
29. Người nghèo đốt áo. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Một người bần cùng đói rách, một hôm đến chơi nhà bạn, được cho chiếc áo vải thô mặc đi về nhà, giữa đường 

gặp người nọ nói « Anh khôi ngô dòng tộc phú quí, vì sao mặc áo vải thô như vầy? Tôi dậy anh một cách có được 

y phục trân quý, nhưng anh phải nghe tôi, đừng sợ tôi gạt anh ». Người nghèo hoan hỷ vô cùng vâng lời người 

kia. Người kia đốt lửa và nói « Giờ anh cởi áo ném vào lửa, khi cháy hết anh sẽ có y phục ẩm thực tốt đẹp ». 

Người nghèo nghe theo, cởi áo vất vào đống lửa, đến khi cháy rụi cũng chẳng thấy chút y phục ẩm thực nào cả. 

 

Thế gian cũng vậy, từ thân quá khứ tu các thiện pháp được thân đời nay, lẽ ra phải bảo hộ, tiến tu đức nghiệp, lại 

để ngoại đạo tà giáo mê hoặc « hãy nghe lời tôi tu các khổ hạnh, bôi tro đốt lửa, xả thân này rồi sẽ được sinh thiên 

vĩnh hưởng khoái lạc ». Nghe theo lời đó xả bỏ thân mệnh, sau khi chết đọa lạc địa ngục chịu vô lượng khổ, đã 

chẳng được gì lại mất thân người, chẳng khác người nghèo kia. 

 

Bình : Câu chuyện phê phán sự tu khổ hạnh, cho ta thấy kết quả thảm hại của sự tà tư duy từ đời đến đạo. Đời 

như người nghèo đốt áo, đạo như người tu khổ hạnh, nguyên nhân chính khiến những quả hại đó xảy ra chính là 

sự vô trí. Có hai nguyên nhân đưa đến sự vô trí trong câu chuyện này. 

 

Thứ nhất, tư duy có hai nền tảng. Một là dựa vào ngã kiến tư duy, có nghĩa mọi tư duy đều bị ngã ái chi phối, một 

lối tư duy đầy chủ quan và định kiến mang tính tham sân, dẫn đến tắng ái thủ xả, khiến ngã chấp tăng trưởng, gọi 

đó là ngã kiến. Hai là tư duy trên nền tảng nhân quả, lối tư duy quán sát đúng thật với nhân quả, gạt bỏ ngã kiến 

qua một bên, đây là lối tư duy khách quan vô ngã đưa đến cái thấy chính xác về nhân quả của mọi sự vật, gọi là 

chính kiến. Ngã kiến là mọi tri kiến chủ quan lấy ngã làm chủ tể phán đoán mọi sự vật, bất kể là ác hay thiện hễ 

thuận ngã là tốt là thiện, nghịch ngã là xấu là ác, ngã kiến và tà kiến tương sinh tương tức thuộc về vô minh. 

Chính kiến là thứ tri kiến khách quan vô ngã dùng nhân quả phán đoán mọi pháp nhận ra thật tướng của các pháp, 

thuộc về trí huệ.   

 

Ngã lấy ái làm sinh mạng nên mọi tư duy của ngã đều được ái hướng dẫn, vì vậy trong mỗi niệm của ngã đều 

mang đậm tích chất thương ghét, thuận nghịch, lợi hại, được mất mà chẳng màng đến sự thật. việc này dẫn đến sự 

nhậy cảm với khen chê thương ghét…, khiến tâm luôn động loạn với vui buồn được mất... Đã không có chính 

kiến lại thêm động loạn nên si mê càng trầm trọng, từ trong mỗi niệm kéo dài trong bao đời, sống chung sinh hoạt 

với các thứ tri kiến hư ngụy này, khiến vọng tâm bám rễ sâu xa ngã chấp kiên cố bất thối nên chi đức Phật kết 

luận cương cường khó độ, đến nỗi có phát tâm tu học Phật đi nữa cũng vẫn không bỏ nổi vọng tâm ngã chấp, vẫn 

học Phật bằng tà tín một thứ tín cầu lợi cho ngã, chung cục đạo thanh tịnh vào tâm phàm phu đều thành đạo tự tư 

tự lợi, đó mới thật là cương cường khó độ. 

