
44. Người ngu ăn bánh. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Người nọ trong lúc đói cồn cào lấy bánh ăn, ăn đến cái thứ bẩy, mới được một nửa cảm thấy no nê, liền tự giác 

ngộ nhận ra mình ngu, lấy tay tự vả rồi nhủ thầm "ta no nhờ ăn nửa cái bánh này, nếu sớm biết thì ăn nửa cái 

này trước khỏi tốn công ăn sáu cái kia". 

 

Thế nhân cũng vậy, từ xưa đến nay, chưa từng được lạc, nhưng do vô minh điên đảo vọng tưởng có lạc, như 

người ngu kia ăn tới nửa cái bánh cuối thì no. Chúng sinh vô trí, cho phú quý là lạc, nhưng phú quý cầu đã 

khổ, được rồi giữ càng khổ, chung cục sẽ mất, khi ấy càng đau khổ vì tiếc nuối, trải qua ba thời kỳ đều không 

có lạc. Giống như mưu cầu y thực nuôi và che thân trong sự vất vả cùng khổ nhưng vọng thấy là lạc. Đức Phật 

dậy rằng, tam giới vô an, nơi nào cũng khổ, phàm phu điên đảo cho vọng hoặc là lạc.  

 

Bình : Phàm nhân thường chấp trụ vào 5 trần khởi tâm phân biệt, không bận tâm đến nhân quả chỉ chấp vào 

hiện tượng của duyên, vọng cho đó là quả, vì thế mà tự phát sinh ra vọng nhân của quả vọng này.  

 

Hai gã học trò chấp vào thanh trần khởi tư duy lấy gấm phủ da lạc đà, do y cú mà hiểu nên vong thất thật 

nghĩa. Kẻ ăn bánh ở đây trụ vào vị trần sinh cảm giác, chấp vào cảm giác sinh vọng, chỉ biết nửa cái bánh thứ 

7. Hai gã học trò chỉ biết da lạc đà, người ngu này chỉ biết nửa cái bánh chót làm no bụng, nên sinh vọng trí, 

nhận rằng chỉ nên cầu nửa cái bánh này mà khỏi nhọc sức cầu 6 cái bánh kia. Khác nào phàm nhân bị khổ bức 

bách chưa từng có lạc, như đói nên phải ăn, nhờ ăn trừ được khổ đói nên cho ăn là phúc, nhưng thực sự phúc 

này chỉ là sự ngừng khổ. Hay như người cô đơn, sống buồn tẻ, gặp người kết bạn trừ được cô đơn, nên cho 

tình cảm là hạnh phúc, vì vậy truy cầu tình cảm, tất cả những người trên đều không diệt gốc khổ, chỉ diệt cành 

lá, làm thế nào có hạnh phúc khi gốc khổ vẫn còn, một gốc sinh ra muôn lá, nên bao nỗi khổ đều từ một gốc vô 

minh mà ra. Không trừ gốc khổ, chỉ truy cầu tình cảm trừ được cô đơn, nhưng lại sinh cái khổ khi mâu thuẫn 

với nhau. Như ăn trừ khổ đói nhưng lại khổ vì bệnh. Bản chất của nhân sinh là khổ, nên trừ được khổ này lại 

sinh khổ khác, nếu khổ không diệt chỉ lo truy cầu lạc, thì quả là ôm khổ đi cầu lạc thì không sao có lạc được. 

Cũng do phàm nhân vọng cho những thứ chống khổ nhất thời đó là phúc lạc nên mải lo truy cầu thứ phúc lạc 

lầm lẫn đó để rồi càng cầu tìm càng lún sâu trong khổ không có ngày ra.  

 

Một người đến với đạo để cầu diệt khổ, ắt chịu đựng được mọi nghịch cảnh bất như ý để tu tập nhờ vậy thành 

tựu đạo quả, ngược lại nếu tìm đến đạo pháp để trốn khổ không để diệt khổ, và lo cầu an sao cho được như ý, 

người này sẽ không chịu được gian khổ, hay đòi hỏi và dễ bất mãn nếu nghịch ý, do vậy phát sinh ra đủ 

chướng ngại. 

