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Truy®n Thiªu Nhi 1 

LL¶¶ii  TTññaa  

Có bao gi¶ bÕ n th¤y r¢ng dù chung s¯ng v¾i bao 
nhiêu ngß¶i, ta vçn cô ð½n nhß mµt mình, dù nói 
chuy®n huyên thuyên su¯t ngày, mà mình vçn nhß 
câm nín? Ngày trôi qua nhß m½, ðêm ðªn tràn 
mµng m¸.  

Quy¬n truy®n này ðßþc soÕ n ra t× nhæng c½n m½ 
b¤t k¬ ðêm ngày nhß thª, là l¶i ðµc thoÕ i cüa kë 
chiêm bao tñ nói v¾i mình h½n là ðµc giä.  

Thi«n Vi®n Viên Chiªu 06 tháng 8 Nhâm Tu¤t 1982  

Nhß Thüy  
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BBaa  CCââuu  HHööii  CCüüaa  ÐÐÑÑcc  VVuuaa  

Thu· xßa, có mµt v¸ vua thuµc vào hàng minh 
quân, ngài thß½ng dân nhß con ðë, nhßng dù là 
minh quân, ngài vçn không sao tránh ðßþc mµt ít 
l²i l¥m ðáng tiªc.  

Lúc tu±i ðã cao, nhà vua nghî r¢ng giá mà th¶i niên 
thiªu, ngài ðßþc các b§c hi«n tài chï dçn cho ba 
ði«u th¡c m¡c sau ðây thì có l¨ ngài s¨ tránh ðßþc 
r¤t nhi«u khuyªt ði¬m. Ðó là nhæng nghi v¤n sau:  

1. Th¶i gian nào là quan tr÷ng nh¤t cüa mµt công 
vi®c?  

2. Nhân v§t nào c¥n chú ý nh¤t ð¯i v¾i ta?  

3. Công vi®c nào là t¯i quan tr÷ng và kh¦n thiªt 
nh¤t?  

ÐÑc vua cho nêu ba câu höi trên trß¾c hoàng 
thành, truy«n rao kh¡p các th¸ tr¤n, làng mÕ c ... và 
hÑa s¨ tr÷ng thß·ng cho ngß¶i nào có l¶i giäi ðáp 
khôn ngoan nh¤t. B¯ cáo v×a ðßþc niêm yªt thì các 
b§c hi«n tài tu¤n ki®t, thÕ c h÷c minh triªt lû lßþt 
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kéo nhau v« kinh thành, m²i ngß¶i ðßa ra mµt ý 
kiªn. Tri«u ðình phäi thành l§p mµt ban giám khäo, 
các quan th¸ lang làm vi®c t§n lñc su¯t hai tháng 
li«n m¾i ðúc kªt các khuynh hß¾ng thiên sai vÕ n 
bi®t thành mµt vài trß¶ng phái nh¤t trí và dâng lên 
ðÑc vua, v¸ chánh chü khäo t¯i cao cä nß¾c.  

Ðáp lÕ i câu höi ð¥u tiên, có ngß¶i bäo r¢ng: mu¯n 
biªt th¶i gian nào là quan tr÷ng nh¤t cüa mµt công 
vi®c, ngß¶i ta phäi thiªt l§p chß½ng trình, kª hoÕ ch, 
th¶i døng bi¬u hÆn hoi. Xong, ta s¨ thñc hành di−n 
tiªn công vi®c theo nhæng th¶i ði¬m qui ð¸nh sÇn 
ðó ... Nhßng ý kiªn này li«n b¸ nhà vua bác bö vì 
không có ai có th¬ tiên ðoán ðßþc nhæng ði«u s¨ 
xäy ra mà l§p mµt khuôn mçu sÇn, công vi®c ðòi 
höi phäi linh ðµng m¾i ðßþc.  

Có trß¶ng phái lÕ i cho r¢ng mµt ngß¶i không th¬ 
khôn ngoan h½n t§p th¬. ÐÑc vua nên thành l§p 
mµt nµi các g°m nhi«u ðÕ i bi¬u ð¬ soÕ n thäo kª 
hoÕ ch trß¾c khi thi hành và làm theo quyªt ð¸nh 
chung.  
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Mµt trß¶ng phái khác lÕ i ð« ngh¸ ðÑc vua c¥n thành 
l§p mµt hµi ð°ng tiên tri ð¬ xü quë trß¾c khi thñc 
thi mµt công vi®c ...  

