
8. Kẻ trộm bảo y. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

Gã sơn dã trộm bảo y trong kho vua, bỏ trốn đi xa, vua sai người truy tìm khắp bốn phương, bắt được 

giải về cho vua. Vua hỏi « y phục này lấy ở đâu ? », gã đáp « của tổ phụ để lại ». Vua bảo gã mặc thử, 

quả thực không phải của gã nên không biết cách mặc, tay áo thì sỏ chân vào, hông áo thì phủ trên đầu. 

Vua thấy vậy biết chắc là gã trộm, nên thương nghị với quần thần và nói rằng « nếu là của ngươi ắt biết 

cách mặc, cớ sao lại điên đảo, phần trên mặc xuống dưới? Vì vậy biết áo này do ngươi trộm chẳng phải 

là vật gia truyền của ngươi ».  

Vua như đức Phật, kho bảo như pháp, sơn dã như ngoại đạo, nghe trộm Phật pháp, cho là của mình, 

song do trộm pháp, nên không hiểu biết thứ lớp, thuyết giảng mê loạn trên dưới, không hợp đạo lí, như 

người sơn dã trộm bảo y nhưng không biết dùng.  

Bình : Không cho tự lấy, lại dối là của mình, đó là trộm cắp. Ngoại đạo trộm giáo pháp của Như lai cho 

là của mình, để dối gạt phàm phu, khiến phàm phu nể sợ tin theo, nhưng kì thật ngoại đạo mê muội nên 

không sao sử dụng được giáo pháp trí huệ của Như lai, như gã sơn dã quê mùa, không biết cách ăn mặc 

y phục cao quý của nhà vua.  

Ngoại đạo được định nghĩa theo Phật pháp, không phải là người ăn mặc, sinh hoạt khác với đệ tử Phật, 

mà ngoại đạo chính là những người chỉ biết pháp thế gian, biến các pháp xuất thế thành thế pháp. Bất 

luận hình thức những người đó ra sao cũng vẫn bị coi là ngoại đạo, như trong luận Huyết mạch Đạt ma 

tổ sư dậy, "nhược kiến tự tâm thị Phật, bất tại thế trừ tu phát, bạch y diệc thị Phật, nhược bất kiến tính, 

thế trừ tu phát, diệc thị ngoại đạo", nếu thấy tự tâm là Phật, không cần phải cạo tóc xuất gia, cư sĩ vẫn 

là Phật, nếu không thấy tính, thì xuất gia cũng vẫn là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa bên ngoài đạo, đạo 

của chư Phật là đạo giải thoát, như đức Phật tuyên thuyết "như nước trong biển cả chỉ có một vị mặn, 

đạo ta cũng chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát" như vậy cho dù là Phật giáo đồ nhưng đứng ngoài đạo 

giải thoát đều thuộc về ngoại đạo.  

Đạo giải thoát lấy phát tâm bồ đề làm cửa vào, như đức Phật từng dạy trong kinh Hoa thủ "thấy phát 

tâm là biết có Phật, thấy không phát tâm là biết không có Phật", đệ tử Phật mà không phát tâm cầu 

thành Phật đạo độ hóa chúng sinh thì gọi là ngoại đạo trong cung trạch Như lai. Hiềm nỗi thời mạt pháp 

trong nhà Như lai ngoại đạo càng lúc càng đông hơn hàng đệ tử chân chính phát tâm. Kẻ đến chùa cầu 

nguyện xin xỏ thì đông, người phát tâm lập nguyện độ sinh thì ít ỏi. Xem ra chiếc bảo y giải thoát của 

chư Phật bị chúng đệ tử ngoại đạo mặc theo lối thế tục hữu vi đảo điên mất hết phong cách giải thoát, 

điều này không đáng lo đáng buồn lắm sao ? Chiếc bảo y dần dà sẽ bị thay đổi cách mặc của bậc vương 

giả bằng cách mặc ngược chiều điên đảo của ngoại đạo, khế với điều Phật pháp từ giải thoát độ sinh dần 

dà ngược lại trở thành đạo mê tín chỉ biết cầu nguyện xin xỏ cho tham dục của bản thân được thành tựu. 

Hàng vương giả thực sự phải biết đúng cách mặc bảo y, hàng thân quyến của chư Phật phải biết hành 

pháp đúng cách giải thoát độ sinh, không biết mặc bảo y hay mặc luộm thuộm lộn đầu lộn đuôi đều là 

đám trộm, cũng vậy không biết vận hành pháp giải thoát, hay khiến pháp Phật thành các pháp mê muội 

tự lợi tham sân chấp ngã đều là đám ngoại đạo trong nhà Như lai. Phàm đệ tử Phật phải cứu xét cẩn thận 

điều này xem ta là hạng nào trong nhà Như lai, nếu là ngoại đạo thì mau sám hối phát tâm để thâm nhập 

giáo pháp Như lai, gánh vác chúng sinh thành tựu công đức, tự giác giác tha thành bậc pháp vương.  

Cách mặc bảo y điên đảo của kẻ trộm lộ diện qua phương hướng tu học ngày nay đa phần cho thành tựu 

của sự tu tập là thành quả ngũ dục mà người tu đạt được, họ đánh giá sự tu hành qua danh văn lợi dưỡng, 

hễ điều này càng cao thì đồng nghĩa với cao tăng đức độ mà bỏ qua khía cạnh trí huệ và từ bi trong việc 

hóa độ chúng sinh phát tâm lập nguyện. Tu sĩ được đánh giá qua chùa to Phật lớn, cư sĩ được coi trọng 

qua y phục và trang sức. Đó chỉ là phán đoán của thế tục, hoàn toàn không phải của Phật giáo, Phật pháp 

coi trọng nhất sự phát tâm và lập nguyện, tất cả Thánh tăng cho đến Bồ tát đều là hàng phát tâm dõng 

mãnh ngũ trược ác thế thệ tiên nhập để hóa độ chúng sinh cho đến chúng sinh độ tận phương chứng bồ 

đề. Chư Phật chỉ đề cao và tán thán sự phát tâm vô thượng, chư Phật trong sáu phương cũng xưng tán 



đức Bổn sư khéo ở trong thế giới ngũ trược hành các pháp nan hành chứng quả vô thượng bồ đề. Chỉ có 

phát tâm độ sinh mới được Phật đạo xưng dương tán thán và coi trọng. 

Phàm phu vô trí không thể phân biệt được chính tà, chân ngụy, nên cảm thấy ngoại đạo và chư Phật trí 

huệ như nhau, lại chỉ chạy theo bóng dáng của bảo y bị trộm, mà tôn xưng kẻ trộm đó là vương gỉa, họ 

đồng hóa áo là vua, nên theo phục dịch kẻ trộm học pháp mặc áo điên đảo. Họ không phân biệt được 

người biết sử dụng mới là chủ bảo y, và chủ bảo y mới thật sự là bậc vương gỉa, còn những kẻ có bảo y 

mà không biết sử dụng chung quy chỉ là kẻ trộm hay ngoại đạo trộm Phật hình nghi. vì vậy Như lai 

phương tiện tùy thuận trí của phàm phu mở bầy thí dụ, khiến họ hiểu được sự khác biệt giữa chính pháp 

và ngoại đạo.  

 

 


