
46. Bắt trộm ly ngưu. 
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Dân làng nọ bắt trộm ly ngưu cùng nhau ăn thịt, khi người chủ ly ngưu tìm theo dấu vết đến làng hỏi “ly ngưu của 

tôi có đến làng này không?”. Dân làng đáp “ở đây không có làng”. Hỏi “trong làng có ao, các người ăn thịt ly 

ngưu tại bờ ao phải không?”. Đáp “ở đây không có ao”. Hỏi “bên bờ ao có cây phải không?” Đáp “không có cây”. 

Hỏi “các người bắt bò ở phía đông làng phải không?”. Đáp “không có phía đông”. Hỏi “các người trộm bò vào 

giữa trưa phải không?”. Đáp “không có giữa trưa”. Lại hỏi “cho dù không có làng, không có cây, nhưng trong 

thiên hạ làm sao không có phương đông cũng như không có thời gian, nghe lời nói các người làm sao tin được, 

các người ăn thịt ly ngưu phải không?”. Bấy giờ dân làng không còn đường chối cãi mới thừa nhận “ thật đã ăn 

rồi”. 

 

Người phá giới cũng vậy, đã không phát lồ sám hối lại còn che đậy, chết xuống địa ngục, dưới thiên nhãn của 

thiên thần, không còn dùng lời lẽ chối bỏ và che đậy được nữa. 

 

Bình : Câu chuyện này giống Kẻ trộm bảo y thứ 8, nhưng bàn về sự che đậy của người phá giới,  còn câu chuyện 

thứ 8 kẻ trộm bảo y nhấn mạnh về khía cạnh ngoại đạo trộm Phật pháp.  

 

Người ngu vì vọng tưởng khởi tham dục, do tham dục gây tội, như dân làng vì tham ăn, nên gây tội trộm cắp và 

sát sinh, do muốn trốn tội trộm nên gây tội nói láo, và cứ thế từ một tội sinh ra biết bao tội, phàm nhân không hề 

biết từ một tội nhỏ năng sinh ra vô số tội, nên tội nhỏ cũng thành tội lớn, như đức Phật dậy, trong kinh Pháp cú, 

phẩm ác, Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chưa tới mình, như giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng đầy bình, 

người ngu si cũng vậy, dần dà ác nghiệp đầy. 

 

Điều thứ ba trong ngũ quán nói “tâm ly quá tham đẳng vi tông” tâm lìa mọi lỗi mà các thứ tham là gốc gây ra, 

người học đạo cho rằng tham ăn không phải là tội quá. Tham đẳng trong tham đẳng vi tông bao gồm năm món 

tham năm trần, tức tham sắc thanh hương vị xúc, tham ăn thuộc về tham vị. Tâm tham dục tiếp xúc với năm trần 

đều sinh khởi tham đắm, người xuất gia kềm chế tham sắc thanh nhưng buông lung với tham hương vị xúc, nhưng 

hễ tâm còn tham một trần thì thuộc tâm ô nhiễm, đã ô nhiễm tất có khả năng khởi tham đắm nơi các trần khác, khi 

các trần đó mạnh đủ tầm lôi cuốn dục nơi nhiễm tâm. Vì vậy khi ăn phải quán sát lìa mọi tham các trần, khi các 

trần dễ lìa như hương vị còn chưa lìa nổi thì làm sao có thể lìa được sắc thanh hay xúc là những pháp trần khó lìa 

hơn nhiều. Pháp khất thực cốt để chư tăng lìa được tham vị, thí chủ cúng gì ăn nấy, ăn để chữa bệnh gầy và để 

thành đạo nghiệp, như vậy nếu tham ăn sẽ nuôi dưỡng tham đẳng trở ngại cho sự thành đạo nghiệp. Thế nhân do 

tham vị mà sát sinh nợ mạng vô số chúng sinh, do không tin nhân quả chỉ biết vị ngon là nhân trước mắt mà 

không biết quả báo vị lai bị chém giết mổ thịt biết bao đời, tham vị ngon trong vài giây, khi vị ngon trôi qua cổ thì 

tiêu mất nhưng quả báo bị nhai giết còn lại, đổi chút vị trong giây lát lấy sự đớn đau bị giết mổ không phải là dại 

lắm sao, phải ghi nhớ rằng cảm giác thì mất mà nghiệp thì còn, chỉ có những người không tin nhân quả mới dám 

hành động như kẻ điếc không sợ súng, đến khi quả báo thi sợ hãi trăm bề trước cái chết đau đớn dưới mũi dao 

nhọn. Kinh Pháp cú phẩm ác Đức Phật dậy “ác nghiệp chưa thuần thục, người ác vẫn thấy vui, ác nghiệp 

thuần thục rồi, người ác mới thấy khổ”. 
 

