52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

Bi - Trí - DÛng

Thị Nguyên
Nguyễn Đình Khôi

Trang

1

52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

Kính Dâng
ThÜ®ng T†a B°n SÜ
Thích Giäi Tân
Ân SÜ
Hånh ThiŒn
TrÆn Tr†ng Häi

Trang

2

52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

1. Tin vào Çåo - Tin vào Gia ñình PhÆt Tº
2. Thông suÓt ÇÜ©ng lÓi cûa Gia ñình PhÆt Tº
3. Tránh s¿ huyÍn dø cûa tà thuy‰t
4. Yêu nghŠ dạy trÈ
5. Trau dÒi ki‰n thÙc
6. Tuân kỹ luÆt, chÎu huÃn luyŒn
7. Phát huy sáng ki‰n
8. T° chÙc Ç©i sÓng
9. Làm viŒc có k‰ hoåch
10. Tác phong nghiêm chÌnh

Trang

3

52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

10 ñiŠu Tâm NiŒm cûa PhÆt Tº
(Trích trong LuÆn Bäo VÜÖng Tam Mu¶i)

1. Nghï Ç‰n thân th‹ thì ÇØng cÀu không tÆt bŒnh, vì không tÆt bŒnh thì
tham døc dÍ sanh.
2. Ÿ Ç©i ÇØng cÀu không khó khæn, vì không khó khæn thì kiêu sa n°i
dÆy.
3. CÙu xét tâm tánh ÇØng cÀu không khúc m¡c, vì không khúc m¡c sª
h†c khó thành t¿u.
4. S¿ nghiŒp ÇØng mong không bÎ chông gai, vì không bÎ chông gai thì
chí nguyŒn không kiên cÜ©ng.
5. Làm viŒc ÇØng mong dÍ thành, vì viŒc dÍ thành thì mÃt Çåo nghïa.
7. V§i ngÜ©i ÇØng mong thuÆn chiŠu š mình, vì ÇÜ®c thuÆn chiŠu š mình
thì tÃt sanh t¿ kiêu.
8. Thi ân ÇØng cÀu Çáp trä, vì cÀu Çáp trä là thi ân mà có mÜu tính.
9. ThÃy l®i ÇØng nhúng tay, vì nhúng tay vào là hắc ám tâm trí.
10. Oan Ùc không cÀn bày tÕ, vì bày tÕ thì hèn nhát mà trä thù thì oán ÇÓi
kéo dài.
Bªi vÆy PhÆt Çã thi‰t lÆp Chánh Pháp, lÃy bŒnh kh° làm thuÓc hay.
LÃy hoån nån làm thành công. LÃy gai góc làm giäi thoát. Lấy ma quân
làm Çåo bån. LÃy khó khæn làm s¿ tác thành. LÃy bån tŒ båc làm ngÜ©i
giúp Ç«. Lấy kÈ chÓng nghÎch làm ngÜ©i giao du. Lấy oan Ùc làm Çà tiêu
thú. Th‰ nên ª trong chÜ§ng ngåi mà vÜ®t qua tÃt cä.
ñÙc Th‰ Tôn ÇÜ®c giác ng¶ chính trong m†i s¿ chÜ§ng ngåi ương
quÆt hành hung. ñŠ Bà quÃy phá mà PhÆt Çã giáo hóa cho thành Çåo tÃt
cä. NhÜ vÆy há không phäi s¿ tai nghÎch là s¿ tác thành, mà s¿ khÃy phá
là s¿ giúp Ç« cho ta.
Ngày nay nh»ng ngÜ©i h†c Çåo trÜ§c h‰t không dấn thân mình vào
mọi s¿ trª ngåi, nên khi trª ngåi s¡p t§i thì không th‹ nào ÇÓi phó. Chánh
pháp chí thÜ®ng vì vÆy mà mÃt cä. ñáng ti‰c Çáng hÆn bi‰t bao.
Luận Bảo Vương Tam Muội
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L¶i M· Ð¥u
Kính thưa các anh chị Huynh Trưởng. Thưa tất cả các đạo hữu phụ huynh. Nguyên tôi là một đứa trẻ
nhà quê nghèo khó. Lúc bảy tuổi, tôi theo chị giữ cháu, chị tôi dạy tôi học từ chữ a, b… cho đến khi biết
đọc biết viết, làm toán, và bắt đầu ham học. Trong ngôi trường quận, thi vào lớp đệ thất trường tỉnh, chỉ
có mình tôi trúng tuyển. Nhưng năm sau vì gia cảnh, mẹ tôi định cho tôi nghỉ học.
Mùa thu năm ấy mẹ tôi đi thăm ngôi chùa mà tộc họ ngoại của tôi có cúng chiếc Đại Hồng Chung gia
bảo ở đấy. Tôi gặp cư sĩ Trần Trọng Hải và tổ chức gia đình phật tử. Vào dịp này, nhờ sự động viên của
thầy, các anh chị, mà tôi đã ra sức học tập.
Tại đây, mỗi tuần tôi được nghe hai câu chuyện. Một câu chuyện dưới cờ do cư sĩ truyền đạt cho một
huynh trưởng và huynh trưởng này truyền đạt đúng như ý thầy muốn. Suốt cả buổi, sinh hoạt cứ theo thời
biểu tu học đã phổ biến mà tiến hành. Cư sĩ theo dỗi rất sít sao mọi diễn tiến sinh hoạt cùng Gia trưởng và
Liên đoàn trưởng.
Cuối cùng, trước khi chia tay chúng tôi được nghe câu chuyện chia tay. Cả hai câu chuyện, không
chuyện nào dài quá năm phút.
Tôi lớn lên được họ hàng thương, xóm làng yêu mến phần lớn nhờ vào các câu chuyện như thế này.
Mỗi tháng cư sĩ thường đích thân dẫn tôi đi thăm vị bổn sư. Vị bổn sư cũng có những thời pháp rất ngắn,
và thế vào sự giải thích bằng những tích truyện bàng bạc khắp chư kinh. Kể đến đâu, thầy nói xuất xứ rõ
ràng, khiến tôi ham thích tìm đọc chánh văn, từ đó mà được gần gũi với kinh sách và sống đời chay tịnh.
Dù cho cuộc sống có trăm chiều gian lao chìm nổi, tôi vẫn thấy yêu đời, yêu người, mến vật, cuộc đời
tươi đẹp và hạnh phúc.
Hạnh phúc nào phải đến bằng những ngày tháng êm ả, không có chướng ngại, bất như ý. Có điều ta
đón nhận những bất hạnh bằng sự thanh thảng hoan hỉ vì ác nghiệp đời trước ngày một được giải trừ,
không chạy trốn hay tìm cách đối kháng để oan trái ngày một chất chồng.
Giờ đây, chiến tranh ngày một leo thang, đất nước ngập chìm trong khói lửa, nhân phẩm và sanh mạng
con người bị xem rẻ. Hận thù chồng chất. Yêu nước, thương dân, quý trọng sự sống mà ngày đêm giết
nhau bằng vũ khí của kẻ khác, làm nghèo mạt đất nước. Văn hóa và đạo lý dân tộc bị phá sản, với tôi bên
này hay bên kia đều có tội với đất nước, với dân tộc, với tổ tiên giống nòi.
Đức Phật dạy, người Phật tử không nên tin và y nương vào thiên thần quỷ vật. Không nên tin vào tổn
hữu ác đản, mà nên tin rằng mọi vật không rời nhân duyên mà có, không rời nhân quả mà thành. Tu là
không gieo nhân hạnh phẩm sân, ngược lại làm việc thiện lành quả phúc sẽ đến.
Tất cả tương lai là ở trong tay ta, chỉ có tham lam, sân hận và ngu si là kẻ thù của ta, mà chỉ có chính
ta mới loại trừ được nó không có một thế lực nào giúp ta khi tự thân ta không nổ lực tin mình.
Tôi chọn thế hệ trẻ, chơi với trẻ, học với trẻ và làm việc với trẻ, mớm cho trẻ, chỉ cho trẻ tự phát huy
những điều mà chúng thấy nên làm hay nên tránh.
52 câu chuyện dưới cờ được ra đời vì hai lý do: Thứ nhất là để hồi hướng công đức về hai vị bổn sư và
ân sư, thứ hai là để giúp cho huynh trưởng có thêm vốn liếng trên con đường sinh hoạt, phục vụ tổ chức
đạo pháp và dân tộc.
Rất mong được sự chỉ điểm của các anh chị cùng quý vị về những thiếu sót sai lầm có hại cho sự
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ con em chúng ta.
Trân trọng
Sài Gòn mùa thu
Năm quý sửu 1973
Thị Nguyên
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Ngày xÜa, dân ta có truyŠn thuy‰t r¢ng:

TÃt cä thú vÆt và con ngÜ©i ÇŠu có th‹

thông hi‹u ngôn ng» cûa nhau.
Tâm hÒn chúng sanh thanh thoát nhË nhàng, ham vui làm viŒc thiŒn lành tÓt ÇËp.
Trong kho tàng truyŒn c° nÜ§c ta có câu chuyŒn khuyên ngÜ©i nên “æn nói phäi th©i”
ChuyŒn k‹ låi: M¶t hôm Ç‰n ngày kÎ cÖm v®, sau khi Çi ch® s¡m sºa thÙc æn, nÃu
nÜ§ng cúng ki‰n Çã xong. Chu¶t nh§ v® mÛi lòng muÓn khóc, các con thì còn nhÕ chÜa
cäm bi‰t hi‹u ÇÜ®c n°i thÜÖng lòng cûa cha. Chu¶t cha låi quá nghiêm, nên chä ÇÙa nào
båo gan dám lên ti‰ng chia xÈ ÇÓi v§i v‰t thÜÖng lòng cûa cha. B°ng chu¶t nhìn xuÓng
b© hÒ thÃy bác cóc Çang thong dong thä b¶. Chu¶t bèn chåy tu¶t xuÓng gÓc cau (nhà chú
chu¶t trên ng†n cau cao), Ç‰n b© hÒ cung kính vái chào bác cóc vàng cùng tÕ l©i m©i bác
cóc vŠ nhà dùng chút rÜ®u cho vui.
VÓn cách xa Çã lâu, lòng vÅn thÃy nh§ thÜÖng th‰ nào, nhÃt là chú chu¶t vóc dáng
thân th‹ thÃy có Óm om gÀy, ph© phåc hÖn dåo trÜ§c, cóc hoan hÌ nhÆn l©i.
Khi Ç‰n gÓc cau, cóc l¡c ÇÀu quÀy quÆy “xin l‡i, cám Ön bác, có ÇiŠu trèo cây nào
phäi nghŠ cûa tôi, xin Ç‹ cho dÎp khác.” Chu¶t phân trÀn: “Bác ÇØng ngåi, cÙ ngÆm ch¥t
Çuôi tôi, khi tôi vào trong nhà, bác Çã t†a v»ng ch¡c, hÒi Çó m§i nhä Çuôi tôi, chúng ta
tha hÒ Çánh chén, khi vŠ thì bác ngÒi trên lÜng tôi, ôm ch¥t lÃy mình tôi, xuÓng Ç‰n gÓc
cau thì chúng ta giã tØ.” Cóc suy ngÅm: “Âu Çây cÛng là chuy‰n du hành kÿ thú.”
Khi lên vØa Ç‰n nhà, bÓn chú chu¶t con thÃy khách, nh§ l©i cha d¥n, bèn kéo nhau ra
cºa vòng tay cúi ÇÀu chào bác cóc. Cóc thÃy xÃp nhÕ con chu¶t lÍ phép, bèn nói l©i khen
t¥ng, nhÜng m§i há miŒng bác Çã rÖi xuÓng gÓc cau, xÜÖng sÓng bác Çùn låi, da thÎt bác
låi nhô lên, máu mÛi tÜÖm ra, bác phäi ngÒi x°m suÓt Ç©i, không còn khoan thai Çi låi
nhÜ trÜ§c Çây, m‡i khi tr©i trª mÜa, bác thÃy toàn thân Çau buÓt, bác phäi kêu khóc rên rÌ
cho vÖi b§t n°i nhÙc nhÓi trong thân.
Bác Cóc thÃy con bån ngoan nên khen là Çúng, nhÜng chÌ vì nói chÜa phäi lúc mà h†a
tai còn Ç‰n, sušt làm mÃt mång.
Cho nên gi© nào thì viŒc nÃy, ch§ bao gi© nô Çùa phá phách ho¥c lén lút Çùa gi«n
trong l§p h†c, trong lúc làm viŒc. Tai h†a së Ç‰n l§n hÖn nhiŠu. xin anh chÎ em, cháu ghi
nh§ æn nói phäi ngay th¿c và Çúng th©i nghÌ là cÀn thi‰t vÆy.
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Muốn cu¶c sÓng ngày m¶t hòa ái an låc yên vui, anh chÎ em ta ch§ nên dùng l©i
xÃu ác n¥ng nŠ xúc phåm Ç‰n kÈ khác. Bªi khi sân tâm vØa dÃy khªi thì n¶i tång ta liŠn
bÎ t°n thÜÖng, chÜa nói khÄu nghiŒp së t¿ ràng bu¶c ta trong ki‰p sau này.
Trong Kinh TÙ ThÆp NhÎ ChÜÖng, có câu chuyŒn k‹ låi r¢ng: “M¶t ngày kia, PhÆt
cùng các cao ÇŒ cûa ngài Çang du hóa qua m¶t vùng hoang du. NÖi Çây là giang sÖn cûa
m¶t Çåo sï Bà La Môn có nhiŠu phép thÀn thông bi‰n hóa. XÜa nay ông chÜa tØng thua ai
trong lãnh v¿c thÀn thông và biŒn bác. Ông ta låi nghe dân chúng ÇÒn r¢ng Th‰ Tôn là
bÆc Giác Ng¶, giäi thoát thÀy cûa tr©i ngÜ©i. Giáo chû cõi ta bà. Ông không tin và muÓn
g¥p PhÆt Ç‹ thº tài thÃp cao.
PhÆt bi‰t qua Çây së có chuyŒn xäy ra nên d¥n ÇÒ chúng yên l¥ng và chÌ làm theo l©i
ngài.
Khi bÎ vÎ Çåo sï ch¥n ÇÜ©ng Çòi tÌ thí thÀn thông, PhÆt không trä l©i và trãi t†a ngÒi
tham thiŠn, các môn ÇÒ cûa Ngài cÛng vÆy. VÎ Çåo sï tÙc giÆn dùng nhiŠu l©i lë xÃu ác sÌ
vä, khích bác PhÆt. ñ‰n trÜa vÎ Çåo sï mŒt Çem cÖm ra æn, PhÆt låi gÀn vÎ Çåo sï nói:
“ThÜa ngài, tôi có m¶t ÇiŠu chÜa hi‹u, xin Ngài hoan hÌ chÌ bäo cho”, vÎ Çåo sï hoan hÌ
cÜ©i dÍ dãi và rÃt b¢ng lòng ÇÜ®c chÌ bäo cho PhÆt, PhÆt hÕi: “ThÜa Ngài, tôi s¡m sºa lÍ
vÆt dâng bi‰u cho m¶t ngÜ©i, h† không nhÆn, vÆy cûa Ãy Çi Çâu ?”. “Thì Çem vŠ xài chÙ
Çi Çâu”. vÎ Çåo sï trä l©i.
“Th‰ khi sáng Ngài dùng xú ngôn ác ng». Tôi không nhÆn, chúng Çi Çâu ?”. PhÆt
hÕi.
Sau m¶t lúc suy tÜ, vÎ Çåo sï quÿ xuÓng Çänh lÍ PhÆt sám hÓi và xin theo làm kÈ hÀu
tä h»u. PhÆt thÜÖng thuÆn nhÆn cho.
TiŠn nhân ta thÜ©ng nh¡c câu: “NgÆm máu phun ngÜ©i, trÜ§c dÖ miŒng mình.” ƒy
chính là l©i PhÆt thuy‰t Ç‹ thuy‰t phøc vÎ Çåo sï này vÆy.”
Cho nên là NgÜ©i chúng ta hãy dùng l©i hòa ái, d¡t dìu nhau, chÌ dÅn nhau làm tÓt
m†i viŒc lành, tÆn tâm, tÆn l¿c hòa giäi m†i hiŠm nghi ÇÓi kh¡c, phát tri‹n m†i hånh lành,
phúc cho Ç©i bi‰t bao nhiêu Ãy vÆy.

BÓ thí mà Ç‹ kÈ nhÆn tûi buÒn là m¶t hành Ç¶ng Ç¶c ác.
BÓ thí Ç‹ m†i ngÜ©i bi‰t ta nhân tØ là m¶t hành Ç¶ng Çåo ÇÙc giä.
BÓ thí mà Ç‹ cho kÈ khác mang Ön là có š, mÜu ÇÒ.
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BÓ thí cho ngÜ©i hoan hÌ, ta mãn nguyŒn sung sÜ§ng, là tâm ta còn cÀu hÜªng quä
nhÖn thiŒn phÜ§c báu chÜa Çúng thành š cûa PhÆt.
Cách Çây Çã hÖn 30 næm, tôi có Ç†c cuÓn Class de Francaise cûa thÀy Phåm TÃt ñ¡c
có câu chuyŒn.
Có m¶t ngÜ©i b¶ hành g¥p m¶t lão æn xin trên ÇÜ©ng phÓ æn vÆn bÄn thi‹u chÓng gÆy,
thân hình chÌ có da b†c xÜÖng. Lão ÇÙng không v»ng, m¡t lão tr¡ng dã, và nh»ng ÇÜ©ng
gân máu n°i lên trên võng mô giÆt giÆt. Lão chìa Çôi tay run bÀn bÆt lên cÀu xin ngÜ©i b¶
hành bÓ thí.
NgÜ©i b¶ hành lÆt ÇÆt móc túi nhÜng tiŠn không, ÇÒng hÒ không, m¶t chi‰c mùi xao
cÛng không, mÒ hôi anh ta vä ra. Lão æn mày cÛng ÇÙng Çó. Anh ôm chÀm cä hai tay lão
æn mày mà r¢ng:
“NgÜ©i ÇÒng bào Öi! Tôi ch£ng có m¶t thÙ gì cä ngÜ©i ÇÒng bào å”
M¡t lão già æn xin sáng lên, và dÎu låi, chan chÙa m¶t niŠm hân hoan. Lão si‰t tay
ngÜ©i b¶ hành mà r¢ng: “ñØng buÒn, tôi rÃt sung sÜ§ng, vì Çó cÛng là m¶t cách bÓ thí
ngÜ©i ÇÒng bào å.”
ñ‰n Çây lòng ta cäm thÃy bàng hoàng m¶t niŠm xúc cäm sung sÜ§ng. Ta không còn
phân biŒt n°i ai là kÈ bÓ thí? Ai là ngÜ©i nhÆn s¿ bÓ thí!. BÃy gi© chÌ còn tâm nguyŒn l§n
là mong h‰t thäy chúng sanh thân tâm ÇŠu an låc, không còn ai chÎu quä báo Çói rét Çau
thÜÖng. ñó m§i chính là chân bÓ thí, h®p v§i báu hoài ba Ç©i mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt vÆy.

Ÿ Ç©i ÇØng tìm cÀu nh»ng viŒc quá sÙc.

Quá sÙc thì viŒc không thành t¿u, không

thành t¿u thì phiŠn não rÀu buÒn phát sanh.
Låi ch§ nên bi‰ng lÜ©i. Bi‰ng lÜ©i, thì viŒc không thành thÜ©ng sanh tâm hÓi ti‰c,
viŒc Çã mu¶n, th©i Çã qua.
Trong kinh TÙ ThÆp NhÎ ChÜÖng có câu chuyŒn, nay tôi xin k‹ låi các anh chÎ trÜªng
toàn th‹ Çoàn sinh l¡ng nghe và khó th¿c hành.
“Thuª PhÆt còn tåi th‰, m¶t Çêm có thÀy Sa Môn tøng kinh Di Giáo cûa ñÙc PhÆt CaDi‰p. Ti‰ng tøng gÃp rút và buÒn bã. ThÀy nghï æn næn muÓn thoái bÜ§c, b‡ng thÃy PhÆt
ti‰n vŠ phía thÀy, thái Ç¶ phóng khoáng, thanh thoát, khi g¥p nhau PhÆt ân cÀn hÕi r¢ng:
-

Ngày trÜ§c còn tåi gia, ngÜÖi tØng làm viŒc chi?
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-

Båch Th‰ Tôn, con làm nghŠ khäy Çàn cÀm å.

-

Th‰ dây chùng quá thì nên làm th‰ nào?

-

Båch Th‰ Tôn, dây chùng quá Çàn không kêu.

-

Th‰ dây cæng quá thì sao?

-

Dây cæng quá, båch Th‰ Tôn, Çàn b¥t ti‰ng mÃt å.

-

Th‰ ch£ng chùng, ch£ng cæng dây trÜÖng vØa phäi thì th‰ nào?

-

Båch Th‰ Tôn, trÜÖng vØa phäi thì tÃt cä các âm thanh ÇŠu ÇÀy Çû.

-

ThÀy Sa môn h†c Çåo cÛng låi nhÜ vÆy. N‰u tâm ÇÜ®c ÇiŠu hòa vØa phäi thì mình
có th‹ Çåt Çåo. Còn ÇÓi v§i Çåo tâm mình g¡t gÕng thì thân phäi mŒt mÕi š sanh
buÒn phiŠn. ViŒc hành Çåo vì th‰ thoái hû. T¶i tæng trÜªng, vÆy nên thanh tÎnh an
låc thì Çåo không mÃt.

Nh© l©i giáo huÃn Ãy mà không bao lâu sau vÎ Sa môn chÙng Ç¥ng quä A La Hán.
Tinh tÃn bÃt thoái nhÜng không nên nóng âm thÀm miŒt mài làm viŒc chánh thiŒn.
CÙu cánh ni‰t bàn trong tÀm tay mình vÆy.

Vô c§ quÃy nhiÍu ngÜ©i Çã là ÇiŠu quÃy.

Tác håi Ç‰n kÈ hiŠn lÜÖng låi càng quÃy

hÖn.
Trong kinh pháp cú thí dø có thuÆt låi m¶t câu chuyŒn làm tÕ rõ nghïa Ãy.
“Lúc PhÆt còn tåi th‰. Ngày kia có m¶t ngÜ©i th® sæn vào rØng tìm mÒi cùng v§i Çàn
chó d». Trên ÇÜ©ng Çi anh g¥p m¶t tæng sï. Trong suÓt bu°i anh không sæn ÇÜ®c gì. Lúc
trª vŠ anh g¥p vÎ tu sï ban sáng. Anh nghï r¢ng vì g¥p tu sï nên xui xÈo. Anh tÙc giÆn xua
Çàn chó tÃn công vÎ tæng, vÎ tæng liŠn trèo lên cây. Anh lÃy tên b¡n vào chân vÎ tæng. ñau
quá vÎ tæng loay hoay trên cây làm r§t cái y phû trên ngÜ©i th® sæn. Anh chàng lo g« cái
y ra, Çàn chó ng« là ngÜ©i tu sï r§t xuÓng nên bu vào c¡n xé. M¶t lúc sau ngÜ©i th® sæn
ch‰t ngay tåi ch‡.
Khi Çàn chó kéo nhau vŠ cä, tæng sï m§i tøt xuÓng cây sºa thi hài ngÜ©i th® sæn n¢m
ngay th£ng, lÃy y Ç¡p lên trên rÒi trª vŠ tÎnh xá båch PhÆt ÇÀu Çuôi câu chuyŒn xin PhÆt
chÌ dåy cho: Hành Ç¶ng nhÜ vÆy có gây nên ác nghiŒp không?
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PhÆt dåy: “kÈ nào xâm phåm ngÜ©i ôn hòa trong såch vô t¶i. Quä d» d¶i trª låi kÈ
cuÒng dåi Ãy, nhÜ tung cát bøi ngÜ®c chiŠu gió, cát bøi së bay vào m¡t.”
ChÌ có hành Ç¶ng nhân tØ hòa ái bi‰t nhÅn nhøc, chÎu Ç¿ng, quä cäm, dám hy sinh vì
Çåi nghïa m§i Çem låi quä vÎ an låc, tÜÖi vui và hånh phúc.
Xin các anh chÎ em hãy thÆn tr†ng trong m†i hành Ç¶ng tåo tác ª Ç©i vÆy.

