
42. Gấm phủ da lạc đà.   

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Một thương nhân dùng lạc đà đi buôn, chuyên chở gấm vóc lụa là cùng các loại thảm trân quý, giữa đường lạc đà 

chết, thương nhân lột da lạc đà dặn dò hai người học trò phải coi chừng đừng để da lạc đà bị ẩm ướt, rồi lên 

đường đi trước, chẳng bao lâu sau trời đổ mưa, hai người học trò sợ ướt da lạc đà nên lấy lụa là và thảm quý che 

cho da lạc đà, khiến lụa là thảm quý đều bị hư hoại mục nát. 

 

Thế nhân cũng vậy, lụa là dụ trì giới không sát, da lạc đà dụ cho tài vật, trời mưa làm hư hỏng vật quý dụ cho 

phóng dật làm bại hoại thiện hạnh. Như không sát sinh là diệu nhân tối thượng của pháp thân Phật, nếu không 

hành theo được, chỉ dùng tiền tài vật chất, xây dựng tháp miếu cúng dường chư tăng. Người này bỏ gốc lấy ngọn 

(xả căn thủ mạt), không cầu nguồn gốc, nên trôi nổi trong lục đạo, không thể tự ra, do đó hành gỉa cần chuyên tâm 

tu trì giới bất sát. 

 

Bình : Ai nghe câu chuyện này cũng đều thấy ngay cái ngu của hai gã nọ còn ngu hơn cả kẻ trộm gấm đem về 

bao áo rách, nhưng không phải ai cũng thoát khỏi cái ngu này, nhận ra cái ngu của người rất dễ, nhận ra cái ngu 

của mình mới thật là khó. Trí giả là người nhận ra cái ngu của bản thân, khi nhận ra mọi cái ngu của bản thân, tất 

nhiên là người trí vì không còn sót cái ngu nào để ngu nữa, thế nên Nhan Uyên được Khổng tử khen là người biết 

đạo, khi Nhan Uyên trả lời câu hỏi «thế nào là người trí» của Khổng tử rằng «tự biết mình», người tự biết là người 

biết được mọi cái ngu của mình. Lão tử cũng nói «tự tri giả minh» tự biết mình là bậc minh triết. 

 

Thật vậy thế nhân không mấy ai tự biết mình như bậc trí giả, thế nhân chỉ tự biết mình muốn gì, rồi lại không nắm 

chắc được phải làm thế nào để thành tựu như ý, chung quy cũng vì không hiểu rõ nhân quả của sự việc, cầu quả 

mà rõ nhân thì chắc chắn thành tựu như ý. Trí giả hiểu rõ nhân quả nên rõ biết ngu đồng với hiểu sai nhân quả, trí 

là thấu tỏ mọi nhân quả. 

 

Đức Phật thị hiện nơi đời chỉ dậy cho chúng sinh mở bày Phật tri kiến, tri kiến biết rõ ba đời nhân quả của sự vật, 

khi quán một vật biết nguyên nhân của vật tức quá khứ, đồng thời biết quả của vật là tương lai. Nhờ vào sự mở 

bày Phật tri kiến mà các đệ tử của ngài mới nhận ra nhân quả ba đời của thế gian, quá khứ thuộc về tập và tương 

lai thuộc về khổ, đó là nhân quả của vô minh hay ngu muội. Khi nhận chân được thứ nhân quả vô minh ngu si của 

khổ tập nơi ta, mới bắt đầu sinh trí để thấy được mối nhân quả chân chính mà nhân thuộc về đạo và quả thuộc về 

diệt, như thế từ nhận ra cái ngu mới thành được thứ trí chân thật. 

 

Nhưng không phải ai cũng chứng được tứ thánh pháp sau khi được Như lai khai thị, ta có thể mượn câu chuyện 

này để minh chứng, đức Phật giống như thương nhân, đa phần thế nhân như hai kẻ học trò ngốc hiểu sai lời căn 

dặn, ngu si thường đưa đến hậu quả tai hại. Phần đông tín đồ ngộ nhận lời dậy của đức Phật, ngài khai thị tứ thánh 

đế để chúng sinh nhận ra chỗ ngu si mê muội đưa đến cảnh khổ tập, nhờ vậy sinh tín giải nhập đạo đắc diệt, song 

chúng sinh lại dùng chính đạo lợi ích cho muôn loài làm lợi cho cá nhân mình. 

 

Đạo hay pháp của chư Phật là gốc sinh vô lượng công đức, do chính pháp làm lợi cho muôn loài nhờ đó thành tựu 

hết thẩy công đức, công đức bao quát  nhị báo trang nghiêm thanh tịnh, không những cho riêng mình mà còn cho 

cả nhất thiết chúng sinh, vì vậy công đức chân thật của Phật pháp chính là điều «ngã đẳng dữ chúng sinh giai cộng 

thành Phật đạo». Chính vì duyên cớ này nhất thiết chư Phật đã thành, cho đến nhất thiết chư Phật sẽ thành đang 

hành bồ tát đạo đều lấy pháp làm thân, dùng vọng thân của bao kiếp tu dưỡng bồi đắp cho đến bao giờ pháp thân 

được viên mãn. Chúng ta lại dùng câu chuyện ngu này so sánh, chính pháp như gấm vóc lụa là trân quý, nhục 

thân như lạc đà chở vác chính pháp, chúng sinh như lạc đà chết còn da, lạc đà chết không còn chuyên chở được 

gấm và thảm quý nữa, chúng sinh không gánh vác được chính pháp trân quý giống như lạc đà chết còn da. Sự tư 

duy của hai gã ngốc tượng trưng cho tâm chúng sinh, hai gã ngốc lấy gấm vóc lụa là trân quý bao bọc cho da lạc 

đà, chúng sinh thường có tư duy tương tự hai kẻ ngốc lấy pháp bảo bao bọc nuôi dưỡng cho thân tâm vô dụng như 

da lạc đà chết. 

 



Phần lớn tín đồ nuôi dưỡng chính pháp qua xây chùa tạo tượng, thiết trai cúng dường, bố thí phóng sinh chỉ để 

dùng vào việc nuôi dưỡng thứ thân khổ tập của họ thêm lâu dài, không hề dùng để trưởng dưỡng pháp thân và phổ 

biến chính pháp là diệu nhân của pháp thân thanh tịnh đến muôn loài, họ đêm ngày trong muôn kiếp cầu xin chư 

Phật bồ tát dùng công đức chính pháp như gấm quý che chắn cho huyễn thân khổ tập vô thường như da lạc đà này 

của họ, thế chẳng phải họ là tri kỷ của hai kẻ ngốc kia sao?  

 

Chư Phật trong bao đời gánh vác chính pháp, dùng vô lượng thân trong vô lượng đời chuyên chở chính pháp đến 

mọi loài, tâm như thương nhân thân như lạc đà mang gấm vóc lụa là trân quý đến với tha nhân. Đám đệ tử học trò 

mê muội kia không biết giá trị của gấm vóc lại dùng bao phủ cho da lạc đà giống hàng đệ tử Phật đem chính pháp 

phục vụ cho cá nhân. 

 

 

 


