. Muốn làm rộng hơn
nữa thì phải có chức có quyền mới kham nổi, vì thế nên
người ta thường chúc được thăng quan phát tài là vậy. Ở
đây khuyên nhắc, đã được ra làm quan rồi thì phải biết
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đạo lý: ông trời còn có đức hiếu sinh, nên khi ra làm việc
cố tránh các việc dẫn đến chiến loạn khiến cho người mất
nhà tan, nhân dân loạn lạc. Huống nữa là vì tư lợi riêng
mình mà khiến cho muôn người chịu khổ. Vì vậy Kinh
Phạm Võng nói chẳng được đi thông sứ có tánh cách ác,
bất thiện, là lãnh sứ mạng để đi khai chiến cho hai nước.
Như các nhà du thuyết ngày xưa, còn bây giờ thì các nhà
ngoại giao có thể làm cho hai nước gây hấn nhau để có
việc chiến tranh, thì vô lượng chúng sanh bị giết hại. Nơi
đây nói tội nhẹ là do chỉ vì đi thay thế truyền lời thôi, chứ
còn như nếu thật sự đi sứ mà do chính mình làm cho có sự
chiến tranh, chính tự ý mình gây sự bất hòa giữa hai nước
khiến chiến tranh thì phạm tội sát sanh rất nặng vậy.
Lại chẳng được hạn chế phi pháp. Như Kinh
Phạm Võng nói: “nếu Phật-tử, đều đã có lòng tin
thọ giới của Phật, hoặc quốc vương, hoàng tử, các
quan, bốn bộ đệ tử tự ỷ thế lực cao quý, phá diệt
giới luật Phật-pháp, lập ra điều luật chế, hạn chế
bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo,
cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ-tát,
cùng tháp và kinh luật.
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Lời phụ: Hạn chế phi pháp là ỷ vào thế lực hay chính
quyền ủng hộ mà tự ý lập ra các điều cấm chế trái lời Phật
dạy, tự sửa đổi giới luật và thêm thắt theo ý mình, khiến
cho bốn chúng xuất gia cũng như tại gia trở ngại việc tu
đạo và hành đạo. Ỷ thế chuyên quyền áp bức người, không
cho truyền bá Phật pháp, phát hành kinh tượng, v.v... Minh
Giáo Tung Hòa-thượng nói: Tôn chẳng gì tôn bằng đạo,
đẹp không gì đẹp bằng đức. Người có đạo đức tuy là kẻ
thất phu cũng không phải là cùng, kẻ không có đạo đức,
tuy là đấng vương giả cũng không là thông. Người như Bá
Di, Thúc Tề xưa kia là người chết đói, đời nay nếu người
ta lấy đó để so sánh thì mọi người đều mừng. Những vị bá
vương như Kiệt, Trụ, U, Lệ xưa kia là đấng nhân chủ, đời
nay nếu người ta lấy đó để so sánh thì mọi người đều giận.
Lại đặt ra chức quan đổng lý hạn chế tứ chúng,
và lập sổ bộ ghi số Tăng, bắt tỳ-kheo Bồ-tát đứng
dưới đất, còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc
phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ-tát nầy
chính nên được mọi người cúng dường mà trở lại
bắt làm tay sai của các quan chức, thế là phi pháp
phi luật.
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Lời phụ: chức quan đổng lý gần tương đương như chức
giám tăng vậy. Hàng bạch y tức là người tại gia mà cậy
thế ỷ quyền lên ngồi trên trước, chẳng coi chúng Tăng ra
gì, cống cao ngã mạn, lại còn bắt hàng xuất-gia phục dịch
như kẻ làm công, ấy là trái phép vậy. Quả báo về sau đọa
vào ác đạo, chịu thống khổ thật không lời gì có thể nói hết
được. Lộng pháp một thời mà chịu tai ương muôn kiếp, vì
thế kẻ có chức quyền chẳng thể không thận trọng. Thiền
Lâm Bảo Huấn nói: “tính mệnh của người khoèo (què
chân) thì nhờ vào gậy, mất gậy thì ngã. Tính mệnh của kẻ
qua đò nương vào thuyền, mất thuyền thì đắm. Phàm
người ở đời, tự mình không duy trì lấy đạo đức ở nội tâm,
lại nương cậy vào quyền thế ở bên ngoài, nhất đán cái thế
đó mất đi, đều không thể tránh khỏi cái họa khuynh đảo.
Nếu quốc vương và các quan nhân đã phát lòng
lành thọ giới của Phật, thì chớ làm những tội trái
pháp Tam-bảo ấy. Nếu cố làm thì phạm “khinh cấu
tội.”
Lời phụ: đây là câu kết, khuyên những người có lòng
thọ giới rồi thì cố gắng ủng hộ Tam-bảo, giúp đỡ chúng
Tăng, cứu giúp chúng sanh thì không phước gì lớn hơn vậy.
Còn không được như vậy thì cũng chớ gây hấn, tự tạo luật
phi pháp, giới hạn sự truyền bá Phật pháp thì tội không gì
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lớn hơn vậy. Phần nhiều thấy người học, vì theo đuổi sự
vật mà quên mất đạo, trái chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Bởi
thế liền trang sức chỗ bất tài của mình, lấy đó làm trí mà
dối người. Cưỡng chế chỗ chẳng kịp của người mà khinh
người, lấy đó làm cao. Làm như vậy để dối người mà
chẳng biết đâu có thể dối trá được bậc tiên giác, đem như
vậy mà che đậy người mà chẳng biết đâu có thể che đậy
được phần công luận.

