
4. Người vợ giả chết. 
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Người ngu nọ có cô vợ rất xinh đẹp, nên rất mực yêu thương, nhưng người vợ lại không trung thành, lén giao du 

với người khác, tâm tà dâm thúc dục chị vợ bỏ chồng theo tình nhân, nên nói với lão bà hàng xóm “khi nào tôi đi 

rồi, bà đem xác một người nữ về để trong nhà, rồi nói với chồng tôi là tôi đã chết”.  

 

Bà gìa này thừa lúc người chồng vắng nhà, liền đem xác một người nữ để trong nhà, khi ngưòi chồng về, bà lão 

này nói vợ anh đã chết, người chồng tin thật khóc than, rồi đem hỏa táng, và cất giữ tro tàn.  

Thời gian sau, người vợ chán tình nhân, nên trở về nói với chồng “tôi trở về đây”, người chồng đáp “vợ tôi chết 

rồi, cô là ai mà mạo xưng vợ tôi”, người vợ chứng minh cách mấy, người chồng cũng nhất định không tin.  

 

Giống như ngoại đạo, nghe tà thuyết tin cho là thật, nhất quyết không thay đổi, cho dù nghe chính giáo cũng không 

hồi đầu tin theo.  

 

Bình : Qua câu chuyện này, chúng ta thâu lượm được rất nhiều ẩn dụ trong câu chuyện như vợ tựa bản tâm vì giác 

là bản tâm xưa nay nên được ví như vợ, tình nhân như căn bản vô minh che mờ bản tâm, bà gìa như vọng duyên 

lôi kéo ta chia lìa với bản tâm như kẻ sống người chết cách xa. Nhiễm vọng thâm sâu đến mức cho dù đức Phật 

phương tiện chỉ bầy cho ta làm thế nào nhận ra được Phật tính xưa nay, phàm nhân cũng ngoan cường không đón 

nhận sự quay trở lại với Phật tính, mà vẫn chạy theo vọng duyên, vọng cầu mọi thứ thuộc thế gian vô thường, mà 

không hề nghe theo lời Phật dậy tu tập cách thức khôi phục lại bản tâm bản giác bị mê muội bấy lâu nay, giống 

như gã ngu sống mãi trong cảnh góa vợ với niềm tin không lay động - vợ không còn hiện hữu, cũng vậy phàm 

nhân tu học mãi với tinh thần “độc thân” không tin bản giác tự tâm vẫn sống trong ta. 

 

Vô minh phát khởi tham sân chấp ngã khiến chúng sinh mê mất bản tâm, giống như gã tình nhân có sức mê hoặc 

mang chị vợ đi mất, gã ngu không thấy vợ chỉ thấy xác chết do bà lão đặt để, nên tin là vợ đã chết thật, tựa phàm 

nhân chỉ thấy toàn vọng duyên qua thức (bà lão), không hề có chân trí thấy được sự thật, nên không tin rằng bản 

giác chân trí ấy vẫn luôn ở nơi ta. 

 

Chúng sinh xưa nay không biết bản tâm chính là bản giác, bản giác vốn ở Phật không tăng, ở phàm không giảm, 

do không biết điều này phàm phu như gã ngu nghĩ ta hiện nay không có vợ vì vợ đã chết, đến khi vợ lìa bỏ tình 

nhân trở về, gã ngu vẫn không tin vì bám chặt vào niềm tin vợ đã chết thật tựa như người tu nghe đức Phật dậy 

bản giác của họ vẫn hiện hữu và có thể khôi phục lại bản giác như xưa, họ vẫn cố chấp không tin, vẫn tự cho bản 

giác không có nơi ta nữa, chính vì vậy không sao nhận được bản giác dù bản giác vẫn ngay cạnh. 

 

Ngoại đạo tin chặt vào tà thuyết nhất định không tin vào chính pháp nên mãi mãi chôn sống Phật tính hằng bao 

kiếp, như cùng tử đi ăn xin với chiếc áo cũ rách có ngọc báu vô giá trong chéo áo. Tín đồ Phật giáo không tin vào 

Phật tính vô sinh diệt luôn tồn tại trong mọi nơi mọi lúc, thì quả thật chỉ là ngoại đạo trong nhà Như lai, do không 

tin nên không hồi đầu quay về với tâm Phật tức bản tâm thật tính, vẫn thẳng tiến trên con đường mê vọng như gã 

ngu sống mãi trong nỗi mê chết vợ, những người này không có cơ hội thành Phật nên thuộc hàng nhất xiển đề vì 

thiếu đức tin thành Phật. 