“ñoån TrÜ©ng” sách Phóng Sanh Væn ñÒ Thuy‰t
HÙa Chân ngày xÜa còn bé thÜ©ng hay Çi sæn b¡n. M¶t hôm Çi sæn, ông b¡n trúng
m¶t con hÜu con, hÜu mË Ç‰n lÃy lÜ«i li‰m v‰t thÜÖng cho con. HÙa Chân núp trong bøi
rình xem. M¶t lát sau hÜu con ch‰t. HÜu mË cÛng læng Çùng ra Çó mà ch‰t luôn. HÙa
Chân ngåc nhiên, lÃy dao m° bøng hÜu mË ra xem. ThÃy ru¶t hÜu mË ÇÙt ra tØng khúc.
HÙa Chân xúc cäm trÜ§c tình thÜÖng mË con cûa loài cÀm thú, nên rÃt Ç‡i æn næn.
Ông bÈ cä cung tên và quy‰t chí xuÃt gia k‹ tØ ngày Ãy.
ñoån TrÜ©ng (tÙc là ÇÙt ru¶t) là chÌ m¶t thäm trång Çau lòng cùng c¿c. Loài vÆt còn
vÆy huÓng hÒ ngÜ©i ta sao Çành æn ª xÃu v§i nhau.
TØ Çó v§i anh chÎ em ta h‰t då thuÆn Ç‹, v§i b¢ng h»u ta h‰t då trung tín, v§i cha mË
ta h‰t då hi‰u thäo.
Cha mË là ÇÃng sanh thành, không hi‰u thäo là quên h‰t cu¶i nguÒn, vong thân, Çáng
trách.
Anh chÎ em tình nhÜ cÓt nhøc, nghïa nhÜ thû túc, chÓng kích không thuÆn hòa là vô
Çåo không tôn ti.
B¢ng h»u tình nhÜ cá nÜ§c, nghïa nhÜ SÖn Khê, không trung tín nhÜ cá m¡c cån, núi
không suÓi khe.
CÀm thú mà xót xa nhau Ç‰n ÇÙt ru¶t mà ch‰t.
NgÜ©i mà không tình lân mÅn thì sao b¢ng cÀm thú, có khác gì sÕi Çá, cÕ cây.
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LÍ kính là c¶i nguÒn cûa Hånh Phúc. LÍ kính là c¶i nguÒn cûa væn minh và ti‰n b¶,
thi‰u lÍ kính là ÇÀu mÓi cûa bÃt hòa, Ç‡ v«.
Thi‰u lÍ kính là bÜ§c vào sai quÃy, tàn båo, sân hÆn, là thuÓc hÒi sinh gi¥c phiŠn não.
ChuyŒn TŠ Tuyên VÜÖng thæm chÖi nhà Nhan Súc ÇÜ®c k‹ dÜ§i Çây l¶t bày ÇÜ®c m¶t
phÀn chân nghïa Ãy.
TŠ Tuyên VÜÖng m¶t hôm Ç‰n nhà Nhan Súc chÖi, ngài bäo:
-

Súc bÜ§c låi Çây.

Nhan Súc cÛng bäo:
-

Vua bÜ§c låi Çây.

Các quan thÃy vÆy bäo:
-

Vua là bÆc chí tôn, Súc là kÈ hå thÀn. Vua bäo Súc låi Çây, Súc cÛng bäo Vua låi
Çây, nhÜ th‰ có nghe ÇÜ®c không?

Nhan Súc bäo:
-

Vua g†i Súc mà Súc låi, thì ra Súc là ngÜ©i ham m¶ quyŠn th‰. Súc g†i vua mà
vua låi thì vua låi là ngÜ©i quš tr†ng hiŠn sï. N‰u Ç‹ Súc này mang ti‰ng là kÈ
ham m¶ quyŠn th‰, sao b¢ng Ç‹ cho vua ÇÜ®c ti‰ng là bi‰t quš tr†ng kÈ hiŠn tài.

Vua nghe l©i cao ngåo giÆn l¡m g¡t:
-

Vua quš hay sï quš?

-

Sï quš, vua không quš.

-

Có sách nào nói th‰ không?

-

Tâu có: Ngày trÜ§c nÜ§c TÀn cº quân sang Çánh nÜ§c TŠ có hå lÎnh “Ai dám Ç‰n
gÀn m¶ LiÍu Hå HuŒ mà ki‰m cûi thì phäi t¶i xº tº.” Låi cÛng có lÎnh “Ai lÃy
ÇÜ®c ÇÀu vua TŠ thì ÇÜ®c phong HÀu và thÜªng nghìn lång vàng”, nhÜ th‰ Çû rõ
vua quš hay sï quš.
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Nên rõ: LÍ kính là tôn tr†ng nh»ng giŠng mÓi luân lš trÆt t¿ xã h¶i, chÙ không phäi
luÒn lót khúm núm làm mÃt phÄm cách con ngÜ©i.
LÍ kính không phäi chÌ v§i ngÜ©i trên mà còn v§i kÈ dÜ§i n»a.
KÈ dÜ§i không lÍ kính v§i ngÜ©i trên là cao ngåo, không ai Üa. Tai ách có th‹ Ç‰n
không ai lÜ©ng trÜ§c ÇÜ®c.
NgÜ©i trên không lÍ kính v§i kÈ dÜ§i là xem khinh lÍ kính, chåm t¿ ái gây bÃt phøc,
châm ngòi cho s¿ bÃt tín bÃt trung, gây båo phän, k‰t quä cÛng không lÜ©ng trÜ§c ÇÜ®c.
TiŠn nhân ta xÜa có dåy:
“Tiên h†c lÍ, hÆu h†c væn”, là ôm Ãp trao truyŠn cho hÆu th‰ bän hoài thâm diŒu Ãy
vÆy.

“TrÀn th‰ tranh nhau nói dåi khôn
Ch£ng ai là dåi, ch£ng ai khôn...”
NguyÍn BÌnh Khiêm
Tr¡ng Çen, phäi quÃy, Çúng sai, chÌ là hai th¿c tåi cûa cùng m¶t vÃn ÇŠ chÌ duy có h®p
v§i Không Th©i hay không mà thôi.
NgÜ©i trí bi‰t cái lš Ãy mà ti‰n thoái, xuÃt xÙ phäi th©i thì thành nhân vÆy. Trong
sách Nam Hoa Kinh cûa ngài Trang Tº có câu chuyŒn r¢ng:
M¶t hôm Trang Tº cùng môn ÇÒ ngoån du ª m¶t vùng ÇÒi núi. Khi Ç‰n bìa rØng thÃy
có nhóm tiŠu phu ngÒi nghÌ mát dÜ§i gÓc cây c° thø. ThÀy Trang Tº hÕi nhóm tiŠu phu:
- Cây to th‰ này không ÇÓn th‰ còn phäi Çi Çâu?
Cä b†n cùng Çáp:
- Cây này vô døng không ai ÇÓn làm gì nên nó m§i th† Ç‰n chØng Ãy.
ThÀy Trang Tº l¥ng thinh ÇÜa môn ÇÒ Ç‰n thæm m¶t ngÜ©i bån trên ÇÜ©ng vŠ. ñÜ®c
thÀy ghé thæm, ngÜ©i bån vô cùng mØng r«, sai gia nhân b¡t chim quš làm thÎt Çãi khách.
Gia nhân thÜa:
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- Xin ngài dåy cho b¡t loåi chim bi‰t gáy hay không bi‰t gáy?
- Nên b¡t loåi không bi‰t gáy.
Nghe vÆy m¶t môn ÇÒ cung kính bÜ§c lên thÜa cùng thÀy:
- Cây Çåi th† vì vô døng mà sÓng lâu, còn chim vô døng thì phäi bÕ mình. Lš cûa ÇÃt
tr©i mà mâu thuÅn th‰ sao?
ThÀy ôn tÒn bäo: “Các ngÜÖi hãy l¡ng nghe: Khôn cÛng ch‰t, dåi cÛng ch‰t, chÌ có
bi‰t là sÓng. Sông có khúc, ngÜ©i có lúc. Bi‰t ª Çây là bi‰t lúc nào cÀn phäi làm gì, khi
nào cÀn tÕ ra khôn lanh, khi nào cÀn tÕ ra dåi kh©, có vÆy m§i xÙng Çáng là bÆc ñåi
Nhân”
LÜu BÎ ngày xÜa lúc còn ª v§i Tào Tháo, BÎ thÜ©ng lo tÜ§i hoa trÒng ki‹n Ç‹ che m¡t
Tháo. M¶t hôm Tháo Çem viŒc anh hùng trong thiên hå thäo luÆn cùng BÎ. Tháo K‰t
luÆn: “N‰u có anh hùng thì th©i này ngoài Tháo và BÎ ra không còn ai n»a.” Nhân tr©i có
sÃm, BÎ buông tay cho chén rÜ®u b‹ tan tành. Tháo hÕi nguyên do. BÎ thÜa vì nghe ti‰ng
sÃm nên giÆt mình. Tháo cho BÎ không có Çäm lÜ®c anh hào nên bÕ Çi.
Quan Vân TrÜ©ng, TrÜÖng Phi giÆn l¡m, trách BÎ là anh Çã làm nhøt khí ti‰t anh em.
BÎ ôn tÒn: “Các em không thÃu ÇÜ®c lë huyŠn vi trong hành Ç¶ng cûa anh Çâu, ÇØng
giÆn” Chính vÆy mà BÎ hÜng ÇÜ®c nghiŒp Ç‰. KÈ thÙc th©i thì hành Ç¶ng không trái lë.
Hånh phúc thành công n¢m trong tay h† vÆy.

CÀn lao trong tÜ duy chÖn chánh k‰t quä viŒc làm Ãy Çáng quš hÖn vàng.
TiŠn cûa båc vàng không do sÙc cÀn lao cûa ta mà låi, hãy coi chØng, nó Ç¶c hÖn r¡n
d».
Trong cuÓn truyŒn c° PhÆt giáo có câu chuyŒn mang t¿a ÇŠ nhÜ trên, n¶i dung k‹ låi
r¢ng:
Ngày xÜa lúc PhÆt còn tåi th‰, m¶t hôm ñÙc PhÆt nhÆp thiŠn ÇÎnh quán, bi‰t ÇÜ®c
hiŒn trong lúc trÜa hè oi ä này có kÈ Çang còn Çi mót lúa ngoài ÇÒng. Ngài muÓn Ç¶ kÈ
Ãy, nên liŠn bôn ba ra ÇÒng. Khi nghe có ti‰ng chân ngÜ©i låi, ngÜ©i mót lúa ngÜ§c nhìn
và thÃy PhÆt, lòng rÃt vui mØng cúi ÇÀu Çänh lÍ, PhÆt bäo:
-

Hãy theo ta, tin ta tuyŒt ÇÓi, ngÜÖi së có hånh phúc.
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Anh nông dân vui mØng th† nhÆn theo PhÆt. Khi Ç‰n m¶t gò mÓi cao bên cånh có
phi‰n Çá và m¶t cây hoa dåi, PhÆt bäo: “ñÃy là vàng” anh v¶i vã nh° cây hoa và b§i ÇÃt
lên. ñÜ®c m¶t lúc tØ dÜ§i ÇÃt phun lên m¶t vòi nÜ§c. Khi chung quanh toàn là ÇÃt khô
c¢n, ÇÀy sÕi cát. ñang bàng hoàng anh ch®t thÃy bóng PhÆt Çã ra Çi, anh v¶i vàng chåy
theo. Con nÜ§c nhÕ vÅn rÌ rä chäy theo hÜ§ng Ngài. ñ‰n m¶t ch‡ khác låi càng c¢n c‡i
hÖn nhÜng ÇÜ®c ch‡ b¢ng ph£ng và không có Çá sÕi. PhÆt chÌ xuÓng ÇÃt bäo: “ñây là
vàng”, anh lÆt ÇÆt Çào nhÜng không phát hiŒn ra vàng, nhìn lên PhÆt Çã bÕ Çi. Anh lÆt ÇÆt
chåy theo, khi b¡t kÎp PhÆt låi bäo: “ñây chính thÎ là vàng” anh siêng næng Çào, k‰t quä
anh nh¥t ÇÜ®c trái b¡p khô làm giÓng ÇÜ®c c¶t gói cÄn thÆn. Nhìn ra chung quanh råch
nÜ§c anh Çào lÀn ÇÀu cÛng Çã chäy Ç‰n. ñang ng¡m nhìn cänh vÆt thì PhÆt låi ra Çi, anh
v¶i vã chåy theo. Khi g¥p PhÆt bäo: “Không thÃy vàng à?”
Anh buÒn bã l¡c ÇÀu Çáp không. PhÆt l¡c ÇÀu và chÌ ngay trÜ§c m¡t anh và bäo:
“Còn Çây là r¡n Ç¶c”, rÒi Ngài bÕ Çi. Anh suy gÅm : “Ch¡c có lë Çây m§i thÆt là vàng vì
lúc chÌ có ÇÃt mà Ngài bäo là vàng, âu ta Çào lÀn n»a xem sao? Quä vÆy m§i Çào sÖ qua
l§p ÇÃt ÇÀu anh b¡t g¥p m¶t chi‰c rÜÖng to. Trên n¡p rÜÖng có s¤n m¶t chi‰c cái túi Ç¿ng
chìa khóa Ç‹ mª rÜÖng. Khi anh mª rÜÖng ra thì quä thÆt là vàng và các thÙ ng†c châu vô
cùng quš giá. Anh lÃy cä gánh cÛng không h‰t. Anh lÃp låi vŠ nhà sai v® con ra lén gánh
vŠ nhà. Anh trª nên giàu có nhanh chóng. ViŒc Ãy Ç‰n tai vua, vua cho ÇiŠu tra và bi‰t
ch¡c anh ÇÜ®c cûa trân quš, mà các thÙ trân quš này chÌ có hoàng t¶c m§i có. Bªi vÆy
anh bÎ khép t¶i ÇÒng lõa v§i kÈ cÜ§p và phäi bÎ xº träm bêu ÇÀu. Khi Çao phû dÅn anh ra
pháp trÜ©ng, anh nh§ låi l©i PhÆt dåy, nay anh Çã hi‹u ÇÜ®c thâm š cûa Ngài nhÜng Çã
mu¶n nên hÜ§ng vŠ hoàng cung và vÆn døng h‰t sÙc l¿c cûa mình hét lên: “ñó không
phäi là vàng ng†c. Chính nó là r¡n Ç¶c”, vÎ Pháp quan thÃy lå, cho ngÜ©i cÃp báo lên
vua, vua ra lŒnh d¡t t¶i nhân vào, vua phán:
-

S¿ thÆt th‰ nào ngÜÖi khá nói rõ. Tåi sao Trân châu vô giá, ngÜÖi dám bäo nó là
r¡n Ç¶c?

Anh thuÆt rõ ÇÀu Çuôi câu chuyŒn và k‰t luÆn:
-

Tâu bŒ hå, n‰u tôi hi‹u sâu xa l©i PhÆt, Çem sÙc cÀn lao cûa mình và gia Çình
mình canh tác vùng ÇÃt khô c¢n nhÜng b¢ng ph£ng kia. ñÜa nÜ§c tØ con suÓi vØa
khai ngòi dÅn Ç‰n, v§i trái b¡p giÓng tÓt, tôi Çã bi‰n vùng Ãy thành m¶t vùng trù
phú, tôi së giàu có. Còn sÓ vàng båc này, Çây không do sÙc cÀn lao cûa mình mà
có . Nay nó làm t°n håi Ç‰n sanh mång cûa thÀn, rõ ÇÃy là m¶t thÙ r¡n Ç¶c. Nó
Çã c¡n thÀn b¢ng bän án xº träm bêu ÇÀu.

Sau m¶t lúc gÅm suy, nhà vua phán: “L©i dåy cûa NhÜ Lai rõ ràng là vàng ng†c. Ta
tha cho ngÜÖi t¶i ch‰t. Låi trao cho ngÜÖi tr†n quyŠn khai thác vùng ÇÃt khô b¢ng con
suÓi nÜ§c NhÜ Lai Çã chÌ cho ngÜÖi. Còn vàng båc Çây ta së xuÃt kho xây d¿ng các công
trình phúc l®i Ç‹ bá tánh hÜªng døng.”
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Không bao lâu sau trong các làng måc Çã có trÜ©ng m§i, có gi‰ng nÜ§c trong và các
tråm xá ch»a bÎnh cho dân. ñ¥c biŒt cánh ÇÒng khô ngày xÜa nay Çã xanh um tÜÖi mát vì
hoa mÀu. NgÜ©i nông dân hÓi ng¶ Ãy nay Çã trª thành ngÜ©i giàu có cÀn cù, yêu Ç©i và
bi‰t tÜÖng thân Çùm b†c kÈ y‰u nghèo.
Anh chÎ em thân m‰n! ChÌ có sÙc cÀn lao dù b¢ng chân tay hay trí óc m§i làm toát ra
cái š nghïa cao ÇËp cûa cu¶c sÓng. Nó là thÙ trân châu kÿ báu không hÜ mÃt vÆy.

Con ngÜ©i là m¶t vÆt tÓi linh trong vÛ trø. Có ngôn ng» phong phú Ç‹ giäi bày
thông cäm nhau khá tr†n vËn. VÆy hãy dùng ngôn ng» Ãy xây cÀu b¡t nhÎp cäm thông
hóa giäi m†i tÎ hiŠm nghi nån, hÜ§ng dÅn Ç¶ng viên nhau làm viŒc chánh thiŒn. ñØng
dùng nó Ç‹ trÃn áp nhau, làm buÒn phiŠn tûi nhøc cho nhau, ÇÜ®c vÆy thì an vui phúc låc
bi‰t mÃy.
Tôi xin trân tr†ng thuÆt låi truyŒn ngài Án Tº trong sách “Án Tº Xuân Thu”. NgÜ©i
Çã dùng ái ng» l®i hòa mà cän ngæn ÇÜ®c TŠ Cänh Công không hành Ç¶ng båo tàn.
TruyŒn k‹ låi r¢ng: TŠ Cänh Công có con ng¿a rÃt quš, Vua giao cho m¶t kÈ thân tín
sæn sóc chæm non.
M¶t hôm b‡ng con ng¿a ngã læn ra ch‰t. Vua giÆn l¡m, truyŠn b¡t kÈ nuôi ng¿a và
phân thây. Án Tº ngÒi chÀu thÃy vÆy can r¢ng:
- Vua Nghiêu, vua ThuÀn xÜa phân thây ngÜ©i thà b¡t ÇÀu tØ nÖi nào?
Cänh Công ngÖ ng¡t nhìn chung quanh rÒi nói:
-

Tha cho nó. Çem giam dÜ§i ngøc, rÒi sau này trÎ t¶i.

Án Tº ÇÙng vÆy bÜ§c ra quÿ gÓi tâu r¢ng:
-

Tên này chÜa bi‰t rõ t¶i mà vÅn phäi chÎu ch‰t thì vÅn tÜªng là oan. Tôi xin vì
nhà vua k‹ rõ t¶i cûa nó rÒi hãy hå ngøc. Vua Phán:

-

ñúng vÆy.

Án Tº bèn ÇÙng dÆy ÇÆp bàn mà r¢ng:
-

Nhà ngÜÖi có 3 t¶i Çáng ch‰t:
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1. Vua bäo nuôi ng¿a quš mà Ç‹ ng¿a ch‰t là m¶t t¶i Çáng ch‰t.
2. Vì ngÜÖi làm ch‰t m¶t con ng¿a mà Ç‹ vua mang ti‰ng vì m¶t con ng¿a mà vua Çã
gi‰t ch‰t m¶t tôi thÀn, làm cho træm h† nghe ti‰ng ai cÛng oán vua, các nÜ§c láng
giŠng ai cÛng khinh vua.
3. NgÜÖi làm ch‰t m¶t con ng¿a mà Ç‹ Ç‰n n‡i nhân dân Çem lòng oán giÆn vua Çã
xem dân thua loài cÀm thú. NÜ§c ngoài khinh khi có bøng dòm ngó ÇÃt nÜ§c ta.
ñó là ba t¶i Çáng ch‰t, ngÜÖi Çã bi‰t chÜa? Bây gi© hãy tåm giam ngÜÖi vào
ngøc.
Cänh Công nghe nói ngÆm ngùi than r¢ng:
-

Thôi tha cho nó, kÈo Ç‹ ta mang ti‰ng bÃt nhân.

Dùng l©i bu¶c t¶i mà làm cho k‹ quân vÜÖng thÃy ÇÜ®c lë chánh thiŒn, tiêu trØ ÇÜ®c
sân hÆn, tham ái. Án Tº quä là kÈ trí dÛng vÆy.

L©i nói phäi giúp ta bi‰t ÇÜ®c chân lš, dÙt ÇÜ®c mÓi hoài lo, thân tâm thÜ thái, viŒc
giao ti‰p v§i Ç©i không sai lÀm tai ách.
Bi‰t gi» mình nói ÇiŠu ngay phäi Çã khó. Bi‰t nghe l©i nói phäi vâng làm làm låi là
ÇiŠu khó hÖn. Bªi l©i ngay phäi thÜ©ng khó nghe. “Trung ngôn nghÎch nhÌ” là nghïa Ãy.
Trong sách Thi Tº (thÀy cûa ThÜÖng Ðªng) có thuÆt låi câu chuyŒn:
“TÀn VÜÖng dùng thuyŠn Çi chÖi, các quan tä h»u theo hÀu Çông Çû cä, vua hÕi:
-

Loan Doanh ta Çã cÃm cÓ m¶t nÖi, con ta là Loan PhÜ©ng trÓn chåy ra nÜ§c ngoài,
có ai bi‰t Loan PhÜ©ng hiŒn gi© ª Çâu không? Các quan yên l¥ng không nói gì cä.
NgÜ©i lái thuyŠn là Thanh Quyên buông tay chèo, ÇÙng dÆy thÜa r¢ng:

-

Muôn tâu! BŒ hå hÕi Loan PhÜ©ng làm gì? Vua nói:

-

TØ khi ta Çánh ÇÜ®c h† Loan Ç‰n nay, nghe h† Loan ngÜ©i già chÜa ch‰t h‰t,
ngÜ©i trÈ Çã l§n lên. Ta lo h† phøc thù, cho nên ta m§i hÕi. Thanh Quyên nói:

-

N‰u nhà vua khéo sºa sang nÜ§c TÃn. Trong ÇÜ®c lòng các quan. Ngoài ÇÜ®c
lòng træm h† thì dù cho còn con nhà vua h† Loan mà làm ÇÜ®c gì bŒ hå, nhÜng
n‰u nhà vua không sºa sang chính sách nÜ§c TÃn, trong mÃt lòng quan, ngoài mÃt
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lòng dân, thì ngay nh»ng ngÜ©i ngÒi trên thuyŠn này ai cÛng là con nhà h† Loan
cä.
Vua khen: “NgÜÖi nói chí phäi”
Sáng hôm sau vua cho Çòi Thanh Quyên Ç‰n triŠu n¶i ban cho m¶t vån mÅu ru¶ng.
Thanh Quyên tØ không nhÆn, vua nói: “M¶t vån mÅu ru¶ng Ãy Ç°i lÃy m¶t l©i nói kia,
k‹ ra nhà ngÜÖi còn thiŒt mà quä nhân thì l®i nhiŠu, ngÜÖi cÙ lÃy Çi.
CÜÖng tr¿c ngay chánh, bi‰t dùng l©i nói phäi khuyên can vua, cäi t° chÃn hÜng ÇÃt
nÜ§c, không s® bÎ ghép t¶i khi quân chém ÇÀu nhÜ Thanh Quyên rõ ª Ç©i thÆt hi‰m.
Låi bi‰t Çåt Lš mà bÕ TØ, bÕ LÍ bi‰t nghe, bi‰t sºa, bi‰t hành cái Çåo Quân ThÜÖng
nhÜ TÃn VÜÖng Công không phäi là dÍ vÆy.