Sự vô minh của tham dục vừa chỉ thấy lợi không thấy hại, vừa sẵn sàng gây ác để được như ý, tham luôn mù 

quáng nên không thấy nhân quả “ác giả ác báo”, và càng không bao giờ nhận ra ta là người ác, vì mọi sự như ý 

của ta đều phát sinh từ ác pháp, nếu không ác pháp ắt ta phiền não vì không như ý. 

 

Do vô minh không tin nhân quả nên kẻ tham dục thường ưa quả phúc nhưng lại sợ và ghét gây nhân phúc, thường 

gieo nhân ác nhưng lại sợ và muốn tránh quả ác. Như bài kệ trong kinh Trung bổn “Ác hành nguy thân, ngu vị vi 

dị, thiện tối an thân, ngu nhân vị nan” (hành ác nguy thân, kẻ ngu nói dễ làm, thiện pháp an thân bậc nhất, kẻ 

ngu nói khó làm). Khi quả ác thành thục, đã không biết sám hối hồi đầu, lại làm mọi ác để tránh quả ác, chung cục 

tội đang nhẹ biến thành nặng, đó là bản chất vô minh của tham dục. Kẻ ác này chỉ biết dùng ác pháp để hành mọi 

sự, gieo nhân ác cầu hạnh phúc, quả vô phúc đến lại gieo ác để trốn quả. Do vậy mà ác phát triển không ngừng. 



khi ác càng lớn thì càng khó hồi đầu. Vì thế Như lai dậy, Khổ hải thao thao, hồi đầu thị ngạn (Bể khổ mông mêng, 

quay đầu là bến). Nếu tiếp tục không hồi đầu, mà cứ thẳng tiến trên ác đạo tất sẽ chỉ thấy ác nghiệp bao la không 

ngằn mé, chỉ bằng hồi đầu mới chấm dứt ác nghiệp, và thiện nghiệp nhờ vậy khai mở, ác quả do đó sẽ khô kiệt rơi 

rụng và thiện quả phát sinh, nên kinh Niết bàn phẩm Cao Quý Đức Vương bồ tát dậy “Trí gỉa hữu nhị, Nhất gỉa 

bất tạo chư ác, nhị gỉa tạo dĩ sám hối” (có hai loại người trí, thứ nhất không tạo mọi ác, thứ hai tạo rồi biết sám 

hối). Biết tội đồng nghĩa biết vô minh ác hiện làm chủ thân tâm ta, biết sám hối là biết quay đầu cải tà quy chính. 

Hồi đầu như vậy là chân sám hối đưa đến tội diệt phúc sinh. Hồi đầu là quy y tam bảo vì giúp ta bội trần hợp giác 

gọi là quy y Phật. Lìa tà pháp tham dục hướng đến chính nghĩa vô dục gọi là quy y pháp. Dừng các hành động tà 

ngụy hại mình lợi người, quay về thực hành các pháp lợi mình lợi người gọi là quy y tăng. 

 

Mặt khác câu chuyện nêu lên sự chối bỏ mọi sự thật để che đậy tội lỗi, Mọi sự thật đó như ngôi làng, ao hồ, cây 

cối, phương đông và giữa trưa…Như những kẻ tham dục thường bác bỏ một sự thật là nhân quả. Nhân quả có mặt 

ở khắp mọi phương, ở khắp mọi thời gian, sáng hay tối, trưa hay chiều, ở khắp mọi nơi từ hồ ao, vườn làng, 

không một nơi không có mặt nhân quả. Người tham dục cho rằng làm ở chỗ này hay chỗ nọ, lúc này hay lúc kia 

thời không có nhân quả, nên nhân quả sẽ không xẩy đến. Hoặc cho rằng đời này ta làm, đời sau một thân xác khác 

không phải là ta hiện thời sẽ chịu quả, mà cái ta hiện tại không phải chịu nên mạnh dạn tạo ác. Đó là một hình 

thức bác nhân quả, và như thế không có nhân quả với cái ngã tham dục hiện tại, đồng với tạo tác vô tội vạ. Khác 

nào dân trong làng này bác bỏ mọi thứ thật có, vì cho rằng những thứ đó không có thì ta không có tội, như không 

có ao, thì không có chỗ giết…và không giết thì không tội, chỉ phủ nhận mọi sự thật mà không phủ nhận được tội 

trộm. Tựa như ngoại đạo không nhận ta có tội, mà chỉ lo bài xích nhân quả, hay phàm phu không né tránh tội, 

nhưng luôn muốn tránh né chối bỏ quả tội, nhưng trước nghiệp lực chẳng có tội nào trốn thoát được, hễ tác nhân 

tất có nghiệp quả vậy. 

 