Nhß thª, ðÕ i ð¬ m÷i ngß¶i ð«u ð°ng ý v¾i nhau 
r¢ng: Th¶i gian quan tr÷ng nh¤t cüa công vi®c là 
th¶i gian chu¦n b¸, nghî suy v« công vi®c ¤y.  

V« câu höi thÑ hai, ngß¶i ta càng b¤t ð°ng ý kiªn 
v¾i nhau: Thßþng Ðª, ðÑc vua, quan t¬ tß¾ng, các 
giáo sî, b¯c sß v.v... ðßþc ð« ngh¸ là nhæng nhân v§t 
quan tr÷ng nh¤t.  

Câu höi thÑ ba cûng ðßþc giäi ðáp trong mµt tình 
trÕ ng tß½ng tñ - công vi®c nào phäi ðßþc xem là 
quan tr÷ng nh¤t - thßa: ðó là vi®c nß¾c, vi®c nhà, 
vi®c ån, vi®c m£c, h÷c hành, giao tª, tâm linh, hành 
chánh, kinh tª, quân sñ hay là tôn giáo ... các ð« 
møc ð«u ðßþc các kh¯i óc khôn ngoan tinh tª nh¤t 
ð« c§p t¾i.  

Và v¸ chánh chü khäo tÑc là vua ¤y không ch¤p 
nh§n câu giäi ðáp nào cä. Nhi«u nåm trôi qua, ba 
câu höi d¥n d¥n r½i vào quên lãng ... Cho ðªn mµt 
hôm, nhà vua nghe ð°n r¢ng · trên mµt ðïnh núi 
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phü ð¥y mây n÷, có mµt ðÕ o sî coi là b§c giác ngµ, 
nhßng v¸ chân tu này không bao gi¶ ch¸u hÕ  s½n ð¬ 
giao tiªp v¾i các nhà quy«n quí. Tiªng ð°n v« ðÕ o sî 
khiªn ðÑc vua chú ý và mµt hôm, ngài quyªt ð¸nh 
cäi dÕ ng thß¶ng dân ðªn tham v¤n v¸ ¦n tu.  

Ðªn n½i, nhà vua g£p ðÕ o sî ðang cu¯c ð¤t. Vua vái 
chào và nêu lên ba câu höi. ÐÕ o sî chï mîm cß¶i, 
ðßa tay v² nh© nhà vua r°i tiªp tøc công vi®c. Ðã 
ðßþc báo trß¾c v« tánh khì lÕ  thß¶ng cüa ðÕ o sî, 
ðÑc vua không nän lòng, ng°i xu¯ng mµt täng ðá 
ch¶ ðþi. H°i lâu, bu°n tay, ðÑc vua m¶i ðÕ o sî nghï 
tay, trao cu¯c cho vua làm giúp. Nhi«u gi¶ trôi qua, 
ðÑc vua vçn x¾i ð¤t, còn ðÕ o sî thì nh± cö quanh 
qu¦n bên l«u tranh. Khi ðôi tay vß½ng giä b¡t ð¥u 
chai ph°ng, ðÑc vua ng×ng cu¯c nghï m®t giây lâu 
và nói v¾i ðÕ o sî:  

- Tôi t× xa l£n lµi ðªn ðây, c¥u Th¥y chï giáo cho ba 
ði«u nghi v¤n. Nªu Th¥y biªt thì xin vui lòng chï 
dçn cho. B¢ng không cûng xin cho tôi biªt ð¬ tôi tr· 
v« këo t¯i.  
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ÐÕ o sî mïm cß¶i, ð¸nh nói câu gì ðó, thì chþt cä hai 
ngß¶i cùng nghe tiªng chân chÕ y d°n d§p. Nhà tu 
bäo ðÑc vua:  

- Bác xem ai ðªn kìa!  

Nhà vua quay lÕ i thì th¤y mµt ngß¶i v×a ngã quÜ 
xu¯ng ð¤t, toàn thân nhuµm máu. Hai ngß¶i già 
không ai bäo ai, ð«u h¯i hä ðªn bên ngß¶i b¸ nÕ n. 
NÕ n nhân chï còn th· thoi thóp. Vua phø lñc v¾i 
ðÕ o sî bång bó các vªt thß½ng ... Hai ngß¶i im l£ng 
làm vi®c cho ðªn lúc ng×ng tay thì m£t tr¶i ðã l£n · 
ðïnh núi bên kia. Ðßa nÕ n nhân vào thäo am ð£t 
ngß¶i b®nh trên chiªc chõng tre ðµc nh¤t cüa cån 
l«u, h÷ chia nhau m¤y cü khoai r×ng luµc và vì quá 
m®t, ðÑc vua ngä mình xu¯ng n«n ð¤t thiªp ði.  