 

Lìa cái chấp hiện tượng, xét tận căn nguyên sẽ nhận ra thực chất "ta no nhờ đã từng ăn 6 cái bánh trước đó, và 

do chỉ nhận thấy hiện tượng nên mới suy nghĩ điên đảo như vậy". Như khi học đạo với bao đạo sư đến vị cuối 

cùng ta được khai ngộ, khi ấy chỉ thấy đây là người giải trừ cái ngu cho ta, mà không biết đạo sư này chỉ là 

nửa cái bánh chót, vì nhờ vào bao đạo sư khác góp phần chỉ dậy ta mới được cảm giác no đủ từ vị đạo sư hiện 

tiền, khi dậy dỗ ta đạo sư cũng mượn lời của chư tổ để khai thị, những lời dậy có gía trị muôn đời đó của tổ sư 

đã đóng góp vào sự khai ngộ cho ta từ đạo sư. Trước khi gặp đạo sư đã có bao vị khác duy trì sự tu tập cho ta, 

để đến ngày gặp đạo sư của ta, cũng như nhờ những cái bánh trước duy trì, cái thứ 7 mới làm no được. Song ta 

vô trí chỉ biết tri ân nửa cái bánh tức tri ân một người, và khi tỏ lòng tri ân tôn kính lại theo thói quen của 

phàm nhân, luôn biểu lộ sự tôn kính qua việc "ta chỉ tôn kính một vị đó", và tri ân thì "chỉ báo ân cho vị đó mà 

thôi". Song suy cho cùng thì đại ân nhân ấy chính là Phật và trí huệ của ngài tức chính pháp, do đó cần tôn 

kính tri ân và nguyện báo ân Phật và chính pháp, tri ân và báo ân chân thật là không để cho Phật và chính pháp 

phải diệt vong nơi thế giới khổ tập. Còn Phật còn pháp thì còn đạo và diệt. 

 

Đức Phật thường dậy tín chúng cung kính y giáo nhất thiết chư Phật trong ba đời mười phương, mà không chỉ 

riêng mình ngài. Hãy "Lễ kính chư Phật" mà không chỉ riêng lễ đức Bổn sư. "Xưng tán Như lai" mà không chỉ 

riêng tán thán Thích Ca Như lai. Đức Phật không che giấu một vị Phật nào với chúng sinh, ngài chỉ bầy và giới 

thiệu cho chúng sinh biết đến vô lượng đức Phật, để chúng sinh quy kính tu học và hành theo một cách bình 

đẳng như họ đã đối với ngài. Bởi nhất thiết chư phật và giáo pháp đều có công năng làm chúng sinh no đủ giải 

thoát. Một số đông tín chúng không chỉ thờ kính một vị Phật hay bồ tát mà còn biểu lộ sự kì thị đối với các vị 

Phật hay bồ tát khác, với lý do đơn giản họ cần ai thì thờ phụng vị đó, bởi họ vọng cho rằng chỉ có vị đó mới 



giúp được họ thôi, giống người ngu ngỡ chỉ có nửa cái bánh thứ 7 mới đem lại no nê, hoặc tin rằng chỉ có bánh 

đó mới làm người đói được no, còn những thứ bánh khác là vô dụng và không cần ăn. 

 

Điểm chính yếu sai biệt giữa Phật và phàm đó là Phật thấu triệt căn nguyên của vạn pháp, phàm nhân chỉ thấy 

hiện tượng trước mắt, nói khác hơn phàm nhân chỉ thấy hiện tại, đức Phật thấy rõ ba đời, ngài thấy quá khứ 

xuyên qua hiện tại, thấy hiện tại thông đến tương lai, thấy căn nguyên thông qua hiện tượng, thấy hiện tượng 

nhận ra quả tương lai. Người ngu ăn bánh chỉ thấy hiện tại là nửa cái bánh cuối, quên đi 6 cái bánh trước và 

gây sai lầm trong tương lai khi ngỡ rằng chỉ cần ăn nửa cái thôi. 

 

Ngoại đạo và một số tín chúng có thói quen coi "đạo sư" của mình như "nửa cái bánh" của kẻ ngu, chỉ tôn sùng 

và nghe theo vị "nửa cái bánh", ngoài ra đều xem thường và lơ là với những cái “bánh khác”, bất luận cùng 

loại hay khác loại bánh. Hễ không phải nửa cái bánh đó đều chê bai là vô dụng không làm "no lòng" được. Họ 

mê muội mất một sự thật là phàm đã là bánh thì bánh nào cũng đều có công năng "diệt đói được no", vì thế 

cho dù có vô lượng bánh và vô lượng loại bánh, những người này cũng chỉ có thể được cứu đói bằng một thứ 

bánh duy nhất, với chỉ có nửa cái bánh "linh thiêng" kia mà thôi, thế thì xem ra sự cứu đói cho người đó thực 

khó khăn và hạn hẹp vô cùng, mới biết rằng u mê là nguồn gốc của cương cường khó độ. 