NgÜ©i có ÇÙc mà bÃt kính v§i cha mË xÜa nay tôi chÜa tØng nghe.
NgÜ©i có ÇÙc mà bÃt kính v§i cha mË xÜa nay tôi chÜa tØng thÃy.
NgÜ©i có Çåo chân chánh mà không hi‰u kính v§i cha mË, xÜa nay tôi chÜa tØng nghe
thÃy bao gi©.
Th© cha kính mË, thuÆn thäo v§i anh chÎ, em, gi» ÇÜ®c tôn nghi Ãy quä là m¶t nhà có
phúc. Lë ÇÜÖng nhiên là phäi tùy hoàn cänh phÜÖng tiŒn và tâm š cûa cha mË mà m‡i
ngÜ©i th¿c hiŒn ch» hi‰u m¶t cách khác, không nhÃt nhÃt phäi theo khuôn mÅu nào.
Trong tÆp bäo tång Trung QuÓc có câu chuyŒn r¢ng:
Ngày xÜa, tåi vùng ÇÒi núi kia có m¶t gã tiŠu phu phøng dÜ«ng cha mË træm ÇiŠu hi‰u
kính. Anh låi là m¶t Üu bà t¡c h‰t lòng tin kính Tam Bäo.
M¶t hôm anh nghe ngÜ©i ta ÇÒn r¢ng phía bên kia ÇÒi có m¶t vÎ Sa môn Ç¡c Çåo, anh
sanh tâm hoan hÌ vui mØng, gia công làm viŒc ngày Çêm mua gåo và thÙc æn cho ÇÜ®c
lâu ngày rÒi quÿ xuÓng xin mË cha cho phép Çi bái ki‰n thÀy Sa môn Ç¡c chÙng Çåo quä.
Xin thÀy t‰ Ç¶ hai tâm tu chÙng và hÜ§ng dÅn anh nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t.
Cha mË anh b¢ng lòng, anh lên ÇÜ©ng. ñ‰n bu°i chiŠu anh g¥p m¶t thÀy Sa môn
Çang kinh hành khÃt th¿c vÎ tì kheo hÕi:
-

ñåo h»u Çi Çâu mà trông có vÈ v¶i vàng th‰?
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-

Båch thÀy con Çi bái ki‰n m¶t vÎ Sa môn Ç¡c chÙng Çåo quä bên kia ÇÒi.

-

ñåo h»u! Bái ki‰n Sa môn dù có Ç¡c chÙng cÛng Çâu b¢ng bái ki‰n PhÆt.

-

Båch ThÀy nhÜng gi© PhÆt Çã vào nát bàn, làm sao con bái ki‰n ngài?

-

Ta vØa nghe PhÆt thÎ hiŒn ª hÜ§ng nhà Çåo h»u. ñåo h»u hãy cÃp vŠ Çi. N‰u g¥p
ngÜ©i nào æn m¥c áo sô gai và Çi dép nghÎch chân Ãy là PhÆt ÇÃy! ñØng nghi ng©
gì cä. Chúc ngÜÖi ÇÜ®c hånh phúc chân thÆt.

Anh låi bôn ba vŠ nÈo cÛ. Chû møc tìm ngÜ©i có hình dång nhÜ vÎ Sa môn mô tä, mãi
Ç‰n khi vŠ t§i nhà gõ cºa. Cha mË nghe ti‰ng anh g†i mØng quá ng« r¢ng anh lên ÇÜ©ng
may m¡n nên vŠ s§m. Hai ông bà v¶i vã xuÓng giÜ©ng bÜng Çèn ra cºa mª cho anh.
TrÜ§c ánh Çèn dÀu trái cây leo lo¡t, anh sºng sÓt. Cha mË anh rõ bÆn áo sô gai, cha
mË anh låi mang l¶n dép. Lòng anh rÜng rÜng xúc cäm. Anh ôm chÀm lÃy cha mË và
th°n thÙc. Bây gi© anh m§i hi‹u sâu xa l©i PhÆt dåy “Trong th©i không có PhÆt, th© cha
kính mË Ãy là tôn kính PhÆt” mà anh Çã nghe l©i vÎ thÀy già Çã tuyên khuyên anh và bè
bån m‡i khi vŠ làm công quä trong vÜ©n.

Kinh dạy “Hiếu hạnh là Phật hạnh, hiếu tâm là Phật tâm.” Bởi vậy mười phương ba
đời chư Phật cũng đều thực hành tâm hạnh hiếu thảo nhiều đời thuần thục trãi qua hằng
ba a-tăng kỳ kiếp mới đặng quả vị giác ngộ.
Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật có thuật lại một câu chuyện rằng:
“Ngày xưa, ở xứ Balanại, có một vì vua ham mê săn bắn. Một hôm vua săn bắt được một
con voi trắng rất mực xinh đẹp. Vua giao cho một người lính tượng hiền lành cần mẫn
trông nom chăm sóc cẩn thận. Nhưng voi ngày đêm không chịu ăn uống khóc mãi.
Người lính tượng sợ để lâu voi chết nên vào tâu vua. Vua ra vuốt ve voi và bảo:
-

Tại sao có cỏ non, mật ngọt ấy thế mà sao ngươi không chịu ăn uống? Voi đáp:

-

Muôn tâu bệ hạ. Tôi hiện còn có cha mẹ rất già ở trong rừng. Không tự nuôi sống
được. Nay tôi ở đây, mẹ cha tôi đói khát, chắc chết. Tôi lòng nào mà ăn ngon
uống ngọt cho được. Nếu bệ hạ có lòng trắc ẩn, gia tâm thương xót, cho phép tôi
được vào rừng xanh săn sóc cho hai đấng sinh thành. Khi song thân qua đời, tôi
sẽ trở lại chốn này để bệ hạ mặc tình sai khiến. Vua nghe nói động lòng từ mẫn,
bằng khuyên voi ăn uống và ra lịnh thả voi ra ngay. Sau đó ông bỏ hẳn công việc
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săn bắn vui chơi, châm lo chánh trị, mưu lợi cho dân, cho nước. Quốc gia vì thế
mà thái bình thanh trị. Câu chuyện voi xưa dần chìm vào quên lãng. Mười hai
năm sau, vua đang họp triều chính cùng bá quan văn võ, bỗng có một tên quân
vào báo là có một chú voi già ốm yếu đến và khẩn thiết muốn bái kiến bệ hạ. Vua
thuận cho đưa voi vào, vào đến nơi, voi quỳ mọp xuống tâu rằng:
-

MÜ©i hai næm trÜ§c, tôi Ç¶i Ön bŒ hå tha cho Ç‹ làm tròn hi‰u Çåo sæn sóc cha mË.
Nay song thân tôi ÇŠu Çã qua Ç©i. Y nhÜ cam k‰t, tôi trª låi chÓn này. SÓ phÆn
tùy bŒ hå ÇÎnh Çoåt.

Nhìn thÃy voi già y‰u tiŠu tøy quá, vua ch¶t då xót thÜÖng ÇÜa tay ve vuÓt mà r¢ng:
-

N‰u m†i ngÜ©i, m†i loài ÇÒng bi‰t hi‰u kính cha mË, bi‰t trung tín, gi» l©i Çã hÙa
nhÜ ngÜÖi thì Ç©i thÎnh trÎ cä. Thôi hãy ª låi Çây v§i ta. Ta së chu cÃp cho ngÜÖi
tr†n Ç©i.

ñ‰n Çây, PhÆt xác nhÆn bän sanh: “Voi Ãy nào phäi ai xa lå chính là tiŠn thân ta Çó!”
PhÆt tº phäi khéo suy và hành trì cho Çúng vÆy.

Anh chÎ em huynh trÜªng và Çåo sinh nam n» thân yêu!
Lòng nhân ái và bi‰t tr†ng ÇiŠu phäi Çã vun vén cho mình m¶t nhân cách tuyŒt v©i.
Là tu°i trÈ, ta phäi lÃy Çó làm phÜÖng châm sºa mình và hÜ§ng dÅn ngÜ©i, nhÃt là bån bè
và em út ta.
Trong cuÓn Tâm HÒn Cao ThÜ®ng cûa nhà væn Amicis ngÜ©i Ý, ông Hà Mai Anh dÎch
ra ti‰ng ViŒt. Câu truyŒn ÇÜ®c trích k‹ dÜ§i Çây có t¿a ÇŠ là Cát L¶ và Biên Tº. N¶i
dung thuÆt låi r¢ng:
“Cát L¶ là con cûa Bá tÜ§c h† Ngô. Biên Tº, là con cûa ngÜ©i bán than nghèo. Cä hai
cùng h†c m¶t l§p. Cát L¶ thì kiêu hãnh, Biên Tº thì thông minh và ngoan hiŠn. M¶t hôm
Cát L¶ và Biên Tº cùng tranh luÆn vŠ m¶t ÇŠ tài. Cát L¶ cùng lš phát cáu nói: “BÓ mày
là ÇÒ bÀn tiŒn” Biên Tº giÆn ÇÕ m¥t, Ùa nÜ§c m¡t. TrÜa vŠ Biên Tº k‹ chuyŒn cho cha
nghe. Bu°i chiŠu cha anh Ç‰n trÜ©ng phàn nàn cùng thÀy giáo là ông Bích Niên, vØa g¥p
lúc ông Ngô ÇÜa con Çi h†c. Ông Bích Niên nói:
-

Kìa ông Ngô Çã Ç‰n, vØa khéo, ông hàng than Çang phàn nàn vì Cát L¶ Çã m¡ng
con ông “BÓ mày là ÇÒ bÀn tiŒn”. Ông Ngô cau mày hÖi Ç°i s¡c m¥t quay låi hÕi
con:
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-

Có th¿c con Çã nói th‰?

Cát L¶ ÇÙng ngay nhÜ g‡ cúi ÇÀu im l¥ng, ông Ngô xin phép d¡t con Ç‰n ch‡ Biên Tº
và bäo:
-

Con xin l‡i anh Biên Tº Çi.

-

ThÜa ông thôi! NgÜ©i bán than tÕ thái Ç¶ áy náy và toan chåy vào ngæn låi.
NhÜng ông quš phái không nghe. CÙ bäo con xin l‡i và nh¡c låi câu này: “Anh
Biên Tº Öi. Tôi xin l‡i anh vŠ l©i nói bÃt nhã và vô š thÙc mà tôi Çã chót nói
phåm Ç‰n cha anh. NgÜ©i cha mà tôi rÃt hân hånh ÇÜ®c b¡t tay.” Không dám
ngÄn m¥t. Cát L¶ l¥p låi nguyên væn l©i cha anh dåy v§i gi†ng hÖi thÃp, và ông
Ngô vui vÈ ÇÜa tay cho ngÜ©i bán than. Cä hai b¡t tay nhau m¶t cách nÒng nhiŒt.
B¡t tay xong, Bá tÜ§c quay låi nói v§i thÀy giáo:

-

ThÜa thÀy, xin thÀy vui lòng cho hai trÈ ÇÜ®c ngÒi gÀn liŠn bên nhau. Ông Bích
Niên vui vÈ Ç¥t Biên Tº ngÒi cånh Cát L¶, chúng Çã yên ch‡, ông Ngô chào và trª
ra. Ông hàng than ÇÙng låi m¶t lúc. Bâng khuâng, do d¿, ông ng¡m hai trÈ ngÒi
sánh vai nhau rÒi ch£ng nói r¢ng, ông chåy låi toan ôm lÃy Cát L¶. Song Ç‰n nÖi
ông b‡ng dØng låi ÇÜa bàn tay chuÓi h¶t cûa mình sÈ vuÓt tóc anh Cát L¶, rÒi ra
th£ng.

ThÀy Bích Niên bäo h†c trò:
-

Các con hãy nh§ lÃy tÃn kÎch mà các con vØa xem. ñó là m¶t bài h†c hay nhÃt
trong næm.

Thái Ç¶ nghiêm kh¡c mà tØ hòa cûa ông Ngô ÇÓi v§i con cÛng nhÜ hành Ç¶ng tôn
tr†ng giá trÎ cûa con ngÜ©i cÀn lao làm cho ta thêm n‹ tr†ng con ngÜ©i danh giá Ãy.
Trong thái Ç¶ bàng hoàng do d¿ khi muÓn chåy låi ôm Cát L¶ làm toát ra cái tình cäm
chân thÆt Ç¶ lÜ®ng dÍ tha thÙ và ÇÀy tình ngÜ©i cûa kÈ lao Ç¶ng. ñ†c qua dÍ rÖi lŒ, bùi
ngùi trong hân hoan.

KÈ có hi‰u h£n là ngÜ©i có ÇÙc. KÈ có hi‰u thÜ©ng là ngÜ©i ÇÀy nghïa tình. ñÙc,
Nghïa tình cäm hóa thu phøc ÇÜ®c ngÜ©i, k‹ cä kÈ có tâm hÒn xÃu ác ích kÏ nhÕ nhen.
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ThÀy MÅn Tº, mË mÃt s§m, cha có ngÜ©i v® k‰ tâm hÒn xÃu ác Çiêu ngoa, nhÜng thÀy
vÅn s§m vi‰ng khuya hÀu cha và dì không sót bÕ. Dù cho dì chÌ lo cho hai em và xº s¿
båc ác v§i thÀy. Mùa Çông giá hai em ÇŠu có áo kép bông, riêng thÀy thì chÌ có áo väi
b†c bông lau mà thôi.
M¶t hôm, thÀy MÅn Tº Çánh xe hÀu cha. ThÃy con co ro run rÅy liŠn quª m¡ng.
ThÀy không dám nói s¿ thÆt, cha tÙc giÆn lÃy roi Çánh áo rách bÆt hoa lau ra. Cha thÀy
thÃy th‰ tÙc giÆn ngÜ©i v® k‰ Çã båc Çãi con mình liŠn Çu°i Çi. ThÀy MÅn Tº khóc mà
thÜa cha r¢ng: “Dì con ª låi chÌ m‡i mình con rét. Dì bÎ Çu°i Çi cä ba anh em con ÇŠu rét
cä. Xin cha thÜÖng mà nghï låi.”
Cäm Ç¶ng và hãnh diŒn là Çã có ÇÙa con tØ ái hÖn ngÜ©i. Cha thÀy Üng thuÆn. NgÜ©i
dì ghÈ cám Ön thÀy, ÇÙa bé con mà có tâm hÒn quäng Çåi bao dong Ç¶ lÜ®ng, nên Çem
lòng yêu kính Çùm b†c không båc ác cùng thÀy n»a.
ThÆt xÙng Çáng là ÇÃng hi‰u hiŠn Thánh Tº trong væn h†c Trung QuÓc vÆy.

16. Thành công là mµt sñ nhçn nÕi trong kiên trì
Caladanthaka
Nhçn nÕi là m© cüa thành công
Caladanthaka là m¶t tæng sï trÈ tu°i, tâm trí chÆm løt không th‹ thu¶c n°i m¶t câu kŒ
bÓn hàng trong nhiŠu ngày.
NgÜ©i anh ru¶t ÇÒng xuÃt gia và ª trong m¶t chúng, khuyên thÀy nên hoàn tøc, nhÜng
thÀy m¶t då chí thành, chÌ muÓn sÓng Ç©i thanh tÎnh thiêng liêng Çåo hånh. ñÙc PhÆt
hi‹u tâm tính thÀy, g†i thÀy Ç‰n và cho thÀy m¶t chi‰c khæn tay thÆt såch và dåy r¢ng:
“M‡i sáng nên cÀm khæn này và cæng ra trÜ§c m¥t, nhìn vŠ hÜ§ng m¥t tr©i m†c”. Không
bao lâu thÀy thÃy khæn Çã cáu bÄn. ThÀy hÓi ng¶ ÇÜ®c r¢ng: “ñ©i sÓng con ngÜ©i vÓn vô
thÜ©ng, hành Ç¶ng miŒt mài trong vô thÜ©ng lÃy Ç¶ng phiŠn não, Çem vô minh che kín
hånh lành. Do Çó thÀy cÓ g¡ng hành thiŠn Ç‹ thân tâm an låc. Không bao lâu thÀy Ç¡c
quä La Hán. Cho nên PhÆt dåy:
“Do kiên trì tinh tÃn, nhiŒt tâm Çåo hånh và t¿ ch‰, ngÜ©i thiŒn trí t¿ tåo cho mình
m¶t häi Çäo mà không m¶t cÖn løt nào tràn ngÆp ÇÜ®c.”
Sách Pháp Cú chú giäi r¢ng: “Con ngÜ©i s« dï trôi l¥ng trong sanh tº luân hÒi th†
nhÆn nghiŒp báo không dÙt vì không thoát ÇÜ®c bÓn bi‹n kh°: BÓn thÙ Çåi hÒng thûy,
hay bÓn thÙ ngÆp løt. ƒy là:
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- Ái døc
- Sanh tº

- Tà ki‰n
và

- Vô minh

MuÓn th¡ng bÓn gi¥c Ãy, không khó, chÌ th¿c hành Tam Vô LÆu H†c Gi§i ñÎnh HuŒ
vì:
- Gi§i:

* Ngæn ch¥n cái phiŠn não tác tåo tØ bên ngoài.
* BÙc bách dËp loån tØ bên trong.

- ñÎnh:

Phát tri‹n và xây d¿ng m¶t tÜ duy

- HuŒ:

Hóa giäi thù trong gi¥c ngoài, dÙt måch tuyŒt nguÒn 4 thÙ løt.

ƒy m§i thÃy NhÅn nåi tinh cÀu trong tu tÆp cÛng nhÜ hành xº ª Ç©i Çem låi thành
công và th¡ng l®i vÆy.

17. Ð¸nh Hß¾ng Cuµc Ð¶i
TrÜ©ng h†c, gia Çình, Çoàn th‹, t° chÙc tôn giáo, có møc Çích khai mª cho tu°i trÈ và
con ngÜ©i có hÜ§ng Çi sáng Ç‰n ch‡ l®i låc h»u ích rÒi m§i dÀn lên thánh vÎ.
Khi thuyŠn Ç©i Çã ÇÜ®c ÇÎnh hÜ§ng thì phäi Çem h‰t tâm can š l¿c Ç‹ th¿c hành hÀu
thành t¿u ÇÜ®c møc Çích.
KÈ š không thành, chí không quy‰t, lòng không bŠn thì ch£ng bao gi© Çåt ÇÜ®c chí
nguyŒn. Cu¶c sÓng chÌ là chu‡i ngày phù du vô b°.
Trong kinh có câu chuyŒn. Lúc PhÆt còn tåi th‰ ª vùng thÜ®ng lÜu sông H¢ng xÙ ƒn
ñ¶, có m¶t Çåo sï Bà La Môn thÀn thông bi‰n hóa khôn lÜ©ng, tính tình kiêu ngåo. M¶t
hôm PhÆt và môn ÇÒ cûa ngài Çi qua Çó, vÓn không Üa và ganh ghét cái uy danh cûa ñÙc
PhÆt mà theo ông là không th¿c có, nên ông Çã Çón PhÆt và môn ÇÒ cûa ngài ngåo ngh‹
hÕi r¢ng:
“Tôi nghe danh ngài Çã nhiŠu, nay g¥p nhau Çây thÆt là vån hånh. Xin ngài cho bi‰t
ngài có th‹ qua låi dòng sông này trên m¥t nÜ§c ÇÜ®c không?” PhÆt Çáp:
-

Tôi không Çi ÇÜ®c. Còn ngài?

-

Ta thì có th‹ du lÜu Çó Çây không ngåi.
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-

Ô th‰ thì tuyŒt quá, ngài có th‹ cho thÀy trò chúng tôi xem thÃy Ç‹ mª r¶ng tÀm
m¡t không?

ñåo sï khoan khoái trä l©i:
-

Có gì Çâu, ta rÃt s¤n lòng.

Th‰ rÒi Çåo sï tay cÀm chi‰c lá miŒng Ç†c lâm râm, không mÃy chÓc ông Çã qua låi
nhiŠu lÀn. PhÆt khen ng®i:
-

ThÆt là tuyŒt diŒu th‰ gian. Dám hÕi ngài tu luyŒn môn nÀy bao nhiêu lâu?

-

SÖ sÖ m§i có mÜ©i ba næm.

PhÆt gÆt gù.
-

GiÕi thì có giÕi, nhÜng lâu quá! ñåo sï hÕi:

-

Th‰ ông thº luyŒn xem có mau hÖn không?

-

Có chÙ, ta chÌ tÓn mÜ©i læm hai chøc phút là cùng! (1 kh¡c th©i gian)

-

Lš thuy‰t ai cÛng nói ÇÜ®c, thº th¿c hành xem sao?

PhÆt gÆt ÇÀu rÒi nói nhÕ v§i ông Xá L®i PhÃt. Ngài Xá L®i PhÃt tách chúng ra Çi.
PhÆt quay qua ngài Çåo sï trÀm ngâm m¶t kh¡c rÒi bäo:
-

Ngài hãy xem tôi s¡p th¿c hành Çây. LiŠn lúc Ãy, Xá L®i PhÃt và con thuyŠn cÆp
b‰n. PhÆt và môn ÇÒ xuÓng thuyŠn. Xá L®i PhÃt ra lÎnh cho chû thuyŠn tách b‰n
rÒi cÙ th‰ qua låi trên dòng sông ÇÜ®c hai lÀn.