 

Nếu không có các điểm tham sân si hiển bày trong mọi câu chuyện thì không còn có chuyện ngu và người ngu 

nữa, vậy mới biết mọi tri kiến của ngã đều tham sân si, trong mỗi niệm ngã kiến đều tràn đầy khổ lạc thành bại 

đắc thất tắng ái vô cùng loạn động. Ngược lại nếu tư duy khách quan vô ngã kiến nhìn thẳng vào lý nhân quả của 

vạn pháp, nhận ra mọi quả khổ hay lạc để sửa hay gieo nhân hầu được tịnh quả lợi mình lợi người, tất tâm bình 

không loạn động vì yếu tố thuận nghịch nơi ngã. 

Phàm phu luôn ái ngã, mọi cử chỉ động niệm đều vì ngã, đã vì ngã nên sinh tham cầu lợi cho ngã, vì vậy tham 

phát sinh và được trưởng dưỡng, song để lòng tham được như ý phải đấu tranh với tha nhân nên sân phát sinh và 

được nuôi dưỡng, coi tham sân là quyền lợi sống còn từ trong một niệm cho đến muôn đời là si, si khiến tham sân 

mù quáng, như kẻ nghèo này vì tham ngu mà đốt áo cầu áo. 

 

Thứ hai mê tín, tính chất tham sân si nơi ngã kiến bao giờ cũng đưa đến mê tín, tin vào tham ngu, sân ngu, đã ngu 

tất mê, tin vào điều ngu mê là mê tín, ngay đến những người có niềm tin tôn giáo cũng đa phần mê tín, họ tin rằng 

làm vui lòng Thượng đế sẽ được ngài cho lên thiên đường, ngược lại sẽ bị ngài đầy xuống địa ngục, lên trời hay 

địa ngục hoàn toàn tùy thuộc hành động làm Thượng đế vui hay buồn. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có 

đứa khùng kẻ điên, thật vậy từ đời đến đạo nơi đâu cũng có thiên thần và ác quỷ, chẳng may cho những kẻ có 



nhân duyên với tà sư, được dạy bảo tà pháp xui đồ chúng làm vui lòng Thượng đế bằng cách giết hết bọn ngoại 

đạo, đám tín đồ mê tín điều ngu ác này tìm cách làm hài lòng Thượng đế để lên thiên đường bằng con đường sát 

nhân lẫn sát thân khác nào kẻ đốt áo cũ với niềm tin sẽ được áo mới, lửa tàn áo ra tro kẻ ngu kia chỉ thấy mất áo 

mà chẳng thấy quả báo tốt đẹp như áo mới hiện ra, gã ngu sát nhân hại thân kia cũng vậy khi cơn sát tàn thân 

mạng không còn, chỉ thấy một hiện trường đau thương đẫm máu không thấy cõi trời nào hiện ra đâu đó, mà chỉ 

thấy phảng phất hình bóng  khổ đau của địa ngục. Lại có tà sư dạy tham dục, tà sư dạy hành xác…đủ loại tà sư 

dạy tà tín tà hành cho đó là cách lên thiên đường, một số người vui vẻ hành trang theo tà sư lên trời bằng cách tự 

sát tập thể, rõ ràng đó là hành động đốt áo cũ cầu áo mới, kẻ ngu đốt áo đâu phải chỉ là hành động đơn lẻ gã có rất 

nhiều bạn lữ ở khắp thế gian, kẻ làm việc này người làm chuyện khác nhưng cùng một lý tưởng của mê tín phát 

sinh từ tà kiến. 

 

Lại có những người không biết rằng do đời trước nhờ chút thiện căn được thân người, đã không biết hành thiện 

tích phúc bảo vệ thân người lại nghe tà sư hành hạ vứt bỏ sắc thân để cầu sinh cõi trời chung cục sống một đời 

khổ hành thêm vô ích cho người, khi chết đọa vào cảnh khổ. Họ ngỡ do khổ hành sẽ sinh thiên nào hay tùy theo 

sự gieo nhân tạo tác thế nào thì vãng sinh về cảnh thế ấy, muốn sinh cõi có phúc lạc tất phải tạo phúc, muốn sinh 

về cõi tịnh tất phải hành nhân thanh tịnh, còn như không hành nhân hay hành nhân sai lạc tất quả sai lạc sai dẫn 

đến thọ khổ. 

 

  

 

 