 

Thế nhân đặt để sẵn đức tin và không cho phép ta nhìn nhận một điều nào cho dù nó chân thật đến đâu, nhưng 

trái với đức tin sẵn có của mình, ta có thể gọi đức tin này là mê tín hay cuồng tín. Thánh nhân hay bậc trí chỉ 

tin vào sự thật, nên nếu đức tin nào được chứng minh là hoang đường không thật đều sẵn sàng vứt bỏ, và lấy 

chân lý làm đức tin, đó gọi là chính tín. Cũng chính vì vậy mà Thế Tôn dậy bảo "Tin ta mà không hiểu ta là 

phỉ báng Như Lai", có nghĩa tin những gì về ta hay lời ta nói là bởi nhờ vào đó hiểu được sự chân thật, mà 

không phải tin nó chỉ vì nó thuộc về ta. Nói chính xác là "Hãy tin ta vì nhờ vậy nhận ra sự thật, Như lai với sự 

thật là một. Hãy tin Như lai qua sự thật, hãy bằng sự thật mà tin Như lai. Đừng bỏ qua sự thật riêng tin Như lai, 

vì như thế là mê tín Như lai, mê tín Như lai là hủy báng Như lai”. 

 

Nếu cứ tuyệt đối trung thành với đức tin là hoàn toàn đúng, như vậy Như lai không thể cứu được chúng sinh, 

bởi ngay từ trước khi ngài đản sinh, tất cả chúng sinh đều có sẵn đức tin riêng của họ, và nếu họ chỉ tin đức tin 

có sẵn, mà không tin vào chân lý tất nhiên chư Phật hoàn toàn không thể cứu độ. Biết bao người tà tín được 

đức Phật khai ngộ bỏ tà quy chính chứng quả A la hán, nhờ các vị này dám xét lại đức tin, tin theo sự thật mà 

không tin theo truyền thống, chứng ngộ được thật pháp bỏ hết được mọi tà tín khó bỏ thuộc về tập đế, thành 

tựu được diệt đạo.  

 

Chính tín thành tựu do tư duy có đủ ba phương diện là thật đức và năng. Tư duy một pháp qua ba đời nhân quả 

đúng thật thì đó là thật pháp, khi đã nhận chân ra thật pháp, thì phàm pháp nào thật sự đưa đến khổ (tập đế) thì 

loại trừ và thật pháp nào đưa đến diệt (đạo đế) thì hành xử, đó là năng. Khi đã có năng lực hành như vậy tất sẽ 

diệt tận tập và thành tựu đạo chứng quả diệt, đó là đức. Như vậy "thật" là "đế", "đế" hàm nhiếp 4 pháp chân 

thật là Khổ Tập Diệt Đạo, cũng như hết mọi nhân quả của thế gian pháp là Khổ Tập, và của xuất thế gian là 

Diệt Đạo. Chỉ bao giờ nhận chân được "thật" mới phát sinh khả "năng" thực hành đạo đế diệt tận tập đế. Và 

cũng chỉ khi nào "năng" hành đạo đế diệt sạch tập đế mới thành tựu công "đức" chứng quả diệt đế. 

 

Nhờ lực tư duy thật đức năng mà ta có thể nghe được mọi pháp một cách có lợi và hoàn toàn vô hại, nếu 

không lực tư duy này cho dù có nghe Phật thuyết cũng hiểu sai theo tà kiến. Ngược lại nhờ tư duy thật đức 

năng, cho dẫu nghe ngoại đạo hay người ngu nói đều được lợi lạc, như chúng ta đang hân thưởng những câu 

chuyện ngu này vậy. 

 

Lại nhờ tư duy thật đức năng mà ta biết tri ân ba đời sư trưởng, phụ mẫu và nhất thiết chúng sinh, nếu không 

sẽ vô tình thành kẻ bao đời bạc bẻo, vong ân 6 cái bánh trước, riêng thọ ân nửa cái cuối. Song bánh có nhiều 

loại, loại có hại và loại có dinh dưỡng, nhờ vào tư duy đúng thật đức năng tất biết rõ loại nào ăn vào dù no 

nhưng sinh bệnh khổ, và bệnh xem ra còn khổ hơn cả đói. Nếu vụng tư duy thấy bánh nào cũng no và như thế 

mọi thứ bánh đều bình đẳng với nhau, đều đáng được trân quý và phổ biến cho mọi người. Vọng niệm này sẽ 

gieo rắc tai họa và hủy diệt sức khỏe tâm linh của chúng sinh. 

 



Tóm lại câu chuyện khuyến cáo chúng ta không nên chỉ thấy hiện tượng tức thời để rồi vừa lãng quên quá khứ 

vừa không thấy tương lai. Quên quá khứ đồng với bỏ mất chính nhân của sự vật, không thấy tương lai đồng 

với không nhận ra thật quả, gọi chung là mê muội nhân quả.  

 

 

 

 

 