Khi bÜ§c lên b©, ngÜ©i Çåo sï Çã ân cÀn Çänh lÍ PhÆt và xin xuÃt gia, làm môn ÇÒ cûa
ngÜ©i.
Bªi cái Çích mà ta muÓn Ç‰n là cõi h¢ng có vô sanh. ñó là tánh PhÆt toàn giác. ThÀn
thông, pháp thuÆt công danh ÇÎa vÎ rÒi cÛng bÕ låi Ç©i khi nh¡m m¡t xuôi tay. Nó có
nhÜng không thÆt nên g†i là huyÍn. Theo PhÆt là bÕ huyÍn mà tìm chân, là hÜ§ng Çi cûa
thuyŠn Ç©i vÆy.
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18. Nhẫn Nhục
NhÅn nhøc là nguÒn nÜ§c mát rºa såch tâm sân hÆn, giäi trØ gi¥c phiŠn não thành t¿u
phÄm hånh BÒ ñŠ.
Công chúa ThuÀn NhÅn con cûa vua Ba TÜ N¥c là m¶t ngÜ©i con n‰t na hi‰u hånh
nhÅn nhøc ít ai bì. Có ÇiŠu nàng là ÇÙa con gái tr©i b¡t xÃu, xÃu Ç‰n n°i hàng vÜÖng tôn
công tº phäi tìm cách xuÃt du ho¥c lo lÆp gia Çình s§m vì s® nhà vua ép làm phò mã.
Ti‰ng ÇÒn vŠ nhan s¡c và ÇÙc hånh cûa nàng bay xa. Có m¶t vÎ hoàng tº nÜ§c láng giŠng
tên g†i là Tr†ng ñÙc Ç‰n xin cÜ§i nàng làm v®. Vua Ba TÜ N¥c cÀm tay ngÜ©i r‹ quš,
cäm Ç¶ng và bày tÕ cäm kích cûa ông v§i chàng. NgÜ©i Çã vì ÇÙc mà gia ân thÜÖng lÃy
con ông.
Chàng rÃt thÜÖng ThuÀn NhÅn và ngÜ®c låi nàng yêu kính chiŠu chu¶ng chàng. ƒy
th‰ nhÜng Çi Ç‰n Çâu, hay ª bÃt cÙ ch‡ nào chàng cÛng nghe ngÜ©i ta Çàm ti‰u, chÌ trÕ
vào chàng mà cÜ©i c®t nhÜ thÃy m¶t quái vÆt. Chàng cäm thÃy danh d¿ bÎ t°n thÜÖng và
không chÎu Ç¿ng n°i nên ÇÎnh ly dÎ v®.
ThuÀn NhÅn Çã lâu thÃy m‡i khi Çi Çâu vŠ chÒng nàng cÛng có nh»ng nét buÒn sâu
xa. Nên nàng thÜ©ng hÜ§ng vào hÜ không thành tâm Çänh lÍ tam bäo. M¶t lòng chân
thành sám hÓi nh»ng t¶i l‡i tiŠn ki‰p. Lòng chí thi‰t cûa nàng cäm Ç¶ng Ç‰n chÜ thiên.
Tr©i ñ‰ Thích thÎ hiŒn thÀn thông cäi sºa dung måo cûa nàng thành m¶t ngÜ©i tÜÖi ÇËp
vô cùng.
Khi Tr†ng ñÙc ôm š tÜªng vŠ nhà tÕ bày s¿ quy‰t chí ly dÎ cûa mình cùng nàng. NhÜ
thÜ©ng lŒ nàng ra cªi áo mão cân Çai cho chÒng. Tr†ng ñÙc ng« ngàng trÜ§c nhan s¡c
cûa nàng. HÕi ra m§i bi‰t s¿ nhÅn tín kính tam bäo cûa nàng có công nàng cäi sºa vóc
dáng hình hài nàng tØ xÃu ra tÓt. Trong m¶t lÀn vui Çùa nàng nh¡c nhª chàng “Nên tr†ng
ÇÙc, ÇØng nên tr†ng s¡c.”
ChuyŒn Çã xäy ra tØ Ç©i vua Ba TÜ N¥c, cách nay Çã hÖn 2500 næm. ƒy mà tên công
chúa ThÀn NhÅn vÅn kh¡c ghi trong tâm hÒn nh»ng PhÆt tº m‰n m¶ ñÙc Hånh.
“TÜ§ng cûa ÇÙc không quy‰n rû nhÜ s¡c cûa tà nhÜng thÃm ÇÜ®m khuy‰n dø cäi sºa
ÇÜ®c xã h¶i cùng con ngÜ©i.”
S¡c là tà lôi cuÓn cám d‡ ta vào t¶i l‡i kh° Çau. ñÙc và ta có ngay trong lòng m‡i
ngÜ©i.
Hãy nh¡c nhª nhau tr†ng ÇÙc thì m§i thÆt s¿ viÍn ly kh° ách. Sân si là nguÒn cûa t¶i
l‡i làm cháy kho tàng tích tø công ÇÙc. Phäi thÆn tr†ng gi» gìn l¡m vÆy.
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19.

Phäi H÷c Ph§t Nhß Thª Nào?

ñåo PhÆt là Çåo hÜ§ng dÅn con ngÜ©i Ç‹ sÓng chÙ không nh¢m trao truyŠn cho hành
giä m¶t ki‰n thÙc tuyŒt v©i.
ChÌ có sÓng Çåo, tu Çåo, hành Çåo m§i thâm nhÆp ÇÜ®c s¿ lš có viÍn uyên mÆt, không
th‹ nói h‰t ÇÜ®c, suy tÜ h‰t ÇÜ®c. Có æn, có tiêu hóa thÙc æn, con ngÜ©i m§i no khÕe
ÇÜ®c. Không th‹ ngÒi bàn luÆn vŠ thÙc æn, vŠ th¿c phÄm mà qua cÖn Çói låi dÜ«ng thâu
ÇÜ®c. M‡i ngÜ©i phäi t¿ mình lên ÇÜ©ng và t¿ mình vén bÙc màn vô minh Ç‹ thÃy ÇÜ®c
bän chÃt thÜ©ng còn là tánh PhÆt mà rõ suÓt chân lš. Chính PhÆt dåy “ai æn nÃy no, ai tu
nÃy chÙng”. Bªi vÆy sª hành cÛng tùy cæn cÖ môi trÜ©ng sai khác. Không có m¶t mô
thÙc có s¤n nào ÇÜ®c Çem ra áp Ç¥t cho kÈ nÀy ngÜ©i khác. S¿ bình Ç£ng tuyŒt ÇÓi cûa
nhà PhÆt là ª ch‡ nÀy vÆy. Cho nên Ç‹ giäi Çáp vÃn nån “Phäi h†c PhÆt học nhÜ th‰
nào?” SÜ pháp diễn vào th‰ k› thÙ XI ª Trung QuÓc Çáp r¢ng: “Phäi h†c PhÆt nhÜ h†c
Çåo chích.”
Tên Çåo chích (ˆn tr¶m), có ÇÙa con trai. M¶t hôm chú con trai nghï bøng nay cha
Çã già, sÙc Çã y‰u Çâu có Çû lanh lË nhåy bén và sÙc khÕe Ç‹ ti‰p tøc hành nghŠ nguy
hi‹m nÀy. ñ‹ Çäm bäo cu¶c sÓng cho cä gia Çình mình h†c nghŠ ngay tØ bây gi© m§i
ÇÜ®c. Nó Çem š nghï Çó bàn v§i cha và ÇÜ®c cha chÃp thuÆn.
M¶t Çêm kia Ç‹ b¡t ÇÀu bài h†c vª lòng cho ÇÙa con trai. Ông dÅn con Ç‰n m¶t ngôi
nhà ÇÒ s¶. BÈ rào, khoét vách vào nhà mª khóa m¶t chi‰c rÜÖng l§n, bäo th¢ng con chun
vào, rách lành gì thu h‰t. Th¢ng con vØa chun vào rÜÖng xong, ông v¶i khóa rÜÖng låi
rÒi ra sân ÇÆp phá Àm ï Çánh thÙc cä nhà dÆy rÒi l¥ng lë chun l° rào ra vŠ. Kh° chû náo
loån cä lên. Th¡p Çèn tìm kh¡p nÖi, nhÜng lÛ tr¶m cao chåy xa bay. Kh° th¢ng nhÕ n¢m
trong rÜÖng hÆn cha già Çã nhÅn tâm håi con. M¶t š nghï lóe ra trong óc nó. Nó ÇÜa tay
cào nhè nhË vào rÜÖng y nhÜ ti‰ng chu¶t g¥m. NgÜ©i nhà g†i chÎ ª ÇÓt Çèn coi låi cái
rÜÖng. ChÎ ª vØa mª khóa bÆt n¡p rÜÖng ra. Nó ÇÙng bÆt dÆy th°i Çèn xô chÎ ª thoát ra
ngoài. NgÜ©i nhà ùn ùn Çu°i theo. ThÃy bên ÇÜ©ng có cái gi‰ng nó rinh cøc Çá b¿ bên
thành gi‰ng ném xuÓng Çánh Àm m¶t ti‰ng. Trong bóng Çêm ngÜ©i ta ng« r¢ng nó vÃp
ngã xuÓng gi‰ng. LÃy ÇÒ ÇÆy gi‰ng låi, th¡p Çèn ÇuÓc lên, ch¡c mÅm th¢ng æn tr¶m ba
ÇÀu sáu tay cÛng không th‹ thoát ÇÜ®c.
Trong khi Ãy th¢ng æn tr¶m con thong dong vŠ nhà. BÜ§c vào sân, nó thÃy nhà mª
cºa. Cha nó Çang rung Çùi ngÒi uÓng nÜ§c trà. Nó bÜ§c vào trách cha thÆm tŒ. Ông ta
ph§t l© Çi và nói:
-

Khoan trách cha, con hãy k‹ cha nghe con thoát thân nhÜ th‰ nào? ngÜ©i con thuÆt
låi tình ti‰t m†i viŒc Çã xäy ra. Lão phá lên cÜ©i mà r¢ng: “TÓt quá, con tôi Çã
thành nghŠ rÒi.”
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ThÆt vÆy, n‰u ta Çoån tuyŒt v§i th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng bên ngoài nhÜ con lão chích n¢m
trong rÜÖng, ta có th‹ tìm ra phÜÖng tiŒn Ç‹ thoát ra khªi th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng nhÜ con lão
chích Çã ra khÕi chi‰c rÜÖng quái nghÎch. Phäi vÙt bÕ cæn thâm duyên k‰t v§i trÀn cänh
không luy‰n ti‰c do nghiŒp l¿c k‰t bu¶c nhÜ con lão chích Çã ném täng Çá xuÓng gi‰ng
thay cho thân mång thì ÇÜ®c vŠ nhà cha an toàn nhÜ con lão chích Çã vŠ v§i lão vÆy.
Hãy cÓ g¡ng, t¿ th¡p ÇuÓc lên mà Çi.

20. Ba Ði«u Không Làm Ðßþc
ñÙc Th‰ Tôn không giÓng các vÎ giáo chû khác ª ch‡ giáo lš cûa ngài khai mª cho
chúng sanh con ÇÜ©ng Çi Ç‰n chân lš. Ta Çã bÕ con ÇÜ©ng Ãy mà låc vào lÓi mê nhÜ th‰
nào thì phäi dò theo lÓi Ãy mà trª vŠ. PhÆt không th‹ tu th‰ cho ta. PhÆt không th‹ æn th‰
cho ta. PhÆt không th‹ uÓng th‰ cho ta, và ngài tuyên bÓ, có ba ÇiŠu ngài làm không ÇÜ®c
(tam bÃt næng) Ãy là:
1. BÃt næng Ç¶ tÆn h»u tình: Loài h»u tình mê lÃy v†ng làm chân. LÃy hÜ làm th¿c.
PhÆt chÌ trao phÜÖng tiŒn còn tu chÙng thì m‡i cá nhân phäi t¿ th¿c hiŒn lÃy.
Không th‹ ÇÒng loåt PhÆt Ç¶ h‰t thäy loài h»u tình.
2. BÃt næng Ç¶ ÇÎnh nghiŒp: Chúng sanh mê mu¶i, tåo nghiŒp phäi trä. PhÆt thuy‰t
nhân duyên luân hÒi nhân quä, nghiŒp báo khai mª cho chúng sanh có ÇÜ®c s¿
nhÆn thÙc Çúng Ç¡n Ç‹ hành Ç¶ng sáng suÓt, dÙt trØ kh° cänh gây nhân hånh xuÃt
th‰ cÙu cánh giäi thoát. Không ai có th‹ hÙng chÎu k‰t quä các hành Ç¶ng do ta
tåo ra, dù là chÒng v®, cha mË, anh em b¢ng h»u. ñó là nghïa oán thân bình Ç£ng.
3. BÃt næng Ç¶ ngÜ©i vô duyên: PhÆt là bÆc y vÜÖng có thuÓc thÆt hay. Chữa ÇÜ®c
vô lÜ®ng chÙng bŒnh tØ thâm tâm cûa thÆp loåi chúng sanh, nh»ng kÈ bŒnh không
uÓng, bŒnh không thể h‰t ÇÜ®c.
Bªi vÆy muÓn ÇÜ®c t¿ tåi viÍn ly kh° ách, tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng giäi thoát t¿ tåi
phäi:
1. UÓng thuÓc PhÆt b¢ng cách chí thành, quy y gi» gi§i y theo pháp PhÆt phøng
hành.
2. Sám hÓi nghiŒp chÜ§ng, phát tri‹n hånh lành, gi» gìn thân tâm thanh tÎnh.
3. Tinh TÃn tu h†c tâm phát nguyŒn lÆp thì Çåo quä m§i viên thành.
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M†i s¿ cát hung, buÒn vui, sÜ§ng kh° ÇŠu do ta tåo không có ÇÃng thÀn linh nào áp
Ç¥t.
Ta t¿ hành Ç¶ng mê si trói bu¶c th‰ nào thì phäi y pháp PhÆt tÜÖng Ùng ÇÓi trø mà
giäi bÕ.
Ta mê, thì chính ta phäi xa lìa b‰n mê m§i có th‹ Ç‰n ÇÜ®c b© giác.
Phäi gieo nhân tÓt m§i có quä lành. Do vÆy phäi y chí phøng hành l©i PhÆt.

21.

Ph§t là ð¤ng toàn giác

Một ngày kia Vua Dilanda hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng:
-

Bạch Đại đức, Phật đã có thể biết hết tất cả các việc ở ba thời: quá khứ, hiện tại,
vị lai chăng?

-

Tâu đại vương Phật biết hết.

-

Nếu Phật biết hết tại sao ngài không trao giới luật, giới pháp cho môn đồ cùng
một lúc mà phải tùy căn cơ trao truyền dần dần?

Na Tiên tỳ kheo hỏi ngược lại nhà vua rằng:
-

Trong quốc gia của ngài có vị lương y nào thật sự là chí giỏi không?

-

Có chứ
Vị lương ấy có biết nhiều loại thuốc không?

-

Đã là ngự y giỏi của ta hắn phải biết tất cả các loại cỏ thuốc.

-

Thế khi chữa cho một bệnh nhân nào, ông ta có cho bệnh nhân uống hết các loại
thuốc mà mình biết không?

-

Phàm làm thuốc phải tùy bệnh chứng luận trị mà lên phương thang cắt thuốc gia
giảm cho ứng kịp bịnh trạng chứ.

-

Lại cũng như vậy. Phật truyền trao giới luật phải đúng thời, đúng chỗ, đúng nơi,
thì đệ tử mới thâm nhập y pháp phụng hành được. Đâu có thể khinh xuất trao cả
một lượt mà được. Thật thâm sâu vậy thay.
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22. Tái Ông Th¤t Mã

(Ông Tái mÃt ng¿a)

H†a phúc không có cửa.
H†a phúc là hai m¥t trái phäi cûa cùng m¶t vÃn ÇŠ.
-

Th¡ng không kiêu

-

Båi không nän

-

ThuÆn không vui

-

NghÎch không buÒn

Luôn Ç‹ lòng khoan hòa không dính mắc xº lš m†i s¿ ª Ç©i mới th‰ h®p không l‡i
lÀm.
TruyŒn Tái ông thÃt mã nói lên ÇÜ®c Çåo lš thâm sâu Ãy. TruyŒn k‹ r¢ng: “Ông Tái
là ngÜ©i giàu có lÎch lãm và đôn hậu có con ng¿a kim ô quš tÓt, vô giá. M¶t hôm con
kim ô Çi æn không vŠ. Tin ông Tái mÃt ng¿a quš truyŠn nhanh. Bà con Ç‰n chia buÒn
cùng ông. Ông Tái vui vÈ bảo:
-

Cám Ön bà con thÆt nhiŠu, có ÇiŠu mÃt m¶t con ng¿a quš giá chÜa h£n là một ÇiŠu
Çáng buÒn.

Cách mÃy hôm sau, con kim ô trª vŠ cùng m¶t con huy‰t mã quš còn hÖn con kim ô
vô giá. Bà con låi hân hoan kéo Ç‰n mØng cho ông Tái vì ông là ngÜ©i phúc ÇÙc ch£ng
nh»ng ng¿a quš không mÃt mà còn có thêm ng¿a quš hÖn. VÅn v§i khuôn m¥t hân hoan
cªi mª, ông Tái låi thÜa cùng bà con r¢ng:
-

Cám Ön bà con Çã Ç‰n chia vui cùng gia Çình chúng tôi. Có ÇiŠu ª Ç©i ÇÜ®c m¶t
vÆt quš giá chÜa h£n là m¶t ÇiŠu vui.

ñÜ®c con ng¿a quš, Çứa con trai Ç¶c nhÃt cûa ông bu theo con ng¿a quš mà rong rûi
kh¡p Çó Çây. Ch£ng may bÎ ngã té gãy chân. ñÜ®c tin buÒn, bà con låi kéo Ç‰n chia
buÒn. Ông Tái cÛng niŠm nª hân hoan ti‰p Çón m†i ngÜ©i và thÜa r¢ng:
-

Cảm tạ tÃm lòng cao quš cûa bà con có ÇiŠu ª Ç©i g¥p ÇiŠu nån tai chÜa h£n Çã là
ÇiŠu Çáng buÒn.

M¶t næm sau, ÇÃt nÜ§c có nån ngoåi xâm, trai trÈ trong làng ÇŠu lên ÇÜ©ng tòng quân
giết gi¥c. Ra Çi thì Çông mà kÈ trª vŠ sau chi‰n cu¶c không ÇÜ®c là bao. Riêng gia Çình
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ông Tái vÅn Çoàn tø và hånh phúc. Ông Tái låi siêng næng chæm sóc an ûi nh»ng gia Çình
bÃt hånh vì vÆy ti‰ng tæm ông Tái ÇÜ®c hÆu th‰ nh¡c nhª không quên.
Do vÆy là PhÆt tº phäi tin vào nhân quä. S¤n sàng chÃp nhÆn m†i thº thách và nỗ
l¿c gieo nhân hånh tÓt ÇËp thiện lành. ñó là cách duy nhÃt Ç‹ hÜªng hånh phúc và an låc
dài lâu.

23. Nåm Ngß¶i Mù R¶ Voi
Chân lý chỉ có một
Con người ai cũng muốn suy tôn và nhân danh công lý mà hành xử mọi sự lý ở đời.
Thế nhưng họ chống bán thù nghịch sát hại nhau trên con đường thể hiện chân lý đó hơn
là hòa mục yêu thương nâng đỡ nhau. Vì sao?
Bởi ai cũng chấp ngã, chấp pháp cho đường lối ta đi, thái độ của ta là hơn cả không
chịu hiểu cho rằng - kẻ khác cũng lại suy luận đúng như vậy - không ai chịu mở mắt tư
duy để thấy rằng mỗi cá nhân chúng ta chỉ nhìn chân lý dưới một giác ngộ (Góc cạnh)
khác nhau.
Trong kinh Đại Niết Bàn có câu chuyện năm người mù rờ voi nội dung như sau:
Ở nước nọ nhân một buổi triều yết. Nhà vua muốn kêu gọi quần thần phải lắng nghe
tiếng nói của người dân cũng như là bạn đồng liêu thì phải kiến hòa đồng giải, chân lý
không riêng dành cho ai. Vua sai một người quản tượng dẫn vào trước cung đình một
chú voi to, và năm anh mù. Vua ra lịnh cho quản tượng cho mỗi người mù rờ vào một bộ
phận của con voi xong rồi phán hỏi:
-

Con voi hình dạng như thế nào?

Người rờ lỗ tai voi trả lời
-

Con voi giống như một cái quạt.

Người rờ chân voi cải:
-

Con voi giống như một cái cột nhà.

Người rờ đuôi voi cải:
-

Con voi giống như một cái chổi.

Người rờ đầu voi không đồng ý bảo:
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-

Con voi giống như một tảng đá.

Người rờ lưng voi sừng sộ.
-

Con voi như một tấm phản.

Năm người mù không nói đúng chân tướng con voi. Nhưng cũng không ra ngoài
tướng trạng của con voi. Các tướng trạng học mô tả không đúng con voi thật. Nhưng
ngoài những tướng trạng ấy thì không riêng có một con voi thật nào khác.
Nầy anh chị em:
Vua ấy không khác đức giác ngộ. Con voi là Phật tánh, những người rờ voi là chúng
sanh là chúng ta.
Phật tánh vốn viên dung bất nhiễm như con voi. Đó là biểu tượng về chân lý cuộc
đời.
Tư thức chúng ta có được hôm nay là do căn trần duyên nhau mà thành, nên các căn
đóng vai trò tác thành tư kiến, vậy nó là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Chấp vào
đó thì không đạt cứu cánh, chân lý được.
Do vậy anh chị em chúng ta không bao giờ tự cho phép mình sân hận thiển cận bảo
thủ tranh biện hơn thua, ngược lại phải quán soi thực nghiệm hành từ thiện pháp là đã
sống thực với chân lý.
Việc hợp với không thời thì không lỗi, lợi mà hanh thông vô ngại.
Sống vậy là thể trọn bản hoài của mười phương ba đời chư Phật vậy.

24. Hãy Tñ Th¡p Ðu¯c Lên Mà Ði
Trong chúng sanh đều có Phật Tánh. Tam tạng giáo điển chỉ là phương tiện giúp
chúng sanh thấy biết Phật tánh chân thật ấy và không để cho mê vọng che lấp Phật tánh
ấy đi.
-

Tu là nỗ lực trên hành trình này. Khi liễu ngộ Phật tánh rốt ráo là đắc quả là
thành Phật. Ngoài tự tánh Phật sẵn có đó. Ta không thể cầu tìm một Đức Phật
một quả vị Phật nào khác vì bởi nếu có ta cũng không thể nhận biết được.

Ngay chính Bồ Tát trì thế một bậc Tôn đức mà còn lầm thiên ma Ba Tuần là trời Đế
Thích. Nếu không có Duy Ma Cật cư sĩ khai thị cho để thấy rõ chân lý ấy. Tôi xin lược
thuật một câu chuyện trong kinh Phật để anh em suy gẫm:
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Có một vị tăng chăm chú học kinh điển đã lâu nhưng chưa thấy ý nghĩa huyền diệu
của kinh. Anh ta đến một vị tổ thiền xin thụ giáo. Một buổi tối anh ra ngồi tỉnh tọa ngoài
sân suy nghĩ mênh mông về chân lý. Bổng vị tổ thiền đến gần bảo:
-

Tại sao ngươi không ngồi trong nhà?

-

Bạch sư cụ trong nhà tối quá!

Vị tổ mới móc trong túi ra một cây nến, bậc quẹt thắp lên rồi đưa cho đệ tử. Người
đệ tử đưa hai tay đón nhận, nhưng thiền sư thổi tắt nến và cất vào túi rồi bỏ đi. Người
môn đồ ngồi ngơ ngác rồi hốt nhiên đại ngộ. Anh dõi theo bóng thầy đảnh lễ Tổ quay lại
hỏi:
-

Nhà ngươi làm sao thế?

Người môn đồ lặng thinh không trả lời anh lặng lẽ đi tìm kinh sách mà anh thường
tụng niệm đốt sạch.
-

Đạo Phật nhận định cuộc đời là khổ đau.

-

Khổ đau ấy do chúng ta mê si đã tác tạo ra.

-

Con người lại có khả năng giải trừ khổ đau để đến chỗ an lạc yên vui.

-

Đạo Phật giúp ta nhiều phương tiện để nhận diện và giải trừ khổ đau phiền muộn
ấy.

Nỗ lực là chính. Tha lực chỉ là sự tác trợ thứ yếu.
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là ngọn đuốc tái huệ trong mỗi cá nhân con
người.