 

Người ngu tin vợ đã chết nên vợ thật có đến trước mặt đi nữa cũng không nhận được, điều này giống như đa phần 

Phật giáo đồ xây chùa tạo tượng rồi chấp chặt tượng là Phật thật, chùa là đúng pháp, phàm cúng dường Phật chỉ 

loanh quanh với việc hương đèn hoa quả trên bàn Phật, hộ trì chùa là hộ pháp, họ không tin nhận ra điều kinh Hoa 

Nghiêm và bồ tát Phổ Hiền chỉ dậy cúng dường pháp mới thật cúng dường Phật, bởi y lời Phật dậy dùng pháp độ 

sinh cúng dường mới thật sự là cúng dường chư Phật và hộ trì chính pháp, vì do sự hành này mà pháp luân được 

chuyển nên là hộ trì pháp, người hành và các chúng sinh đối tượng đều được lợi lạc, thành tựu công đức nên chư 

Phật hoan hỷ, do chư Phật hoan hỷ nên là cúng dường Phật. Thường tu cúng dường như vậy chính pháp được cửu 

trụ chúng sinh được độ, hành giả tương lai được quả bồ đề, nên bồ tát Phổ Hiền nói công đức của hành pháp cúng 

dường vượt xa mọi thứ cúng dường khác. 

 



Song vì chúng sinh chỉ tin Phật là tượng nhất định không tin Phật là thật pháp, cũng như không tin bản tâm là Phật, 

nên không cầu cho ta thành Phật chỉ cầu sao cho ta là một chúng sinh ước gì được nấy, lại không tin pháp là sự độ 

sinh nên không hộ trì pháp độ sinh chỉ lo cho chùa với bất cứ phương cách nào kể cả xin xăm bói quẻ, buôn bán 

mọi thứ, còn pháp độ sinh thì chẳng buồn bận tâm nghĩ tới. Giống như người chồng không tin vào cô vợ thật chỉ 

tin vào cô vợ giả đã chết, phần đông đồ chúng cũng chỉ tin vào tượng Phật và chùa mà không tin vào pháp độ sinh 

mới chính thật là Phật và pháp. 

 

Câu chuyện ngu này cũng là lời cảnh báo cho tín đồ đại thừa cần phải thật sự phát tâm quy y tam bảo không chỉ 

trên hình thức nghi quy, và hãy quay về với bản giác tự tâm bằng quy y Phật phát vô thượng tâm mà không chỉ 

quay về với sinh hoạt cúng tế cầu xin, sự quay về bản giác này mở ra cánh cửa trí huệ của vô lượng pháp môn, và 

dựa vào trí huệ vô lượng pháp này mà tự tại vô ngại gánh vác vô lượng căn tính chúng sinh. Một người cao thượng 

phải có tâm hồn trong sáng vì tha nhân mà không hề chỉ có bề ngoài hào nhoáng, cũng vậy vô thượng giải thoát 

của Phật pháp do sự độ sinh mà thành, không chỉ do nơi cách ăn mặc thờ cúng hay chùa chiền hoành tráng. 

 

Nếu chỉ có bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch thì vẫn hoàn toàn vô dụng, mọi sự tốt đẹp ở thế gian đều phát sinh 

từ tâm mà không do nơi ngoại hình xinh đẹp, thế nhưng phàm phu chỉ biết làm sao cho thân đẹp mà rất ư vụng về 

và vô tâm với việc làm sao cho tâm đẹp, chư Phật dậy đồ chúng thay vì trang điểm cho thân hãy trang nghiêm cho 

tâm, Mạnh tử thì than thở “người ta mất cái búa cái đinh, con chó con mèo còn biết tìm kiếm, nhưng đánh mất 

tâm thì chẳng buồn kiếm, xem ra thiên ha coi cái đinh cái búa con chó con mèo hơn cả tâm mình”. Lý tưởng nhất 

vẫn là một hình hài tốt đẹp kèm theo một tâm hồn cao thượng. 

 

  

 

 

 