Sáng hôm sau, khi nhà vua gi§t mình thÑc gi¤c thì 
n¡ng ðã nhuµm h°ng chiªc thäo am, và chim r×ng 
kêu rµn rã. ÐÑc vua phäi bàng hoàng h°i lâu, m¾i 
nh¾ rõ mình ðang · ðâu và làm gì ... ÐÕ o sî ðã ði 
làm vß¶n, sau khi ð£t mµt r± khoai luµc bên cÕ nh 
ông khách. Trên chõng tre, nÕ n nhân ðã h°i tïnh và 
ðang nhìn ðÑc vua b¢ng c£p m¡t long lanh. ÐÑc 
vua ðªn bên ngß¶i b®nh, ð£t mµt bàn tay lên v¥n 
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trán nóng nhß lØa cüa anh ta và c¤t tiªng höi thåm 
b®nh tình ... NÕ n nhân b²ng òa lên khóc:  

- Xin b® hÕ  tha tµi cho ngu th¥n ...  

Vô cùng ngÕ c nhiên, ðÑc vua höi:  

• Khanh là ai mà lÕ i biªt Trçm?  
• B® hÕ  không biªt th¥n ðâu! HÕ  th¥n chính là 
em trai cüa võ tß¾ng Tr¥n Ðoàn, ngß¶i b¸ b® hÕ  giªt 
oan trong mùa thu nåm Tân D§u. Th¥n ðã th« 
trß¾c linh cæu anh là s¨ giªt b® hÕ  ð¬ báo thù ... 
Biªt b® hÕ  lên núi này, th¥n mai phøc sÇn. Không 
ng¶, ðþi ðªn t¯i mà b® hÕ  vçn chßa xu¯ng núi, th¥n 
li«n ði tìm ... và b¸ trþt chân té xu¯ng tri«n núi. Nªu 
không nh¶ b® hÕ  ra tay cÑu chæa thì có l¨ th¥n ðã 
m¤t mÕ ng. T× ðây oan c×u xin giäi hªt... Th¥n cúi 
mong b® hÕ  tha tµi chªt cho th¥n.  
• Câu chuy®n ðáng tiªc nåm xßa ðã làm ta h¯i 
tiªc không nguôi ... Nhßng vi®c ðã dî lÞ r°i Tr¦m 
không biªt tính sao. Bây gi¶ chÆng nhæng Tr¦m s¨ 
tha tµi cho khanh mà Tr¦m còn phøc h°i chÑc tß¾c 
và chu c¤p cho gia ðình Tr¥n Ðoàn næa. Khanh hãy 
yên tâm mà t¸nh dßÞng ði.  
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ÐÑc vua ra hi®u g÷i v® sî ðªn, cho khiêng nÕ n nhân 
xu¯ng núi và m¶i ngñ y chåm sóc vªt thß½ng. S¡p 
xªp ðâu ðó xong xuôi, vua ði tìm ðÕ o sî. Nhà tu 
ðang lúi húi tr°ng rau trên vÕ t ð¤t m¾i cu¯c hôm 
qua. ÐÑc vua ngö ý cáo t× và l§p lÕ i ba câu höi:  

- Xin ðÕ o sî giäi ðáp cho.  

Nhà tu mïm cß¶i:  

- B¥n ðÕ o ðã trä l¶i cho b® hÕ  r°i ...  

ÐÑc vua ngÕ c nhiên:  

• Thßa, h°i nào ðâu?  
• Ngay lúc b® hÕ  v×a nêu câu höi.  
• Này nhé, th¶i gian nào là th¶i gian quan 
tr÷ng nh¤t, ðó là lúc b® hÕ  cu¯c ð¤t giúp b¥n ðÕ o. 
Nªu thiªu khoäng th¶i gian này thì b® hÕ  ðã chªt v« 
tay anh chàng kia r°i nhé! Nhân v§t quan tr÷ng 
nh¤t chính là b¥n ðÕ o ðây, quan tr÷ng ðªn n²i b® 
hÕ  phäi trèo non lµi su¯i ði tìm, có phäi không? Và 
câu thÑ ba: "Công vi®c nào c¥n thiªt nh¤t" - Thßa 
ðó là cu¯c ð¤t, vi®c mà hai chúng ta ðã làm ngày 
hôm qua ...  
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R°i sau ðó, khi chàng thanh niên xu¤t hi®n thì anh 
ta biªn thành nhân v§t quan tr÷ng nh¤t, công vi®c 
c¥n thiªt nh¤t là cÑu c¤p cho anh ta, và th¶i gian 
ðó quan tr÷ng nh¤t ... Có phäi thª không nào?  