25. Phäi Hiªu Kính V¾i Cha M© Nhß Thª Nào?
Anh chị em thân thương! Kinh Đại Tập viết: “Sanh vào thời không có Phật. Thờ
cha kính mẹ là trực tiếp báo đền ơn Phật.” Thờ cha kính mẹ mà không hiếu thảo với cha
mẹ, xưa nay chưa có lẽ ấy. Tuy vậy thực hành tâm hạnh hiếu kính mà làm nổi bật sự
khắc nghiệt của cha mẹ là trái đạo. Sách Thuyết Uyển có ghi câu chuyện cho anh chị em
suy ngẫm.
“Tăng Sâm là một cao đồ của đức Khổng Tử. Một hôm, ông cùng cha bừa cỏ ruộng
dưa. Lỡ tay ông làm đứt mất ít rễ. Cha là Tăng Tích nổi giận cầm gậy đánh vào lưng
Tăng Sâm, đau quá ngã gục chết giấc, một lúc sau trở dậy. Khi về đến nhà ông vào thưa
cùng cha rằng:
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-

Lúc nãy con có tội đến nỗi cha phải đánh làm đau tay cha. Thật là con lỗi đạo.
Nói xong lui ra, vừa gảy đàn, vừa hát để cha vui và biết rằng mình đã mạnh không
còn đau nữa.

Chuyện đến tai đức Khổng Phu Tử. Ngài ra lệnh cho môn đồ cấm cửa không cho
Tăng Sâm vào. Tăng Sâm nghĩ mình vô tội nên nhờ bằng hữu vào trình thầy vì cớ gì
ngài giận. Khổng Tử đáp:
-

Ngày xưa ông Thuấn là một người hiền, phụng sự cha là Cổ Tẩu. Lúc cha sai
khiến gì thì ở luôn bên cạnh. Lúc cha giận giữ muốn giết thì lánh xa. Cha đánh
bằng roi vọt thì cam chịu. Đánh bằng gậy gộc thì chạy trốn, thế nên ông Cổ Tẩu
không mang tiếng bất tử. Nay Tăng Sâm thờ cha liều mình chìu cơn giận của cha,
đến nỗi ngất di, nhỡ cha đánh quá tay mà chết thì có phải làm cho cha mang tiếng
ác độc, và có tội trước luật pháp. Tội bất hiếu gì còn to hơn nữa. Tăng Sâm nghe
qua biết mình nhầm lẫn đến tạ tội cùng thầy.

Vậy nên: Vâng lời tín kính phụng dưỡng mẹ cha bằng gương tốt việc lành không tạo
nhơn duyên để cha mẹ làm điều xấu ác. Đó mới là kẻ đại hiếu vậy.

26.

Hiªu Kính v¾I cha m©

Làm con biết công ơn sanh thành của cha mẹ là một điều quý.
Biết báo đền bằng hành động cụ thể giúp đỡ mẹ cha là một điều quý hơn.
Biết chịu đựng hy sinh miễn sao cho kẻ thân thương được hân hoan và hạnh phúc là
điều cao quý vô cùng.
Trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của nhà văn người Ý, có câu chuyện được Hà Mai
Anh chuyển dịch như sau:
“ Lệ là đứa bé mười hai tuổi học lớp ba, con của một thư ký nhà ga nghèo khó đông
con. Ban đêm ông phải thức để viết tựa đề thuê cho nhà báo. Làm việc nhiều quá, mắt
ông nhức và ông thường than phiền vào những giờ ăn về sức khỏe của mình. Lệ đã xin
cha được phép làm giúp người, nhưng cha anh từ chối, và bày tỏ điều ông mong muốn là
anh học giỏi mà thôi.
Một hôm cha anh đi ngủ. Anh rón rén đến bàn cha làm việc bật đèn ngồi vào bàn và
bắt đầu viết. Đêm ấy anh viết được gần 200 tờ. Sáng dậy cha anh khoe cùng gia đình.
Dạo nầy sức khỏe ta đã khá hơn nhiều. Đêm hôm qua ta làm việc hơn mọi ngày đến mấy
tiếng đồng hồ. Quay qua Lệ ông bảo:
-

Cha đã khá hơn trước nhiều phải không con? Lệ cảm động quá cúi xuống đáp
nhỏ:
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-

Dạ

Từ đó Lệ bắt đầu làm việc giúp cha trong bóng tối. Sức khỏe từ đó kém đi. Một hôm
học bài anh ngủ gục bị cha mắng, anh định thôi không viết giúp cha nữa. Nhưng hôm ấy
cha anh lãnh lương có thêm năm mươi đồng nữa, ông mua một túi kẹo lớn và hân hoan
báo tin cùng gia đình, mẹ anh hớn hở, các em anh reo hò được quà. Cha anh phấn khởi.
Niềm vui đó thúc dục Lệ cố gắng. Một hôm Lệ mệt mỏi đánh rơi cuốn sách trên bàn.
Anh sợ cha thức giấc bắt gặp. Anh nín thở lắng tai nghe. Mọi vật vẫn yên tĩnh, anh bắt
đầu viết. Bỗng Lệ thét lên một tiếng, có hai bàn tay run run ôm chầm lấy đầu anh. Nghe
tiếng nức nở anh biết đó là cha mình, liền nói: “Cha ơi! Xin cha tha lỗi cho con!” Cha
anh cúi hôn anh nước mắt người nhỏ cả lên trán:
-

Lệ yêu quý của cha! Con đừng giận cha nhé. Cha đã hiểu tất cả. Chính cha phải
xin lỗi con mới phải. Nói xong ông cúi xuống ôm Lệ vào giường vợ và bảo:

-

Hôn con đi. Đã 4 tháng nay nó không ngủ để làm việc thay ta. Ta đã phụ bạc nó,
trong khi nó kiếm gạo nuôi cả gia đình.”

Những tánh hạnh cao cả làm thăng hoa cuộc sống bằng những hương vị ngọt ngào
thiết tha.

27.

Ba Ði«u Khó H÷c

Người xưa học là:
-

Quan sát tường tận mọi vụ việc, sự lý

-

Phân tích rốt ráo rõ rằng trước sau các sự kiện.

-

Suy tư luận nghị cho thật chân xác rồi thực hành cho đến độ nhuần nhuyễn.

Tăng Tử một hôm ra mắt thầy là đức Khổng Phu Tử và thưa rằng: “Con biết thầy có
ba điều con học mãi mà chưa làm được. Đó Là:
1. Thấy người ta được một điều phải mà quên cả trăm điều trái của họ đó là thầy dể
tính.
2. Thấy người có điều gì phải thì vui vẻ như chính mình. Đó là tính không ganh tị.
3. Nghe thấy điều phải thì nhất quyết làm rồi sau mới nói đó là thầy chịu khó thực
hành. Thầy là người Dể Tính - Không Ghen Tị - Chịu Khó Thực Hành - con làm
mãi, học mãi mà chưa xong.
Thật vậy:
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1. Xả bỏ oan trái, tăng trưởng hạnh lành là ở đức dể tính
2. Không ghen tị, thì gần được thiện tử, thêm thầy, thêm bạn, học được nhiều điều
hay
3. Chịu khó thực hành tăng trưởng được hạnh nghiệp. Tái tạo duyên lành, dứt trừ vô
minh. Đoạn diệt phiền não.
Quả vị an lạc trong tầm tay vậy.

28. Nhân Nào quä n¤y
Phàm làm việc gì thì phải nghĩ đến kết quả của nó.
Gieo nhân thiện lành thì gặt quả tốt đẹp, an vui. Gieo nhân tai ác thì quả dữ không
như ý nảy sinh. Làm việc phải có mục đích mới không uổng phí thời gian và công sức.
Trong kinh có câu chuyện về ngài Nan Đà đáng để chúng ta suy gẫm.
Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Phật. Ở hoàng cung ngài đấm mình trong thú
vui ngư dục. Ngày nọ sau một đêm dài hoan lạc thức dậy nhìn ra ngoài vườn hoa, ngài
thấy Đức Phật đang tiến dần về phía ngài, vóc dáng nhu hòa nhưng cao khiết trang trọng.
Khi đến nơi ngài ôn tồn bảo Nan Đà:
-

Từ lâu ta đã thấy bên trong ta đã có phụ hoàng và em. Chính trong mục đích giải
thoát chúng sanh rộng lớn. Ta thấy được đạo lý. Ta biết em đang khao khát chân
thực. Ta đi trước em. Ta biết rằng Hạnh phúc chân thật không thể tìm ở đâu khác
ánh đạo. Ánh đạo ấy ta đem về cho em đây.

Nan Đà cảm động im lặng. Người đứng trước mình là anh, là thầy, là ân nhân. Lòng
rạo rực niềm vui phúc thiện. Phật phán:
-

Đường ta đi trong sáng, nhưng đầy khó khăn và trở lực; có điều thành tựu nào lại
không phải vượt qua trở qua trở lực và lao lung. Em có đủ trí lực để vượt qua
không? Nan Đà gẫm suy hồi lâu rồi thuận chịu theo chân Phật về tịnh xá. Nan
Đà được chúng tăng đón rước rất là ân cần. Nan Đà thấy cuộc sống có ý nghĩa
cao cả đáng trọng. Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó quen quen. Đó là thú vui
ngư dục ở chốn hoàng cung với cung tần mỹ nữ. Phật hiểu điều đó. Một hôm đi
thọ trai xa, Phật đưa bình bát của mình cho Nan Đà dặn ở nhà đổ đầy nước vào
đó. Nan Đà mừng rỡ vội vã đi đổ nước vào bình để khi xong có thể chạy về
hoàng cung chút xíu. Thế nhưng đổ mãi nước vẫn không đầy. Cuối cùng Nan Đà
cất bình rồi đi đại. Nhưng đã trễ. Phật ở ngoài đang từ từ tiến vào, gặp nhau ngài
ôn tồn bảo:
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-

Thôi trở lại, em đã có lời hứa với anh chưa làm xong. Hãy tự chiến thắng mình
mới đi đến đích. Ít lâu sau Phật thuyết pháp trên cõi trời Đạo Lợi, Phật dùng thần
thông đưa Nan Đà đi theo. Thật là một quốc độ tuyệt vời. Lâu đài mỹ nữ chốn
này so với cung điện dưới trần hơn có đến trăm ngàn lần. Khi ông đi ngang qua
một toàn cung điện tráng lệ, cung nhân mỹ nữ tuyệt vời nhưng lại chưa có chủ.
Ông bằng ướm hỏi:

-

Ai là người được diễm phúc an hưởng cung nầy? Các nàng thỏ thẻ:

-

Nơi đây đang chờ đón một người nơi hạ giới tên Nan Đà, nếu ông ta tu hành
chứng được thánh quả. Nan Đà mừng quá lập chí sẽ tinh tấn tu học hơn nữa.

Lần khác, Phật thuyết pháp tế độ cho chúng sanh ở địa ngục. Phật cũng dùng thần
thông đưa ông đi theo. Ở đây ông được chứng kiến vô lượng cảnh khổ đau cùng cực
không bút nào tả xiết được. Cuối cùng ông thấy năm vạc dầu sôi. Bốn vạc đều có tội
nhân vẫy vùng than khóc. Riêng có một vạc được đun với nhiệt độ sắp bốc lửa mà không
có tội nhân nào. Ông hỏi con quỷ coi vạc dầu nầy: “Đun làm chi vạc dầu này cho phí
công?” Nó trợn mắt bảo:
-

Nơi đây dành riêng cho một người ở dương thế tên là Nan Đà nếu ông ta giải đạo
trong tu tập. Nan Đà giật mình không dám hỏi thêm gì nữa.

Từ đó ông vô cùng tinh tấn tu tập. Song chư đại đệ tử của Phật vẫn thường xa lánh
ông. Ông đem điều nầy hỏi Anan. Anan dùng sức quán chiếu soi rọi tâm ý Nan Đà thấy
đã đến lúc độ được bằng nói:
-

Chúng ta đều là môn đồ nhà Phật nhưng mục đích có khác. Chúng tôi theo Như
Lai để cầu đạo vô thượng. Trước độ mình, sau độ khắp cho cả lục đạo chúng
sanh. Xả hỉ, vị tha. Còn thầy chỉ sợ đọa địa ngục, mong sanh thiên để hưởng phú
phần sung sướng Nan Đà anh hãy can đảm lên. Quả lành sẽ đến với chúng ta.

Nan Đà ngộ được chân lý ấy. Một lòng tinh tấn tu hành Phát Đại Hạnh nguyện mưu
cầu tri kiến Phật nên đã thành tôn giả đáng trọng mà Phật tử hậu lai đều đượm nhuần
công đức lớn của ngài.
Bố cục câu chuyện cho ta thấy một cách hoàn hảo sự tùy thời nghi mà thuyết pháp độ
sanh.
Bỏ tà theo chánh, bỏ ngụy tìm chân.
Lìa Tiểu theo Đại, khử Thiên theo Viên.
Được vậy là khóa ngỏ về tam đồ Bát nạn, xác định lập trường. Dứt khoát thái độ chí
nguyện nhờ đó mà được viên thành.
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29.

Thß½ng Yêu và Không Nên Sát HÕi Sinh V§t

Anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh thân mến! Chúng ta đã có dịp học qua nhân
quả luân hồi và nghiệp báo nên biết:
-

Chúng sanh trong ba cõi sáu loài tùy theo nghiệp lực mà lên xuống thọ sanh luân
hồi đắp đổi làm cha mẹ, vợ, con, anh, em, bằng hữu của nhau.

-

Chúng sanh mê muội giết hại ăn thịt lẫn nhau. Tội chướng oán đối kéo dài biết
thuở nào dứt.

-

Lại nữa vì gian tham lừa đảo, bịp quịt lẫn nhau, nên phải sanh thân trâu ngựa mà
trả nợ cho người. Vì bóc lột, keo lẫn tham đắm của tiền, chết không toại nguyện
nên thường đầu thai làm chó mèo giữ của. Vì làm biếng ăn hại của người mà
không chịu làm việc thì đầu thai làm heo ủn ỉn trong chuồng chờ ngày bị giết v.v.

Câu chuyện con chó nhà ông Đế Đô mà tôi sẽ kể ra sau đây nói lên được một phần ý
nghĩa ấy:
Đế Đô là một trưởng giả giàu có, nhà ông có nuôi một con chó hung dữ. Đế Đô rất
quý con chó khôn ngoan ấy.
Một hôm, Phật kinh hành khất thực qua đấy. Chó chạy ra vồ Phật. Phật dùng Pháp
Từ Bi Tam Muội nhìn thẳng vào chó và đưa tay dỡ hai chân trước nó. Trong hào quang
khai ngộ của Phật, chó hiểu rằng: Vì tâm tham lam keo lẫn mà nay phải thọ thân làm chó
cực nhục khôn lường. Hãy sám hối xả bỏ tâm hạnh ấy, và nó thành tâm sám hối thực
hành nhịn ăn nằm lì một nơi.
Đế Đô khi về thấy chó bệnh nên hỏi gia nhân được học thuật lại đầu đuôi sự việc. Đế
Đô gặp Phật để bắt đền con chó quý. Phật thương xót dạy cho Đế Đô biết chó ấy chính là
mẹ ông. Đế Đô tức giận không tin mà cho rằng Phật có ý mạ lỵ tông môn nhà ông là loài
chó. Phật chỉ rõ cho ông biết lúc sanh thời bà có để riêng một số vàng bạc châu báu quý
giá, bà đem chôn dấu trong góc phòng, khi chết chưa chỉ cho ông, nên thác sanh làm kiếp
chó để giữ gìn tài vật ấy.
Khi về đến nhà, Đế Đô cho đào chỗ chó thường nằm quả nhiên bắt gặp một hủ đầy
vàng bạc châu báu. Bấy giờ ông khởi tâm tin kính tam bảo và bày tỏ sự ăn năn. Ông trở
lại gặp Phật thành tâm sám hối. Sau đấy không bao lâu con chó nhà ông chết một cách
bình thản.
Tối hôm ấy, Đế Đô nghe có người gọi tên mình, ngước nhìn lên hư không, ông thấy
một người đàn bà đẹp dịu dàng xác chứng cho ông hay: “Chó ấy chính là ta, là mẹ ngươi
nhờ sự sám hối của con và sự tế độ của Phật mà ta được sanh lên cõi trời.” Lại nữa tiền
bạc ngọc ngà châu báu cũng là một thứ chó dữ làm hắc ám tâm trí. Là đầu mối gây ra
bao nghiệp tội. Là mẹ của tội chướng phiền não. Hãy khai tử con chó tham ác trong tâm
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của mình. Muốn đối trị tham tâm thì hành thân bố thí. Bố thí chơn chánh cùng giúp
người đến bờ giác ngộ nên gọi là Bố Thí Ba La Mật vậy.

30. Ðoàn Kªt (Hòa Hi®p Chúng)
Đứng trước một sự kiện ở thế gian dù đúng lý hay nghịch lý cũng chưa hẳn là một sự
kiện hoàn hảo.
Hãy quán xét xa gần tìm mọi nguyên nhân bằng tâm hồn trong sáng thanh tịnh.
Không dính mắc, vị tha, bình đẳng mới có thể tránh được những sai lầm do thái quá hay
bất cập mà nên. Chính sự kiện nầy đem đến phiền não đau lòng.
Ở Thế gian hông phiền não đau lòng nào trầm trọng tai hại cho bằng sự hiểu lầm và
chia rẽ nội bộ. Nó là con trùng độc làm thối rửa cơ cấu và tìm lực của tổ chức.
Là huynh trưởng là đoàn sinh gia đình phật tử, không thể quên câu chuyện dưới đây:
Ngày xưa, tại vùng Câu Xá Hi có một vị trưởng giả nhờ ngài A Thù hướng dẫn mà
thấm nhuần đạo lý nhà Phật. Ông thường cúng dường trai tăng, xuất kho bố thí cho kẻ
nghèo khó. Ngài chỉ có một con trai và nuôi thêm một đứa cháu trai con của người em
gái, vợ mất sớm. Con và cháu tuổi cận kề nhau. Lúc sắp qua đời ông cho người mời
ngài A Thù đến và phó chúc rằng: “Tôi có một số báu vật riêng cất, chôn tại chỗ nọ, gia
đình cháu con không ai biết đến. Mai kia hai đứa trẻ thành nhân, ngài thấy đứa nào có
đức hạnh biết tín kính tam bảo, yêu thương kẻ nghèo khó, cô quả, tật nguyền, thì ngài chỉ
chỗ chôn báu vật để chúng có thêm phương tiện mà hành đạo giúp đời.” Ngài A thù nhận
lời và trưởng giả hoan hỉ lìa đời.
Khi hai trẻ lớn lên, con ruột trưởng giả giao du với hạng tà kiến, hoang lung phóng
túng tiêu tán hết gia sản cha ông. Còn đứa cháu sống đời hạnh đức siêng chăm học tập
pháp Phật, yêu kính chúng sanh, bảo bọc đồng loại. Bởi vậy ngài A Thù chỉ chỗ chôn
báu vật. Chẳng mấy chốc người cháu trở nên giàu có lớn.
Sau khi gạn hỏi và biết được việc này, người con giận lắm, liền đến thưa cùng tôn giả
A Nan rằng:
-

Thưa ngài của cha mẹ để lại các con được hưởng hay các cháu ưu tiên được
hưởng?

Ngài A Nan trả lời:
-

Dĩ nhiên của cha mẹ thì các con được hưởng.

Nó bèn nói:
-

Thế sao của cha tôi để lại, ngài A Thù lại lấy đem cho con của cô tôi cả? Nghe
xong ngài A Nan tức tốc đến trú xứ ngài A thù trách ngài là không có dạ công
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bình chưa xứng đáng là Sa Môn thích tử. Ngài A Thù làm thinh nhưng không
nhận lỗi. Các trưởng lão ở đây có biết chuyện đều xác chứng ngài A Thù hành
động đúng. Ngài A Nan trở về và hai ngài trở nên bất hòa hiệp với nhau. Trong
một thời gian khá lâu. Sự kiện này làm tứ chúng môn đồ vô cùng đau buồn vì
theo luật: Tăng bất hòa hiệp thì không thể tác tuyên luật định được, không nhận
của đàn na tín thí, không giảng kinh thuyết pháp tảo sanh được.
Một hôm ngài La Hầu La du hóa qua vùng Ca Du Xa Vệ gần đó thấy khung cảnh
toàn vùng u trệ kém vui. Hỏi ra được các tín nữ dòng họ Thích kể rõ đầu đuôi mọi
chuyện. Nghe xong ngài La Hầu La bảo:
-

Việc dễ ợt. Ít hôm nữa ngài A Nan sẽ đích thân qua đây, các ngươi cứ làm như
vầy, như vầy, mọi việc sẽ được an lành tốt đẹp.

Quả nhiên ít hôm sau ngài A Nan có du hóa qua đây. Khi ngài mới bước chân vào
làng. Đoàn thiếu nữ đông đảo kéo ra đảnh lễ ngài. Họ phải để con xuống và khi đứng
lên họ không chịu bồng con theo khiến chúng khóc thét lên. Thế nhưng họ vẫn nhất định
đứng đó. Ngài A Nan trách: “Con là núm ruột của mình sinh ra, nghe các cháu khóc như
vậy các ngươi không xót sao?”
Năm trăm Thích nữ đồng bạch:
-

Dĩ nhiên là chúng tôi đau lòng xót ruột, nhưng không thiết bằng sự bất hòa hiệp
giữa hai ngài

Ngài A Nan lạnh toát cả người, mồ hôi vã ra. Sau một phút xúc động nội tâm. Ngài
vội vã quay gót trở về tịnh xá đảnh lễ ngài Ưu Ba Ly xin họp chúng. Khi chúng tăng cầu
hội đã đủ, ngài Ưu Ba Ly hạ phủ xích hỏi:
-

Ngài A Thù có tội gì?

Ngài A Nan đảnh lễ đại chúng bạch rằng:
-

“Ngài A Thù không có tội gì cả. Chính tôi mới là người có lỗi” Bạch xong ngài
A Nan đến trước A Thù đảnh lễ. Tin ấy loan truyền rất nhanh. Mười phương
thiện tín xiết đỗi vui mừng. Lũ lượt kéo nhau đến trụ xứ nầy cúng dường.

Anh chị em huynh trưởng và đoàn trưởng thương kính các bậc tôn túc thanh văn chỉ
vì một lòng muốn được công bằng bình đẳng mà vướng mắc phải sai lầm huống hồ chúng
ta phàm phu tiện trí. Cho nên hãy sống và hành xử với nhau trong pháp chế Lục Hòa mới
khử trừ được sân tâm cùng phát triển huệ trí trên con đường giáo dục trẻ hành đạo giúp
đời vậy.
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31. Sanh TØ
Mọi người từ thượng đến hạ ngu, ai lại không biết sanh - lão - bệnh - tử là khổ.
Nhưng trong cuộc sống họ úy kỵ tảng lờ như quên khuấy không có chứng hiện hữu. Bởi
những vấn đề ấy làm cuộc đời rắc rối, khổ não, không vui. Nên đến khi cụng đầu với nó
thì hốt hoảng lo sợ nuối tiếc, nhưng cũng buông tay đầu hàng trước thực trạng tử sanh.
Nhà Phật gọi đây là bốn bức thành, mắt không thấy giới hạn hình thể, tay không rờ
thấy hình tượng vách nhưng hãm vây không sót một ai. Bởi ý thức sợ hãi hốt hoảng đó
nên khi lâm chung, thần thức quyết định phải tìm cách sống lại bằng bất cứ dưới hình
thức nào. Đó là sức mạnh của nghiệp lực chủ động bước tái sanh, và ngàn đời chìm đắm
(trầm luân) khổ ải. Phàm mọi sự vật có sanh ắt có tử. Đó là một định luật. Định luật vô
thường. Đã vô thường tất có mà không thật, có mà không thật nên gọi là huyễn.
Tu là lên đường tìm về cái thật. Sanh - Lão - Bệnh - Tử là tướng trạng của huyễn.
Nên bỏ huyễn mà không tiếc thương. Có vậy mới không tham đắm xả bỏ tất cả để sống
đời tịnh hạnh.
-

Không luyến tiếc, tham đắm, sợ hãi, không luyến lưu không tìm cách trở lại tức đi
đến chỗ vô sanh. đã vô sanh làm gì có lão và bệnh cùng tử. Tức thoát ly tứ khổ
hải nầy. Trong kinh có câu chuyện nầy.

Xứ kia có một người đàn bà, bất hạnh đứa con trai độc nhất vừa lâm trọng bịnh và
qua đời. Bần loạn bà ôm lấy xác con gào thét và chạy nhảy lung tung xin mọi người xót
thương cứu mạng con mình.
Có một thức giả trong làng đón bà lại và bảo: “Bà nên đến tịnh xá của Phật thành tâm
đảnh lễ và xin ngài tế độ cho. Ngoài Phật chả ai có thể giúp được.” Bà y theo lời chỉ
dẫn, ôm xác con chạy ngay đến tịnh xá Phật, xin Phật từ bi cứu độ con bà. Phật bảo:
-

Được, an tâm đi, ta sẽ cứu cho, giờ bà hãy để đứa bé ở đây, rồi chạy vào làng xin
cho ta một hạt cải hay một nắm tro trong một gia đình nào đó mà từ hồi nào đến
giờ chưa bao giờ có người thân chết.

Bà đi từ đầu thôn đến cuối xóm, tro và hạt cải thì đâu mà không có, có điều không
một gia đình nào mà không có người thân không chết cả. Thì ra cái chết là điều mà
không ai có thể không kinh qua. Tâm hồn bà trở nên thư thái. Bà hối ngộ được bản chất
của sanh tử. Khoan thai bà trở lại tịnh xá nhận xác con đem về an táng rồi xin Phật xuất
gia. Nên biết thân thể hữu cơ nầy nhà Phật gọi là báo thân nên không được quyền xả bỏ
bằng cách tự sát, vì đó là một cách chạy trốn một cách hèn nhát. Ngược lại còn phạm tội
giới sát. Ngược lại phải tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ bằng cái hành vô mỹ, vô công và
vô danh vậy.
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32. Tràng Hoa Bong Bóng
Hãy coi thân tứ đại như loài rắn dữ. Đừng tìm cách thỏa mãn dục vọng cũng như trau
chuốc nó.
Hãy coi tham sân si như căn nhà lửa hãy thoát ra kẻo nó đốt sạch gia tài thiện pháp đã
tích tập nhiều đời. Trong kinh có câu chuyện rằng:
Ngày xưa ở một xứ nọ, có một nàng công chúa được cha yêu vì. Một hôm thấy trời
mưa. Trên mặt hồ nổi lên những tràng hoa bong bóng thật đẹp. Nàng thích quá muốn
làm một xâu chuỗi để đeo. Vua bảo bong bóng nước đâu có thể cầm bắt được, làm sao
kết thành tràng. Công chúa không chịu đòi tự tử. Buộc lòng vua phải cho mời các người
thợ giỏi nhất nước để tìm cách thực hiện, nhưng ai cũng bó tay. Sau có người thợ già
cam đoan mình có thể làm được, nhưng phải mời công chúa đến chứng kiến. Khi công
chúa đến người thợ bảo.
-

Tôi có biệt tài kết bóng nước, có điều không phân biệt được tốt xấu, xin công
chúa cứ chọn những cái tốt đưa cho tôi vậy. Công chúa tự tay bắt cả buổi mà
không được bóng nào. Sau cùng mỏi mệt quá, nên đành phải bỏ ý định đi.

Nàng đã hiểu bong bóng nước làm mê hoặc mắt người. Tuy có hình chất, nhưng sanh
diệt liền tay. Thân người cũng giả dối, vui ít khổ nhiều. Sanh sanh diệt, không thể tồn tại
lâu dài.
Phật tánh như nước. Thân người như bong bóng nước. Mỗi khi tâm động thì hiện
tượng sanh. Tâm tịnh thì hiện tượng diệt.
Biết vậy ta luôn quay về nhà lớn là chỗ chân thường, Không đuổi theo huyễn. Tương
phù du mà đưa mình vào sanh tử luân hồi khổ đau.
Thật đáng cho chúng ta phải lưu tâm suy gẫm vậy.

33. Vàng Bạc Là Oán Tặc
Vàng bạc thường làm hắc ám tâm trí, những ai không đủ ý chí nghị lực làm chủ
nó. Một học giả tây phương đã từng nói “Tiền bạc là người đầy tớ tốt, nhưng lại là một
ông chủ xấu xa.” Bởi tiền bạc khơi dậy lòng tham vốn không đáy xúi dục ta hành động
bạo tàn tạo ác nghiệp oán đôi kéo dài trầm luân trong bể khổ luân hồi nghiệp báo.
Trong Đại Tạng Kinh có câu chuyện:
Ngày Phật còn tại thế. Một hôm ngài dẫn môn đồ du phương khất thực trên một con
đường lớn. Bỗng ngài rẻ qua một lối nhỏ. A Nan thấy vậy bằng hỏi nguyên nhân. Phật
bảo: “Ở trước kia có oán tặc đón đường. Chốc nữa có ba người Phạm chí đến tất bị hại.”
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Sau đó có ba người Phạm chí đi băng qua đấy. Dưới một gốc cây to mát họ bắt gặp
một bao đầy vàng ngọc châu báu và còn vung vãi cả ra bốn phía nữa.
Họ lượm chất lại một chỗ rồi cùng bàn với nhau rằng: Giờ cũng đã trưa. Hai người ở
lại giữ vàng ngọc. Một người xuống đồi vào chợ mua thức ăn ngon lên đánh chén một
bữa rồi chia đều ba phần kho báu quý này.
Khi trên đường đi đến chợ người Phạm chí nghĩ: “Bây giờ ta mua độc dược bỏ vào
thức ăn. Hai thằng ăn vào ắt chết tốt. Thế là mình làm chủ trọn vẹn số vàng ngọc vô giá
kia.” Anh bèn thực hiện kế hoạch đầu độc xong mới đem thức ăn về. Hai phạm chí ngồi
trên bao vàng ngọc dưới gốc cây mưu tính cùng nhau khi đứa kia trở về sẽ bất ngờ dùng
gậy đánh chết và chia hai số vàng bạc ấy. Có tiếng chân người đến, Chúng nhìn ra là bạn
mình đã đem thức ăn về. Khi đến nơi bất ngờ bị hai bạn đồng hành đánh chết. Chúng
khiêng ném thây bạn vào rừng rồi lấy đồ ăn ra ăn ra dùng. Khi chúng no say định phân
chia tiền bạc thì thuốc độc ngấm vào nội tạng ngã lăng ra chết.
Qua giờ ngọ trai. Phật đưa đại chúng trở lại đường củ. Thầy trò làm lễ hỏa táng cho
ba Phạm chí rồi bỏ đi.
Cho nên giới luật nhà Phật cấm hàng xuất gia không được thủ giữ vàng Bạc kim khí
quý, đá quý. Châm ngôn của hàng xuất gia là “Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần”. Xả
thân thì diệt được cái ta, cho nên cố chấp, hẹp hòi, sân hận, si mê, tật đố, nghi kỵ không
sanh. Xả phú thì hành hạnh bố thí nên tâm tham không phát khởi, từ đó mới có thể tăng
trưởng trí tuệ mà ngộ nhập đạo lý vô thường.

34. Không Nên Núp Dưới Ô Dù
Nên giữ gìn tư cách, trau dồi trí đức và tác phong nghiêm chỉnh, trong đi đứng nằm
ngồi, ăn uống ngủ nghĩ.
Không nên dựa thế kẻ khác. Không nên lấy bè bạn, thân quyến trang sức cho hiện
thân của mình. Bởi những giả tưởng ấy không mãi che mắt được người và chắc chắn ta
sẽ sầu muộn buồn khổ và lụy thân. Đó không phải là điểm dựa tốt. Điểm dựa tốt và tư
duy trong sáng và hạnh lành của chính bản thân ta. Đó là hành trang thiết yếu để vãng
oanh tây phương hay cứu cánh nát bàn
Trong kinh có câu chuyện:
Ngày xưa có một vị tỳ kheo vừa đi lang thang trên quãng rừng vắng vẻ và rưng rưng
khóc. Bỗng có con quỷ hiện ra đón hỏi:
-

Ông đi đâu? Tại sao lại khóc?

Tỳ kheo đáp:
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-

Tôi chẳng may phạm giới bị giáo hội trục xuất. Dân chúng thấy thế không cúng
dường nữa. Tôi phải bỏ tụ lạc ra đi. Nghĩ tủi thân mà khóc.

Thế ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi. Tôi vì bị tội nên bị Từ Sa Môn Thiên Vương
đuổi. Bây giờ tôi có thể giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng.
Nhưng ông nhớ, khi được dân chúng cúng vật gì, trước phải cúng vái tôi. Tỳ kheo ưng
thuận. Quỷ bèn cõng tỳ kheo bay về tụ lạc lủ. Dân chúng ở tụ lạc thấy tỳ kheo từ trên
trời từ từ hạ xuống chứ nào thấy quỷ. Nên nghỉ tỳ kheo nầy đắc đạo có đầy đủ thần thông
đằng vân được trên hư không, nên cung kính cúng dường lễ bái rước về chùa. Họ lại còn
trách giáo hội xét xử thầy tỳ kheo nầy không công bình, đuổi người chứng đắc. Từ đó
dân chúng tấp nập cúng bái. Lễ vật tươm tất. Tỳ kheo hứa mỗi mỗi cúng vái đều gọi tên
quỷ cả.
Ngày kia quỷ cõng tỳ kheo đi trên hư không chẳng may gặp quân của Từ Sa Môn
Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất nát thây, còn nó thì đào tẩu mất
dạng.
Sống ở đời, mưu công danh cầu địa vị ngoài tầm vóc trí tuệ thân phận của mình, đó là
cách tự với họa ương như vị tỳ kheo vi phạm tính hạnh ấy vậy.

35. Nên Cúng KÜ Ông Bà T± Tiên Nhß Thª Nào
Cúng kỵ ông bà tổ tiên, cha mẹ đã qua đời là để truy tiền báo ân. Cùng nhắc lại
hạnh nghiệp người quá vãng để răng dạy cháu con phải nhớ cội nguồn mà lo trau dồi tánh
đức. Đó là một việc làm đúng đắn ý nghĩa. Đó là điểm son trong sinh hoạt truyền thống
dân tộc và đạo lý của tôn giáo chúng ta. Do vậy việc làm quý ở chỗ tâm thành chứ không
phải cổ bàn thịnh soạn.
Lợi dụng những ngày ấy để sát sanh hại vật, ăn uống linh đình là tạo ác nghiệp khổ
báo. Chẳng những không lợi cho người sống mà còn gây họa cho kẻ đã qua đời. Đó là
chưa kể đôi khi ta giết người để cúng người. Oan trái biết bao. Bởi do mê si mà chúng
sanh luân hồi thăng giáng trong ba cõi sáu loài. Trong chúng kinh soạn tập thí dụ có ghi
lại câu chuyện kể rằng:
-

Ngày xưa có một trưởng giả, rất mực tín kính tam bảo, nhân từ yêu thương và
giúp đỡ mọi người, nên khi chết liền được sanh thiên. Còn thân xác thì con cháu
làm lễ hỏa táng lấy xá lợi bỏ vào một cái hộp để lên hương án mà thờ. Gia quyến
dùng trầm hương phẩm vật quý giá cúng tế linh đình xúm nhau khóc kể thật là
thảm thiết.

Trưởng giả ở thiên cung nhìn xuống thấy con cái mình dại dột vì thương cha ông mà
làm những chuyện vô ích nên muốn thức tỉnh.
Trưởng giả liền hóa thân làm một chú mục đồng tay ôm bó cỏ, tay dắt con trâu đi qua
cổng nhà. Đến đây trâu bỗng nhiên ngã lăng ra chết. Đứa nhỏ vạch miệng trâu đúc cỏ
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vào mồm rồi bảo trâu ăn, trâu không ăn được. Đứa nhỏ la hét om sòm. Con cháu vị
trưởng giả thấy chuyện nực cười, đồng chạy ra khuyên can:
-

Này chú bé kia, sao lại khờ khạo đến thế. Trâu đã chết làm sao ăn được mà hoài
công la hét quát tháo ầm ĩ thế! Đứa bé đáp:

-

Trâu của tôi mới chết, miệng vẫn còn đây, bụng vẫn còn đó. Hy vọng nó có thể
còn ăn uống được. Còn coi ngươi! Ông trưởng giả đã chết thân xác ông đã hỏa
táng. Nhục thân giờ đây chỉ còn có chút tro xương, thế mà các ngươi giết hại sinh
vật, bày biện cúng tế linh đình, khóc lóc kể lễ minh tác, thì lại có khôn gì, sao bảo
ta khờ khạo.

Cả nhà trưởng giả ngạc nhiên và đồng tỉnh ngộ.
-

Ô ngươi thật là kẻ thông minh, nhưng ngươi là con ai, và ngươi từ đâu đến đây.
Một âm thanh từ trên cao và rất xa vọng xuống:

-

Ta là cha ông các ngươi đây. Nhờ một lòng tín kính tam bảo, giúp đỡ săn sóc ủy
lạo mọi người mà nên khi thác ta được sanh thiên thấy các ngươi không lo tu
hành, mãi mê chìm đắm trong tình quyến thuộc làm điều vô bổ nên hiện xuống để
cảnh tỉnh các ngươi.

Nhìn lại cậu bé, trâu và cỏ đã biến mất. Toàn gia đình hướng vào hư không đảnh
lễ và nguyện sẽ y giáo hành trì.
Lại nữa trong kinh có dạy: “Nếu ai vì thân bằng quyến thuộc quá vãng mà tác tạo
các việc công đức thì bảy phần người chết chỉ hưởng một phần mà thôi. Các phần
còn lại người sống đều hưởng cả.”
Kết hợp giữa tôn giáo và phong tục của dân ta, Phật tử chúng ta nên tổ chức trai
soạn kỹ niệm. Giới thiệu cuộc đời công đức, sự nghiệp của tiền nhân làm gương cho
cháu con. Giới thiệu bà con xa gần cho cháu con đồng biết và cùng một lòng phát
tâm cầu nguyện cho hương linh người quá vãng tội chướng, nghiệp chướng thảy tiêu
trừ. Hẹn ngày hội ngộ nơi tây phương an lạc quốc hay long hoa thắng hội của đức
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc vậy.
Đó là cách thù ân chúc tán thắng diệu nhất nên làm.

36. Ni«m

Tin

và

Sñ

S¯ng

Phật có dạy:
-

Việc khó nhẫn nên nhẫn

-

Việc khó làm nên làm
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Biết việc tốt và ưu điểm của kẻ đối nghịch là một điều khó.
Biết quên mình vì lợi ích chung là một điều khó hơn
Biết người biết ta, xử lý hài hòa, giải được oan trái oán đối. Hợp tác cùng nhau làm
việc đại nghĩa. Đó là hành động ưu việt của thánh nhân.
Trong cuốn sử ký của Tư Mã Thiên có chép câu chuyện giữa ngài Lạng Tương Như
và Kỳ Tướng Liêm Pha nội dung như sau:
-

Biện sĩ Lạng Tương Như và Thượng Tướng Liêm Pha cùng phò Triệu Vương.
Tần vương ỷ mạnh đánh Triệu vương thắng luôn mấy trận lớn rồi rút quân về.
Xong phó hội với Triệu để ép Triệu cắt đất cho mình. Triệu vương e ngại, nhưng
Liêm Pha cùng ước với Tương Như. Rồi Tương Như thì theo phò Triệu vương
mà ứng đáp mách nước cho vua đường lối tiến thoái ở cuộc hòa đàm, Liêm Pha
trông coi triều nội giữ gìn bờ cõi. Nếu sau 30 ngày vua và Tương Như không về
thì phò Thái tử lên ngôi.

Đến khi phó hội, Tần vương ngỏ ý muốn Triệu vương hát một đoạn dân ca của Triệu.
Triệu vương nhận lời, Tần vương gọi quan thái sử đến bảo chép rằng:
“Ngày đó, tháng đó, Tần vương sai Triệu vương hát cho mình nghe.”
Tương Như liền chụp cái phểu nhảy đến sát Tần vương và tâu: “Nhờ bệ hạ gõ vào
cái Phểu để thần hát một điệu ca Tần.” Tần vương không chịu. Tương Như dọa thí thân.
Giáp sĩ ở xa không cứu giá kịp. Thế là Tần vương gõ vào cái phểu cho Tương Như hát.
Hát xong Tương Như gọi quan Thái Sử đến và bảo chép:
“Ngày đó tháng đó, hai vua Tần, Triệu hội ở một nơi, Tương Như nhờ vua Tần gõ
vào cái phểu để mình hát.”
Khi phó ước xong, trở về Tần vương không làm được gì Triệu. Triệu vương nhớ ơn
Tương Như gỡ nhục cho mình nên phong Tương Như làm thừa tướng. Liêm Pha bất mãn
không phục, vì chính ông đã xông pha trận mạc quyết một lòng bảo vệ tổ quốc quê
hương. Biết vậy nên mỗi khi tiến trào Lạng Tương Như cáo ốm để tránh cho Liêm Pha
đừng giận. Đi đường gặp Liêm Pha ông rẽ lối khác. Môn hạ ông lấy làm bất mãn bằng
trả chức xin về và nói rằng:
-

Chúng tôi bỏ xóm làng bằng hữu cha mẹ, vợ con theo hầu ngài cũng chỉ vì ngài là
người tiết liệt, chánh chân quân tử. Nay thấy ngài khiếp nhược oai phong của
Liêm Pha đến độ không còn tư cách, chúng tôi không thể ở lại cùng ngài.

Lạng Tương Như bèn hỏi lại rằng:
-

Tần vương và Liêm Pha ai là kẻ oai dũng hơn?

Môn hạ đáp:
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-

Tần vương hơn xa.

-

Thế giữa trào nội của Tần vương ta còn bắt chẹt Tần vương phải hạ mình gõ phểu
cho ta hát rửa nhục cho Triều vương, cớ gì ta phải hạ mình nhẫn nhịn Liêm Pha.
Ấy các ngươi xem chỉ vì tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Sở dĩ Tần vương
chưa lấy dấy động đạo binh cũng chỉ vì Triệu nầy còn có ta và Liêm Pha. Nay hai
ta mà tỏ ra hiềm khích nhau thì Tần sẽ xua quân xâm lấn. Đại sự ấy khiến ta ẩn
nhẫn vậy.

Ngày kia Liêm Pha biết được việc nầy lòng hối hận, thấy mình có lỗi với bạn đồng
liêu quý kính. Một thân một mình đến doanh phủ Tương Như xin vào hội kiến đảnh lễ tạ
tội xin lỗi. Cả hai ôm lấy nhau mừng vui trong trọng kính. Môn hạ hai bên cảm động rơi
lệ trong hân hoan.
Lỗi của Liêm Pha chúng ta thường mắc phải.
Tương Như nhịn bạn tế nhị việc ấy khó làm.
Liêm Pha hối hận và hành động cao thượng đầy hào khí của một thượng tướng quý
kính vô cùng.
Cả hai đều có nhân phẩm tuyệt vời mà anh chị em chúng ta cần phải gẫm suy và thực
hành vậy.

37. Nhaân Naøo Quaû Naáy
Tâm động muốn bình yên, bình yên không đến.
Nói lời xấu ác mà muốn an lạc, an lạc không lại.
Không tu không hành mà muốn giải thoát, chẳng khác nào nấu cát thành cơm.
Tu là sửa, sửa ở nghiệp nhân, chứ không sửa nghiệp quả. Trong kinh có câu chuyện
ngụ ngôn nói về vấn đề nầy. Nội dung thuật lại rằng:
-

Một hôm chúa Hoàng Oanh gặp chúa Cú, cú khúm núm thưa:

-

Quê hương anh thật tuyệt vời, con người ở đây thật phúc thiện. Mỗi khi anh hót
tôi thấy mọi người đều lắng nghe. Lòng họ hân hoan vui thích. Họ muốn anh ở
gần và tiếp tục ca hát mãi thôi. Còn quê hương tôi, mỗi khi cao hứng tôi phải tìm
nơi vắng vẻ không có bóng người mà hót. Thế mà vẫn không yên. Họ đập đánh
xua đuổi tôi từng gang tất, tủi thân lắm anh ạ. Hay là anh cho tôi xin tá túc nơi
giang sơn nầy với.
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Hoàng Oanh xót xa yên ủi bạn:
-

Nói thật anh đừng buồn. Bên ấy hay bên nầy, con người vẫn vậy thôi. Anh
không thể tìm sự thoải mái được nếu anh không thay đổi được tiếng kêu và thái
độ. Nếu suốt đời mặt anh cứ nhăn nhó, miệng anh cứ kêu cú! cú!, cái âm thanh
rùng rợn ấy như báo hiệu một sự chết chóc đau thương sầu buồn. Anh nghĩ xem
điều mà chúng ta lẫn con người không ai muốn giáp mặt trong cuộc sống vốn đầy
lao lung nầy.

Cú gật gù rồi tung cánh bay đi, và từ đó cú không còn xuất hiện trên vòm trời nầy kể
từ khi mặt trời vừa ló dạng đến lúc lặn đi.
Anh chị em khéo suy ngẫm ít nhất cùng là trong một tuần để thấy rằng mình cần nghĩ
gì, nói gì, làm gì mỗi khi cần phải làm việc với đời, với người trong giao tế làm ăn và tu
tập.

38.

Ti®m ThÑ T¤n Tu

Cuộc đời và đời người có nhưng không thật thà nhà Phật gọi là huyễn. Theo huyễn là
vọng. Tu là bỏ vọng về chân, bỏ huyễn về thực. Giải tỏa mọi mắc mưu trói buộc thân
tâm trong huyễn vọng sanh tử luân hồi. Bởi vậy muốn liễu thông đạo quả, 10 phương ba
đời chư Phật, chư hiền thánh, chư lịch đại tổ sư để xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Xả
phú thì đoạn được giặc tham. Xả thân thì ngũ âm tịnh lạc. Tóm lại là bỏ được ngã, được
pháp lòng chỉ thuần cầu Phật đạo vô thượng.
Sau biếu cố mùa xuân 1975. Người đi chùa thì ít, Nhưng người học Phật lại tăng
cao. Phần lớn lại là bậc hữu học, có học vị rất cao. Do đó có lắm vị nghĩ rằng, mình phải
nghiên cứu các bộ kinh điển đại thừa tối thượng thừa hay thiền tôn, mật tông mới đáp
ứng được sự khao khát của họ. Bởi suy nghĩ như thế nên xem thường những pháp môn
sơ khai tâm pháp, hiểu biết trở thành chướng ngại (sở tri chướng) thật đáng thương vậy.
Trong kinh Bách Dụ có một thí dụ nội dung thế nầy: “Thuở xưa có một người đương
cơn đói bụng. Đến tiệm bánh mua bánh ăn một loạt năm sáu cái mà vẫn chưa no. Mua
thêm cái thứ bảy, vừa ăn được nữa cái thì no. Y hối hận nghĩ là mình dại và tự nói rằng.
“Phải chi mình chỉ mua nữa cái bánh sau cùng nầy ăn no liền đỡ tốn tiền ăn chi sáu cái
đầu thật vô lý.”
Tự phụ về sở học uyên bác. Học vị mình đã đạt được ngoài đời. Không đặt nền
móng giỏi hạnh căn bản tấn tu, mà chỉ lo tối đại thượng thừa với người ăn bánh nào có
khác xa là mấy. Phải thẩm suy vậy thay.

39. Th¥n Thông và Tu chÑng
Nước trong bốn biển chỉ có một vị là mặn. Đạo của Như Lai cũng chỉ có một vị
đó là vị giải thoát. Mục đích của đạo Phật là giải thoát.
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Được thân người là quý, bởi đó là phương tiện diệu dụng để liễu chứng bồ đề đạo
quả. Mười phương ba đời chư Phật thị hiện cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên ấy.
Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật.
Khai mở được lòng hoa Phật tánh là liễu đồng càn khôn vũ trụ. Đừng tham đắm
thần thông biến hóa quỹ sự như yêu ma. Vì con người là nơi giao hợp giữa âm và
dương, là nơi tụ hội của ngũ hành, là tử khí của quỷ thần.
Ngày xưa ngài Pháp Dung ở trên núi Ngưu Đầu chuyên tâm tham thiền cho đến
quên ăn bỏ ngủ, cảm đến cầm thú. Chúng mang hoa quả đến cúng dường ngài. Thế
mà về sau phải nhờ Tổ Đạo Chí chỉ cho yếu pháp của Thiền Tông ngài mới thông ngộ
tiếp tục tu trì. Lúc ấy ngài thu thần nhập chánh định, cầm thú đâu thấy ngài được nữa
mà cúng dường, mới biết người đạt đạo nào khác đâu như kẻ bình thường.
Lại như sư Phổ Nguyện ở núi Nam Tuyền, một hôm xuống núi thăm Trang Sở,
được Trang chủ tiếp đón trọng thể, sư Phổ Nguyện tỏ bày sự ngạc nhiên. Trang chủ
cho biết: “Khi hôm có thổ thần đến mách bảo nên con đâu dám không chuẩn bị để tỏ
lòng tín kính.” Ngài Phổ Nguyện buồn rầu than “Ôi ta tu vô lực để quỷ thần biết
tâm.”
Thế mà ngày nay nhân giả tham thiền mà cầu mong được như quỷ thần đến độ
cho ma chướng chiếm đoạt thân mình làm trò huyễn hóa mà cho là chứng đắc tự phụ,
không đáng buồn lắm ru.
Lại nữa Thiền sư Đạo Ưng đệ tử, đệ tử ngài Đông Sơn Lương Giới cất am trên
đỉnh Tam Phong chuyên tu thiền định hàng ngày cứ đến giờ qua đường thì về chùa
thọ trai cùng đồ chúng. Bỗng dư bảy ngày sư không xuống thọ trai. Đông Sơn cho
người gọi sư xuống hỏi nguyên nhơn, ngài đáp: “Được thiên thần cúng dường”.
Đông Sơn quở ông còn chỗ kiến giải. Đến chiều sư xuống. Đông Sơn hỏi: “Không
nghĩ thiện không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của am chủ.” Nghe lời dạy Đạo
Ưng về am thấy im lặng mấy hôm, thiên thần không tìm ra sư để cúng dường.
Được thiên thần cúng dường còn bị quở, còn chỗ kiến giải. Buông xả mới có thể
mở gút thắt cột ta vào thuyền vọng hư dối.
Cho nên khi Phật còn tại thế ngài cấm ngặt việc dùng thần thông để học đạo cũng
như hộ đạo.
Chúng ta thật đáng lưu suy, nghỉ cho tận cùng kỳ lý đường tu chứng mới hanh
thông tinh tiến vậy

40. Giæ CØa
Khi ta còn phàm phu thì tai mắt mũi lưỡi thân và ý là sáu cửa để cho giặc phiền não
tấn công, nhiễu hại thân tâm. Thân nhiếp nó thì lục tặc không chỗ tác dụng. Thất tình
không có chỗ phát khởi. Do đó Phật tánh ngày càng tiến bộ.
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Xác thân là huyễn.
Dục lạc là vọng
Theo huyễn theo vọng là theo giặc, bỏ nhà suốt đời đắm trong biển khổ sanh, tử
không thoát ra được.
Đừng thấy thần thông phù chú huyễn thuật của ngoại đạo mà ham tất cả mọi hiện
tượng siêu việt đều có sẵn trong ta chỉ vì mê si mà không phát khởi được vọng ngoại là
bỏ ngỏ cho giặc dọn sạch kho tàng vô giá trong mình, là bán linh hồn cho quỷ là làm việc
rồ dại. Trong kinh Bách Dụ có câu chuyện:
Ngày xưa có một người gặp việc gấp cần phải đi xa trước khi đi ông ta gọi người lão
bộc dặn:
-

Ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận, xem lại dây buộc con lừa có chắc
chắn không? Đừng để nó sút dây chạy mất. Sau khi người chủ đi rồi, ngày đó
xóm lân cận có đàn ca hát xướng rất vui tai, người lão bộc thấy lòng rạo rực muốn
đi xem hát. Sau một hồi suy nghĩ về lời chủ dặn, ông ta quyết định tháo cửa buộc
trên lưng lừa, dắt lừa đi xem hát. Sau khi người lão bộc đi rồi. Kẻ trộm chui vào
nhà vơ vét sạch tiền của đồ đạc không còn một mống. Hôm sau người chủ trở về
thấy cơ sự như thế bằng hỏi. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy. Người lão bộc
thưa:

-

Ông chủ bảo tôi giữ cửa, xem chừng dây buộc con lừa, giờ đây ba món ấy đều
còn đủ không sót mất, ngoài ra tất cả tôi đều không biết.

Ông không biết được giữ cửa chính là giữ tài vật trong nhà.
Ngày nay biết bao người thờ Phật mà không giữ gìn đạo lý của Phật, không hành
hạnh Phật ngược lại còn tin đồng bóng cầu đảo, thật không khác kẻ nô bộc đã mở cửa để
cho giặc cướp xông vào lấy sạch thật đáng thương thay.

41. Ð¬ Dành Sæa
Việc có thể làm hôm nay không nên để đến ngày mai.
-

Đừng hẹn đến tuổi già mới tu hành, làm việc thiện, vì ngoài nghĩa địa đâu chỉ
dành riêng cho những người trên trăm tuổi.

-

Thời gian là hiện tại, quá khứ hay vị lai chỉ là một danh từ chỉ thời gian mô tả sự
đã qua hay chưa đến của hiện tại mà thôi. Phúc điều đã sẵn hãy gieo hạt giống
lành, chớ để mai kia hoang thảo mọc đầy, có gieo cũng không thu được quả tốt.
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Kinh Bách Dụ Phật thuyết tại thành vương xá độ cho năm mươi vị hộc Phạn có câu
chuyện rằng:
-

Thuở rất lâu xưa có một người dự định tháng sau đãi khách cần nhiều sữa bò tươi.
Anh ta nghĩ mình nên dự trữ trước tránh sự thiếu hụt.

Nhà anh lại có con bò sữa rất tốt. Anh nghĩ, nếu mỗi ngày tự vắt sữa và để dành, anh
phải đóng một cái thùng bằng cây lớn. Hơn nữa để lâu sữa có thể hư, chi bằng để trong
vú bò chắc ăn. Đến ngày đãi khách, vắt ra sữa hoàn toàn nóng tốt.
Thế là anh dắt bò con đi chỗ khác. Bò mẹ anh lo tẩm bổ hằng ngày không vắt sữa
nữa. Qua tháng sau đến ngày đãi khách anh dắt bò mẹ ra hẹn lấy sữa. Nhưng hoài công
chẳng có được một giọt.
Người chần chờ dụ dự, làm việc gì cũng hẹn này, hẹn mai há lại khôn người để dành
sữa bò đấy ư.

42. DÕy và H÷c
Theo thánh hiền ta xưa. Là người có ba điều khó làm, cần phải thành tựu đó là:
-

Nhỏ mà không học.

-

Lớn mà không đem sở học để dạy người.

-

Giầu mà không bố thí giúp người. Học ở đây không phải suốt ngày ôm sách vở
tụng đọc hết cuốn nầy đến cuốn khác như con vẹt hay như cái máy mà là hiểu biết
hành động nhuần nhuyễn như một.

Trong sách Thuyết Uyển có câu chuyện rằng:
-

Ông Công Tôn Minh đến học thầy Tăng Tử, ở nhà thầy đã ba năm mà không mấy
khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi:

-

Ngươi đến đây học đã ba năm, ta xem ý ngươi ít khi học tập sách vở như các anh
em là tại làm sao?

Công Tôn Minh cung kính thưa rằng:
-

Thưa thầy con vẫn học. Con thấy trong nhà trước mặt song thân lúc nào thầy
cũng tỏ ra hiếu thuận hòa nhã cho đến giống vật như chó mèo thầy cũng không
quở mắng bao giờ, ấy thế mà chúng tự hòa lành.

Thầy ứng tiếp bạn bè ung dung nhưng lễ kính, kẻ dở người hay ai cũng được khiếp
phục.
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Thầy ở triều đình bề ngoài nghiêm trang trong bụng nhân từ chăm chú lo cho đất
nước, không ái ố tư riêng người nào. Ba điều ấy con miệt mài học mãi mà chưa được, có
đâu không học mà dám ở cửa nhà thầy.
Tăng Tử nghe đoạn bái tạ mà rằng:
-

Ta nay không bằng ông.

Học như Công Tôn Minh là thực học
Dạy như Tăng Tử là thực dạy.
Bái tạ học trò như Tăng Tử là một hành động siêu giáo dục, là một sự ban ân huệ, là
một sự bố thí cao cả mà cả thầy lẫn trò tư cách phẩm hạnh đều được nâng lên làm bàng
bạc tâm hồn người đọc về sử này. Thầy ấy, trò ấy, quả là những tấm gương để anh em
chúng ta noi theo.

43. Giªt Ngß¶i Dçn Ðß¶ng
Ngày nay bi‰t bao kÈ Çi chùa lÍ PhÆt, in kinh Çúc tÜ®ng, bÕ ra m¶t sÓ tài sän rÃt l§n Ç‹
xây chùa d¿ng tháp Ç‹ mong cÀu phúc l®i th† trÜ©ng; nhÜng trong cu¶c sÓng låi không tØ
nan m¶t viŒc gì n‰u nó Çem låi cho h† tiŠn tài, công danh và ÇÎa vÎ. ThÆt Çáng thÜÖng.
Kinh Bách Dø có câu chuyŒn gi‰t ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng. Xin k‹ låi Ç‹ Çoàn sinh cùng
huynh trÜªng suy gÅm.
Thuª xÜa, có m¶t Çoàn thÜÖng gia d¿ ÇÎnh Ç‰n phÜÖng xa Ç‹ tìm thÎ trÜ©ng buôn bán
làm æn. L¶ trình Çi phäi vÜ®t qua m¶t cánh ÇÒng hoang vu khó có th‹ xác ÇÎnh ÇÜ®c
phÜÖng hÜ§ng. ñÒng hoang nhiŠu thú d» và thäo khÃu, cÜ§p cûa gi‰t ngÜ©i. Nên sau khi
thäo luÆn h†c mÜ§n ÇÜ®c m¶t th° dân ÇÎa phÜÖng rÃt rành ÇÜ©ng làm kÈ hÜ§ng Çåo.
Cu¶c hành trình b¡t ÇÀu. Sau m¶t th©i gian h† g¥p m¶t miÍu thÀn n¢m sâu trong
hoang måc. Theo tøc lŒ ª Çây, các Çoàn l» hành ÇŠu phäi gi‰t m¶t ngÜ©i t‰ thÀn thì cu¶c
Çæng trình m§i bình an vô s¿.
TrÜ§c tình th‰ nhÜ vÆy h† h¶i ki‰n v§i nhau và ch†n ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng làm vÆt t‰ phäi
gi‰t Çi. K‰t quä h† Çã lòng vòng trong hoang måc và không còn ai sÓng sót Ç‹ trª vŠ hay
vÜ®t ÇÜ®c hoang måc Ç‰n vùng ÇÃt hÙa nhÜ mong Ü§c.
Tu Çåo là ch†n cho mình m¶t ngÜ©i thÀy dÅn ÇÜ©ng (bÆc Çåo sÜ). BÆc Çåo sÜ phäi là
kÈ tØ bi, hoà ái ÇÀy Çû trí tuŒ. Hành Ç¶ng båc ác båo ngÜ®c tham Çæm mê chÃp là mª lÓi
vào ba ÇÜ©ng ác là khoá cºa nÈo vŠ c¿c låc an vui, là t¿ gi‰t kÈ dÅn ÇÜ©ng nhÜ b†n
thÜÖng nhân ngu xuÄn vÆy. Låi n»a, bàng an t¿ tåi vô nhiÍm là PhÆt.
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DÃy Ç¶ng tâm tà, Ç¡m say ngÛ døc, tà ki‰n, båc ác, hung hæng là gi‰t PhÆt, bªi niŒm
lành không Ç‰n.
Suy nghï cån mÕng không hÜ§ng vŠ møc Çích cao cä, thoát ly sanh tº mê lÀm tìm Ç‰n
c¶i nguÒn giäi thoát giác ng¶ là Phá Pháp.
Không có tâm tam quy, sám hÓi, æn næn, Ç‰n lúc s¡p mång vong cÛng không hÒi ÇÀu
cäi hoá Çó là kÈ Gi‰t Tæng.
B†n thÜÖng nhân và ngÜ©i tà ki‰n không h†c không tu, gi‰t PhÆt Pháp, phá håi tæng
nào có khác chi nhau.
PhÆt tº muÓn là kÈ xÙng Çáng nên ngÜ©i chân chánh ch§ có thân gÀn nh»ng hång
ngÜ©i nhÜ vÆy. ´t nhÃt là trong giai Çoån sÖ tâm h†c Çåo hành Çåo nhÜ chúng ta hôm nay.

44. Phú Ông C¤t L¥u
Không nên chạy theo vật chất, vì vật chất làm hắc ám tâm trí. Không nên chạy theo
thú vui ngũ dục vì lửa dục thiêu cháy kho tàng công đức.
Chạy theo vật chất và ngũ dục là đóng cửa tuệ giác bồ đề, là mở cửa sân si mê chấp.
Những tưởng là ngoan khôn ưu việt chẳng biết rằng mình khờ dại chẳng khác gì câu
chuyện "Phú Ông Cất Lầu" được ghi trong kinh "Bách Dụ" của Phật. Truyện kể lại rằng:
Vào một thời đã lâu xưa, có một phú ông vô cùng giàu có nhưng lại ngu si đần độn
không biết việc gì. Một hôm nhân có ghé thăm một người bằng hữu, ông vô cùng sửng
sốt trước căn nhà ba tầng lầu vô cùng xinh đẹp, và đẹp nhất là tầng lầu ba. Từ cách bài trí
cho đến hoa kiểng, tạo thanh nhã thanh thoát, ông không cách nào diễn tả được.
Ông ta nghĩ "Với sự giàu có của mình thì có tốn kém đến mấy ta cũng dư sức thực
hiện." Khi về đến nhà, ông cho gọi một toán thợ danh tiếng và hỏi xem họ có thể thực
hiện được một công trình như căn nhà bằng hữu của mình không? Người thợ cả đáp, họ
dư sức làm những công trình còn quý giá và xinh đẹp hơn. Ông ta vô cùng mừng rỡ và
quyết định:
- Hãy thực hiện cho tôi ở nơi đây tầng lầu thứ ba của căn nhà ấy.
Khi người thợ cả cho nhân công khuân tải vật liệu đến khu đất đã định mở móng xây
tường được ít hôm thì lão phú ông đến thăm. Không thấy tầng lầu thứ ba được thiết lập,
ông bằng hỏi người kiến trúc:
- Hiện tại ông đang làm gì đó?
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- Thì tôi đang xây nhà lầu ba tầng cho ông đây.
- Tôi bảo anh cất lầu tầng ba cho tôi, sao anh lo khai nền mở móng làm gì?
- Nếu tôi không xây cất hai tầng dưới làm sao cất được tầng ba?
- Tôi không cần suy nghĩ lý luận gì cả. Tôi không cần làm hai tầng dưới, tôi chỉ cần
tầng thứ ba mà thôi, và ông nên chóng hoàn thành cho tôi.
Người thợ cả chăm lo việc kiến trúc nghe xong, không còn cách nào khác để làm cho
phú ông hiểu được đành phải dừng thi công cất nhà.
Tu mà không thọ giới quy y, không cung kính thừa sự tam bảo, một lòng kiêu ngạo
khinh tăng, hủy giới rồi bảo Phật tại tâm. Tâm tức Phật, trấn áp kẻ ít học bằng cái từ
chương khoa cử bằng cấp của mình. Buông lung tâm tính mà lần Phật đạo, thật nào khác
phú ông cất lầu là mấy. Cố gắng gẫm mà xem.

45.

Nß½ng V÷ng Hi¬n Chân

Cuộc đời là huyễn vọng, vay mượn khi chu kỳ vay mượn ấy không sòng phẳng thì ốm
đau, tật bệnh, còn chu kỳ ấy mà đình trệ thì tức thời bị tử vong.
Thí dụ như vào thì phải thở ra, ăn vào thì phải bài tiết cặn bã qua đường hậu môn,
uống vào thì phải thải qua đường tiểu v.v. Cho nên sống trong huyễn vọng mà nói đến
cứu cánh nát bàn, chân lý giải thoát mà không y cứ vào cuộc sống hiện tại để dẫn dụ thì
không ai cảm hiểu được. Bởi vậy đọc chư kinh ta thường thấy, chương đầu giới thiệu lối
cảnh không gian, thời gian, và duyên khởi. Nguyên nhân vì đâu, vì ai mà Phật thuyết
kinh nầy. Kế đến mới thuyết yếu lý chơn kinh. Đến đây đại chúng trong đạo tràng nếu
chưa hiểu thì Phật lại dùng dụ thuyết để dẫn nhập. Thính chúng căn cơ lớn, cảm nhận lại
vì đại chúng tuyên thuyết dụ dễ hiểu hơn để dẫn dắt bạn đồng học và cũng để trình bày
chỗ kiến giải của mình đặng Phật ấn chứng cho. Đó là cách nương vọng hiển chân vậy.
Do đó, phải bám sát thực tế, ví dụ cụ thể để hướng dẫn mọi người vào chánh kiến là
điều cần thiết.
Ngày xưa Huệ Tử nói việc gì cũng hay thí dụ. Có người bảo với vua nước Lương
"Nếu nhà vua không cho thí dụ thì Huệ Tử không nói gì được nữa."
Hôm sau vua đến thăm Huệ Tử nói:
- Xin tiên sanh cứ nói thẳng việc gì muốn nói, đừng thí dụ nữa. Huệ Tử nói:
- Nay có một người ở đây không biết nỏ là cái gì, mới hỏi hình trạng cái nỏ như thế
nào? Nếu tôi đáp rằng: Hình trạng cái nỏ như cái nỏ, người ấy có hiểu không? vua đáp:
- Hiểu làm sao được. Huệ Tử nói:
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- Thế nếu tôi bảo người ấy giống như cái cung, nhưng có cán ở giữa để mũi tên, dưới
đuôi mũi tên là cái lảy cò để nhắm đã được xác định, thì người ấy có hiểu không? vua
nói:
- Hiểu được. Huệ Tử nói:
- Khi nói với ai mà luôn đem cái người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa biết
để khiến người ta biết. Nay nhà vua bảo tôi đừng thí dụ mà truyền đạt dẫn dụ cho người
hiểu thì không được.
Kẻ nói hay nói giỏi mà không thể đơn cử những sự kiện cụ thể để chứng minh là kẻ lý
thuyết suông. Ngay đến chính bản thân họ chưa rõ thực chất vấn đề. Rõ đấy là những kẻ
tà ngụy không chơn chánh vậy.

46. Giæ L− Trong Xu¤t XØ
Ở đời, chúng ta nên khiêm hạ giữ lễ trong mọi trường hợp tiếp xử không những với
người trên mà còn cùng với người dưới nữa.
Luôn luôn giữ thân tâm an tịnh. Thắng không kiêu, bại không nản. Được không vui,
mất không buồn, không thái quá, không bất cập thì không lời vậy.
Hàn Phi Tử đã ghi lại chuyện Di Tử Hà sau đây, đáng cho anh em ta suy gẫm.
Trước kia vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà, phép nước Vệ: "Ai đi trộm xe vua phải bị
tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng, đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vã lấy
xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng: "Thật là kẻ đại hiếu, vì hết lòng với mẹ mà quên
cả tội chặt chân."
Lại nữa, một hôm Di Tử Hà theo vua đi chơi ngoài vườn, đang ăn quả đào, thấy thật
là thơm ngọt, còn một nữa, Di Tử Hà dâng vua, vua bảo: "Thật chí tình yêu ta, của đang
ngon miệng mà biết nhường ta."
Về sau Di Tử Hà không còn được vua yêu, một hôm nhân có một tội nhỏ, vua bèn kể
tội:
- Ngươi đã nhiều phen phạm tội đại nghịch. Hơn một lần thiện tiện dùng xe của ta.
Lại khi đi dạo trong vườn dám cho ta ăn quả đào thừa, thật là đã mắc tội cùng ta lâu ngày.
Nói xong bắt đem ra trị tội. Ôi Di Tử Hà trước sau ăn ở cùng vua chỉ một lòng thế mà tội
phúc khác nhau.
Ở đây, ta không nên trách vua, không phải vì ông ta đúng lý, mà là một con người
tầm thường, sự bội nghịch nơi lòng ông, thương trí hạ ngu ai cũng biết được.
Ta chỉ thấy việc oan của Di Tử Hà khiến rước họa vào thân mà thường nhân hay vấp
Trang 53

52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

phải.
Chúng ta hậu học nên lấy đó làm gương, đừng đi nhầm con đường cũ lối ấy.
Nguyên do chỉ vì Di Tử Hà lòng trung hậu, nhưng xuất xử không hợp lễ.
- Trong cung đâu có phải mình vua mới có xe, gặp việc cần thì liều lấy xe vua.
- Quả đào nào đâu phải vật lạ, vả lại cây đào nào riêng chỉ có một quả mà phải dâng
vua trái đào ăn dở dang.
Ăn ở không giữ lễ lâu ngày thành quen đi không còn tôn ti trật tự. Thương nhau ta bỏ
qua, nhưng bàng quang thiên hạ thì không chấp nhận được.
Hơn nữa quan hệ giữa vua và Di Tử Hà là quan hệ trên trường chánh trị. Cung cách
cư xử của mỗi người đều có ảnh hưởng quan trọng đến quàn chúng và thể thống của một
quốc gia.
Người hiểu biết nên thận trọng giữ lễ trong xuất xử ở đời vậy.

47. Ð¯t Áo
Phật dạy:
"Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện trí khó gặp". Nay đã hội đủ thì nên
tấn tu vun bồi cội phúc, chớ nên để lỡ trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.
- Việc phải lo là liền sanh thoát tử, đạt đến chỗ vô sanh, ắt không tử, được chỗ thường
còn vĩnh cữu an vui.
- Chớ nghe lời ngoại đạo, chuyên tu luyện pháp thuật thần thông biến hoá bỏ phí tuổi
đời, khi buông tay, hối cũng không kịp, nghiệp lực trói buộc thác sanh vào tam đồ, biết
đến bao giờ mới có thể giải trừ được.
- Lại đã từng nói: Thân người là huyễn, công danh địa vị tiền tài là vọng. Theo vọng
phụng huyễn, xa lìa chân tánh là mê hành động như vậy là u tối ngu xuẩn, giống như anh
chàng đốt áo trong kinh Bách Dụ.
Thuở xưa, có một người nghèo, làm thuê để dành may được một chiếc áo ngắn bằng
vải thô. Khi y mặc ra đường người khác thấy hỏi rằng:
- Hình dung mặt mũi của anh xinh đẹp như vậy chắc là con nhà giàu sang. Tại sao lại
mặc áo vải thô. Tôi nay có cách giúp anh có được quần áo tốt, nhưng anh phải tin tôi.
Tôi không bao giờ dối anh cả. Người nghèo nghe lòng dạ rất đỗi vui mừng:
- Tôi nhất định nghe theo lời anh.
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Người kia bằng nhóm lửa bên đường mà rằng:
- Anh hãy đem cái áo vải xấu bỏ vào lửa đốt đi. Sau khi áo vải cháy rồi, anh nên
đứng đợi một chút, tức khắc có quần áo đẹp cho anh.
Người nghèo y lời, cứ đem áo xấu, mới của mình bỏ vào lửa đốt, đốt xong đi qua đi
lại đợi chờ mà vẫn không thấy bộ quần áo đẹp hiện ra.
Áo mới không có, mà áo cũ đã mất rồi.
Thần thông phù chú rồi cũng đến bỏ, khi hai tay buông xuống, hơi thở đi ra mà không
trở lại.

48. ChÕy Tr¯n
Trong kinh Phật dạy: "Tội lỗi không có rễ", chỉ vì tâm vọng động mê lầm khởi phát.
Cho nên đem cái tâm vọng động chướng ngại đó mà sám hối để được thanh tịnh thì tội
chướng cũng được tiêu trừ, căn lành nhờ đó mà được phát triển tăng trưởng.
Không sám hối, tức không thấy được lỗi lầm thì không tránh được sai phạm trong
tương lai, tiếp tục gây nhân tạo nghiệp biết đến bao giờ mới thoát được sanh tử phiền não
khổ đau.
Tội lỗi vốn không có rễ, nên nó là một tướng huyễn. Tướng này do mê muội ngộ
nhận mà được sanh thành.
Sự ngộ nhận đó không khác câu chuyện "Chạy Trốn" trong Kinh Bách Dụ. Chuyện
kể lại rằng: Thuở xưa, tại nước Căn Đà Vệ, có một đoàn tuồng ca kịch. Nhân vì trong
nước phát sinh nạn đói hiểm nghèo, nên đoàn nầy chuẩn bị hành trang ra nước ngoài biễu
diễn. Lộ trình phải vượt qua núi Bà La Tân. Nghe đồn rằng trong núi nầy có con quỷ La
Sát hay ăn thịt người, nhưng đoàn nghệ sĩ đến núi thì trời đã tối. Đoàn hát phải ở lại trên
núi đốt lửa canh chừng, chia phiên trực gác cẩn thận. Nữa đêm, một người trong bọn
đang phiên gác bỗng lên cơn sốt rồi sau đó lạnh run, chịu không nổi, anh ta đến rương đồ
lấy đại một bộ choàng lên người cho đỡ lạnh, lại đúng nhầm bộ đồ hoá trang làm quỷ La
Sát.
Lát sau một người khác trong bọn thức giấc ngóc đầu nhìn, thấy bên đống lửa có quỷ
La Sát ngồi. Hoảng quá, anh la lên có quỷ La Sát rồi co giò chạy nhanh, mọi người thức
giấc nghe nói vậy cũng hoảng chạy, cuối cùng anh mặc đồ La Sát cũng phải chạy theo
đồng bọn. Đoàn người vừa chạy, vừa nhìn lui, cứ thấy quỷ La Sát bám riết theo mình thì
hết hồn, băng rừng, qua khe, vượt suối. Khi trời sáng tỏ, họ mới nhận ra quỷ La Sát
chính là bạn mình. Lúc đó họ mới hoảng hồn kêu gọi nhau dừng chân nghỉ ngơi. Rõ
thật: "Khi thân tâm vọng động, cửa ngỏ trí tuệ bị cài then." Cánh cửa vô minh phiền não
được mở rộng. Ánh sáng tỏ rõ của mặt trời chiếu xuống. Bộ mặt thật của quỷ La Sát
được hiển bày. Đó là bạn đồng hành của mình.
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Tổ Đạt Ma có nói trong ngộ tánh luận rằng:
- Phàm phu chuyên động niệm, như đoàn nghệ sĩ mới thức giấc.
- Nhị thừa - thanh văn duyên giác giống như người nghệ sĩ khi biết quỷ La Sát chỉ là
do ngộ nhận.
Kẻ đại trí phải biết tiến lên bước nữa rời hẳn cả hai bờ "động tĩnh" mới có thể thâm
nhập đạo lý bồ đề, đắc vô sanh, pháp nhẫn trọn nên đạo vô thượng chí tôn, chí minh vậy.

49. Tìm Vàng Dß¾i Nß¾c
Phàm ở đời, người ta cho rằng tiền tài, địa vị đem lại công danh, sự nghiệp có thể
đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên người ta hì hụi để kiếm tiền, để tạo uy tín,
hầu đạt địa vị cao trong xã hội, tài sản chồng chất, và không có cái gì họ từ nan, nên đã
tạo biết bao nghiệp chẳng lành.
Đời người hạn cuộc trong năm, bảy chục năm, hay trăm năm trở lại. Khi nhắm mắt
lìa đời thì chỉ có hình hài nầy đơn lẻ đi vào lòng đất lạnh. Nào có còn đem theo một thứ
gì để tiếp tục xài dùng ở một thế giới mới, một quốc độ mới được đâu.
Kinh Bách Dụ gọi những nổ lực của người đời để xây dựng hạnh phúc không khác kẻ
tìm vàng dưới nước trong câu chuyện sau đây:
Thuở xưa có một người đi trên bờ ao, nhìn xuống nước, anh thấy dưới đáy ao có thỏi
vàng lấp lánh, mừng rỡ quá anh vội lội xuống nước để nhặt nhưng lại không mò tìm thấy
được. Nhưng lên bờ, đợi nước trong anh lại thấy thỏi vàng như cũ. Nhiều lần lặng xuống
rồi trèo lên, mệt phờ ngồi nghỉ. Lâu sau người cha đi tìm con, qua đấy thấy anh mệt lã
bằng hỏi. Anh đem tự sự kể lại rồi dẫn cha lại bờ ao chỉ cho cha xem. Người cha xem
xong biết chắc thỏi vàng dưới nước là cái bóng, còn thỏi vàng thật sự là ở trên cành cây
cạnh bờ ao. Ông bảo con:
- Hãy trèo lên cây tìm vàng thử sao?
Người con không hiểu hỏi cha rằng:
- Rõ ràng vàng ở dưới nước sao cha bảo con tìm ở trên cây?
Người cha nói:
- Trong nước chỉ có cái bóng của thỏi vàng. Còn vàng nhất định ở trên cây. Chắc
một chú chim nào đó, tưởng thỏi vàng là một thứ trái cây nên tha để trên cành cây mổ ăn,
nhưng ăn không được nên bỏ lại.
Người con nương theo bóng mình dưới nước, vừa leo lên cây, vừa tiến gần đến thỏi
vàng và kết quả anh đã tìm ra thỏi vàng.
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- Vàng dưới nước chỉ là bóng dáng của thỏi vàng thật.
- Hạnh phúc chỉ có ở trên cây công đức. Đó là thứ cây thành tựu báo những công
việc thiện lành.
- Lội xuống ao là xuôi theo dòng đời, theo ngũ dục, theo tham lam, sân hận, si mê.
Nó khuấy động phiền não dục vọng, vóng dáng của hạnh phúc còn không thấy được đừng
nói chi đến một thứ hạnh phúc an lạc thật sự.
Hãy suy gẫm mà chọn cho mình một hướng đi về nguồn. Đức Phật là đấng cha lành
đã dạy cho ta con đường trở về tự tánh thâm mật vi diệu ấy vậy.

50. Không KÏ Th¸ Tôn Giáo
Sống đạo, tu đạo, hành đạo, học đạo nghiêm chỉnh, đó là cách truyền giáo chân
chánh.
Kỳ thị tôn giáo là trực tiếp hay gián tiếp xác nhận cùng mọi người là đạo lý của chính
mình, đạo mình thua hoặc không bằng đạo lý, đạo giáo của kẻ khác.
Đứng về phương diện đạo đức con người, tôn giáo nào cũng có một hệ thống giáo dục
con người hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, đạo lý xã hội, từ đó quần chúng đương thời mới
ký thác đời mình, nương nhờ vào đó mà có cuộc sống tinh thần thoải mái, an lạc, hạnh
phúc hơn.
Đứng về mặt nhận thức. Đạo Phật cho rằng: Chân lý là tánh thường còn của vạn vật.
Chúng sanh có tánh thường còn, đó gọi là Phật tánh.
Sở dĩ ta không trực ngộ được tánh Phật ấy vì vô minh, mê lầm từ nhiều đời kiếp che
mờ khuất lấp. Ví như ta có một gia sản to lớn, tiện nghi lương thực, thực phẩm dư thừa,
no đủ, nhưng chẳng may chúng ta bị mất ánh sáng, quờ quạng, lo lắng đói khát, nếu ánh
sáng trở lại thì rõ thật không thiếu thứ gì.
Chúng sanh có đầy đủ khả năng để thành Phật, vì ai ai cũng có phật tánh. Ăn ở thất
đức, nói năng hành động thô bạo gây đau khổ tổn hại cho người là xúc phạm đến Phật, là
tự chối bỏ Phật tánh của mình, là phản bội với chính ta. Đó là kẻ tà kiến.
Chúa bảo: Chúa đã sáng tạo ra con người, và chính Chúa đã hà hơi vào đó cho con
người một sự sống. Nên tất cả con người đều có hơi hám của thượng đế, đều là con của
đấng hằng có. Kẻ nào ăn ở bất nhân đánh đập gây đau khổ cho người anh em, là từ chối
Chúa nhân từ trong trái tim mình, kẻ ấy có tội.
Đức Phạm Thiên thì cho rằng tất cả con người không đồng giai cấp, chính vì được
sinh ra từ thân Phạm Thiên. Như vậy có nghĩa là con người có cùng một nguồn gốc,
cùng là những cơ quan, bộ phận của một thân thể. Hoà thuận, tương thân, ái kính nhau
thì cơ thể khoẻ mạnh. Chống kích nhau, sự kiện ấy chưa từng có. Kẻ nào làm ngược lại
Trang 57

52 Câu ChuyŒn DÜ§i C©

như vậy là trái đạo.
Như vậy trong một tổng thể được suy diễn: Phật - Chúa - Phạm Thiên chính là lòng
nhân ái trong mỗi cá nhân con người.
Tin Phật - Kính Chúa - Trọng Phạm Thiên, mà hạnh động sai quấy ác độc, ấy là kẻ
dối đạo gạt đời, chắc chắn sẽ bị ác báo.
Trong bất cứ tôn giáo nào đức tin cũng là kim chỉ hướng cho thuyền đời ra khơi. Tin
thì phải học, học xong thì phải thực hành. Nghĩa là hoàn thiện tư cách cá nhân, đó là
cách góp phần để xây dựng xã hội.
Trong tôn giáo nào cũng có sự phân tông lập phái, lập dòng khác nhau. Đừng đem
tâm địa phàm nhân xuyên tạc là họ đã chia rẻ, chống kích bất đồng, mà là tùy theo căn cơ
trình độ và kiến thức thế gian mà tận dụng sở trường của mình để thực hiện sự học đạo,
sống đạo, tu đạo, làm cho tôn giáo thêm phần phong phú.
Giá trị của tôn giáo cũng như các giáo phái, giáo hệ, tông dòng là ở chổ giáo dân và
sứ giả có nhất tâm quyết chí thực hiện đúng với bản hoài của vị giáo chủ cùng chư lịch
đại tổ sư hay không.
Đời nay kẻ theo Phật mà không nghiêm giữ giới luật tịnh hạnh không phải là ít.
Kẻ theo Chúa mà bán linh hồn cho quỷ, đâu có thiếu gì.
Cho nên người Phật tử không nên xem những tệ trạng nếu có trong tôn giáo bạn mà
có lời phạm đến thanh danh tôn giáo bạn. Ngược lại phải chân thành cởi mở góp phần
chống các tệ trạng trong tôn giáo. Bằng không nên hằng xét lỗi mình, đừng nói lỗi người.
Nói dễ, làm khó, nhưng chỉ khó khi tư tưởng chưa thống nhất. Tuổi trẻ phải có ý chí
bất khuất. Tâm hồn phải phóng khoáng. Tất cả vì lợi lạc quần sanh mà nhất tâm hành
động. Thế nào Phật sự cũng viên thành.

51.

Chánh Biªn Tri

Chỉ còn một tuần lễ nữa là chúng ta sinh hoạt đúng một năm. Huynh trưởng, đoàn
sinh nên làm gì, nghĩ gì để xây dựng cho mình một kiến thức, một tư duy đúng, làm cơ sở
để hành động đúng chánh pháp. Không cô phụ tấm lòng từ mẫn ưu ái của tăng già, quý
vị phụ huynh, của bác gia trưởng và các anh chị đã ủy thác lèo lái đơn vị cho chúng ta.
Thế gian cho rằng, vạn vật xe cộ cây cối sinh hoạt xuất hiện trên mặt đất là hữu lý, là
đúng.
Ăn ở có hiếu nghĩa, gia đạo an vui, hạnh phúc, dân giàu nước mạnh là đúng. Cả hai
nhận thức trên là đúng nên gọi là CHÁNH. Nhưng nếu có dịp ngồi con tàu vũ trụ ra
ngoài quỹ đạo của quả đất, nhìn qua kính viễn vọng, ta sẽ thấy rằng vạn vật và con người
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như có chất keo bám vào quả đất chỏi đầu vào hư không mà không rớt. Sự lộn ngược,
không thuận đó, thuật ngữ nhà Phật gọi là Điên Đảo.
Tư tưởng an hưởng trụ vào hạnh phúc, thế gian đó với sự đắm nhiễm bằng lòng thì
vĩnh kiếp cũng không ra khỏi tử sanh phiền não, luần hồi. Là ngược lại với tiến trình giải
thoát, không chịu xả hy nên cũng là Điên Đảo.
Như vậy con người chúng ta hôm nay đang sống trong thế giới chánh Điên Đảo.
Cho nên những suy tư hiểu biết lý luận thuật ngữ nhà Phật gọi là Điên Đảo Tưởng.
Phật dạy: Muốn đến chỗ giác ngộ phải biết xa lìa Điên Đảo.
Nhưng muốn xa lìa điên đảo ta phải làm sao? Tổ dạy: "Hãy hằng xét lỗi mình Không nên tìm lỗi người". Hằng xét lỗi mình thì ngày một thêm tinh tấn. Không thấy lỗi
người thì ngày một thêm khoan thứ bao dung bình đẳng. Lấy thân giáo để hướng dẫn,
người tổ dạy đó là "dĩ thân tác chứng, dĩ thân tác chúng" vậy.
Tất cả hành động và tư duy của người Phật tử nhằm trong sạch hoá thân tâm để ngọn
đuốc trí huệ khơi sáng. Đó là con đường chánh Biến Tri. Con đường rèn luyện bản thân,
tinh tấn làm việc tốt đẹp, gieo nhân hạnh thiện lành, sẵn sàng nhận lãnh những tai ách với
tâm địa hoan hỷ, không thoái xuất niềm tin cho đến khi nào trong dòng sinh mệnh của
chính mình không còn một chứng tử bất thiện và từ đó ta và chơn thể của vũ trụ là một,
mà là tất cả, vì tánh chu biến rộng khắp. Thì nhất cử, nhất động đều không sai chánh
pháp, nên gọi là MINH HẠNH TÚC, đi đến bờ giác ngộ, đến cảnh giới nát bàn, tịch tỉnh
nên gọi là Thiện Thệ. Hiểu rõ tất cả nguyên nhân sinh khởi cũng như sự hoại diệt chuyển
lưu của chúng, hữu tình lẫn vô tình không sai sót, nên gọi là Thế Gian Giải. Đúng là bậc
trí tuệ cao tột không ai bằng, nên gọi là Vô Thượng Sĩ. Có thể kiềm chế khuất phục
những thể loại chúng sanh ma ác chướng nghịch nên gọi là Điều Ngự. Tự thắng mình,
thắng người đó là bậc Trượng Phu. Đó là bậc thầy của chư thiên tiên và nhân loại. Thiên
Nhơn Sư, chỉ có đấng Đại Giác Phật.
Không phê phán, không nói về lỗi lầm của người, gặp nhau khai tâm mở trí sách tấn
nhau tu tiến. Đó là con đường làm Phật của Phật tử chúng ta.

52.

S¯ng ÐÕo

Thành thật và hiền lương là tên lính canh tốt không để tam độc xâm lấn thân tâm.
Tâm hư không là gươm báu diệt giặc ngũ dục. Hạnh lành như bạn hiền, nhiếp phục được
tà vạy trái ngang, trưởng dưỡng công đức. Ý thức đua ganh lòng vọng động là kẻ thù số
một của những ai quyết liễu sanh thoát tử.
Có tên lính tốt, có gươm báu, có bạn hiền, phân định được chánh tà, ta hội đủ thắng
duyên để vui đây <Ta Bà>, về nhà cha <Cứu cánh nát bàn> nhất định không lạc lối.
Câu chuyện ăn bánh độc trong kinh Bách Dụ làm nổi bậc những nét cương yếu nầy
và cho ta thấy rõ chướng ngại chính trong lớp áo bạn đồng sự. Một thứ sư tử trùng.
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Chuyện kể lại rằng: "Thuở xưa, có người đàn bà không yêu chồng mà lại có ác cảm.
Chị muốn ly thân nhưng luân lý đạo đức và pháp luật thời ấy không cho phép. Do đó chị
tìm mọi phương kế để hại chồng. Anh chồng lại rất yêu thương vợ, nhưng không nòng
nàn trong chăn gối. Anh hoàn toàn không hay biết hay có tư tưởng xấu về vợ.
Ngày kia, người chồng có chuyện phải đi nước ngoài lâu ngày mới trở về. Khi được
chồng báo tin, chẳng những không buồn mà lại vui vì có cơ để thực hiện ý đồ hại chồng.
Chị thức suốt đêm làm năm trăm cái bánh, trong bánh có loại thuốc độc mạnh.
Sáng ngày chị bỏ vào giỏ cẩn thận tiễn đưa chồng mà rằng: "Anh nên bảo trọng lấy
thân. Khi nào đói lắm hãy dùng bánh này lót dạ. Đường núi nhiều chướng ngại, chàng
lên đường bình an và ngày về sẽ không xa."
Anh chồng rất mực cảm động, tỏ dạ bùi ngùi khi chia tay.
Qua một ngày anh đã đến vùng biên giới, tối hôm sau anh đến khu rừng sắp vào lãnh
thổ nước bạn. Anh để đãy bánh dưới gốc cây, và trèo lên cao, tìm chổ kín đáo, an toàn
ngủ cho khoẻ, không sợ mãnh thú.
Đến giữa khuya, có một bọn cường đạo, vừa lấy trộm kho báu của nhà vua nước láng
giềng và lấy luôn năm trăm con ngựa của hoàng gia vận tải số của báu nầy băng qua chỗ
anh đang ngủ. Đến đây như nắm chắc rằng việc làm ăn của mình đã trót lọt, chúng dừng
chân nghĩ ngơi. Tên đầu đảng phát hiện có giỏ đồ, bảo bộ hạ lục ra coi, thì ra một giỏ
bánh, vừa đủ năm trăm cái, chúng cho rằng trời đã có con mắt hộ trì chúng nên chia đều
mỗi đứa một cái ăn và luôn miệng khen ngon. Ăn xong chúng nằm lăng ra đất ngủ khò,
và sẽ chẳng bao giờ thức dậy.
Sáng hôm sau hoàn hồn, khi thấy tất cả đều chết thật. Anh bằng cầm con dao bén
đâm một nhát rồi cột hết đàn ngựa con nầy sang con khác cởi về dâng cho vua nước láng
giềng mong được lãnh thưởng.
Khi đi được nữa độ đường thì gặp binh lính hoàng gia đi truy tìm thủ phạm. Đoàn
quân hộ tống chàng về hoàng cung ra mắt vua. Vua bảo:
- Ngươi là ai? Ngươi đã gặp bọn cướp ở đâu, và bằng cách nào đã giết được bọn
cướp và đem báu vật hoàn trả cho ta.
- Muôn tâu, tôi là người ngoại quốc, nghe nước của ngài cường thịnh lòng người lại
nhân ái nên định qua kiếm việc lương thiện làm ăn. Khi đến khu rừng cận biên giới kia là
trời đã vào đêm. Tôi gặp bọn cướp, và kịch chiến, kết quả bọn họ đã bị tôi giết sạch.
Hiện thi thể họ còn ở đó, và tới đem tất cả cho bệ hạ, mong rằng bệ hạ sẽ ban ân hậu hỉ.
Kẻ nghèo nầy đang mong chờ vậy.
Vua không vội tin liền cho quân thám báo đi xem thực hư thế nào. Ngày sau quân
báo về tâu lại sự thực đã đúng như vậy. Vua mừng lắm, cho là điều chưa từng có. Bèn
hậu đãi và cho quyền tước cai quản một địa phương.
Các quan cận thần can dán vua chớ nên dùng người nước ngoài, cùng nói không tốt
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về anh. Anh thì biết bọn họ hèn nhát, ganh tị, vô tài, nếu có tài thì làm sao bọn cướp kéo
cả đoàn vào cung cướp phá mà không biết cũng như không chặn bắt được nên thách thức
họ. Họ thì thấy anh chỉ có một con dao nhỏ mà hạ cả năm trăm tên khiếp sợ im re. Tuy
nhiên, họ vẫn luôn tìm kế hại anh.
Duyên vì tại một cụm rừng cách hoàng cung khoảng nữa ngày đường đi, có một con
sư tử hung ác phi thường, gây biết bao tang tóc cho dân chúng quanh khu rừng ấy. Đã
nhiều thợ săn và dũng sĩ được phái đến đây nhưng kẻ ra đi thì có mà trở về thì không. Do
vậy họ tâu lên vua.
- Người ngoại quốc có dũng lực phi thường ấy, may ra có thể trừ được con sư tử hung
ác đem lại sự an lạc cho dân chúng nước ta trong vùng. Vua đồng ý ngay, gọi anh ta đến
ban cho một cây kiếm và một cây côn ra lịnh cho anh vào rừng giết sư tử.
Biết không thể chối từ, anh nhận gươm báu, hành trang lên đường, vì sợ oai sư tử
không ai dám vào, chỉ mỗi mình anh vào rừng từ sớm. Khi sư tử phát hiện ra anh liền
xông tới. Sư tử chồm lên cây há miệng đỏ lòm răng nanh chơm chởm, hoảng quá anh run
cầm cập và đánh rơi cây gươm báu, chuôi sâu vào cổ họng. Đau đớn, sư tử lồng lộn lên,
gươm báu xoáy nát tim gan và chết liền tại chỗ.
Anh thót xuống ra khỏi khu rừng, quan quân vẫn còn chờ ở đó, anh báo tin họ vào
đem xác sư tử ra, và từ đó anh được mọi người kính yêu.
Yêu đời thanh sạch không tà tâm nghiệp thức không có chỗ tái sinh.
Buông xả thì ngũ dục không có chỗ khởi phát.
Buông xả là vết chém đối trị ngũ dục.
Vô cớ não hại người sẽ gặt quả báo vô cùng ác hại.
Ganh ghét, nói xấu mưu chước hại người là giúp người mau thành chánh quả, và đưa
ta thoái lui khỏi nhân vị làm người.
Một năm đã trôi qua.
Chúng ta thêm một tuổi đời.
Chúng ta thêm một tuổi đạo.
Chắc chắn, mọi ưu phiền âu lo sẽ qua đi và niềm an lành hoan hỉ sẽ mãi mãi đến với
chúng ta. Thân ái cùng huynh trưởng và đoàn sinh thân yêu.
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