Nhà vua cúi ð¥u ngçm nghî giây lâu, c¤t tiªng:  

- Thßa ðÕ o sî, Tr¦m ðã hi¬u. Th¶i gian quan tr÷ng 
nh¤t là th¶i gian hi®n tÕ i. Nhân v§t c¥n thiªt nh¤t là 
ngß¶i mà ta c¥n g£p gÞ trong hi®n tÕ i, và công vi®c 
kh¦n thiªt nh¤t, cûng là công vi®c trong hi®n tÕ i ... 
Quá khÑ là nhæng ði«u ðã qua vînh vin, v¸ lai chï là 
nhæng äo tß·ng m½ h° ... Chï có khoänh kh¡c ng¡n 
ngüi trong hi®n tÕ i là quí nh¤t mà thôi. Nhæng ði«u 
c¥n làm nh¤t là giúp ð· ngß¶i chung quanh ngay 
trß¾c m¡t ta trong giây phút ng¡n ngüi quí báu ðó 
... Thßa, có phäi thª không Õ ?  

ÐÕ o sî mïm cß¶i, và nø cß¶i ðó thay l¶i t¯ng bi®t, 
ðßa nhà vua xu¯ng núi, n½i mà tri«u ðình và th¥n 
dân ðang ch¶ ðón ngài.  

EM THÂN MŠN,  
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Hi®n tÕ i là cái khoänh kh¡c ng¡n ngüi mà chúng ta 
luôn luôn bö quên vì n²i lo hoài bão v« tß½ng lai, 
tiªc thß½ng cho quá khÑ. Không ng¶ ðó lÕ i là th¶i 
gian quan tr÷ng nh¤t. Chß T± Thi«n Tông cûng dÕ y 
chúng ta r¢ng: Vi®c qua r°i chÆng nh¾, vi®c chßa 
ðªn chÆng lo, vi®c hi®n tÕ i ch¾ ðem lòng v÷ng 
tß·ng.  

L¶i dÕ y này cûng ð°ng nghîa v¾i câu giäi ðáp cüa 
ðÕ o sî trên. Nªu chï s¯ng v¾i giây phút hi®n ti«n, thì 
dù ta ðang gánh nß¾c, bØa cüi, u¯ng trà, m£c áo, 
ån c½m ... t¤t cä nhæng chuy®n t¥m thß¶ng nh¤t, 
không hành vi nào mà không phäi là ðÕ o. Nhßng 
ði«u thú v¸ nh¤t cüa câu chuy®n trên là l¶i giäi ðáp 
cho câu höi thÑ ba: "công vi®c nào là c¥n thiªt 
nh¤t" . Thßa: ðó là giúp ð· nhæng ngß¶i chung 
quanh ta, cûng ngay trong hi®n tÕ i.  

Trong cuµc s¯ng hàng ngày, mãi lo ngong ngóng 
ðªn tß½ng lai, chúng ta thß¶ng bö quên hi®n tÕ i. Có 
l¨ vì mãi nghî ðªn chúng sanh mình s¨ ðµ sau này 
(khi ðã thành Ph§t hay B° Tát chính hi®u), nên em 
không th¤y ðßþc lá rau cüa ngß¶i bÕ n tri nh§t ðang 
h¯i hä l£t cho k¸p gi¶ c½m, quên luôn n«n nhà ð¥y 
rác ðang c¥n quét, chiªc ly u¯ng nß¾c ð¥y cáu b¦n 
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v.v... Tß½ng lai ðã che khu¤t khiªn em không th¤y 
ðßþc ngß¶i bÕ n ð°ng tu cüa mình ðang nh¬ nhÕ i 
m° hôi, ð¥u t¡t m£t t¯i vì công vi®c. Và ði«u này khi 
nói ra e làm em b¤t bình. Nhßng tôi xin chân thành 
xin l²i em trß¾c, cûng nhß tôi ðã sám h¯i và ân h§n 
mãi vì ðã có mµt th¶i - tôi và em - nhæng ngß¶i mãi 
miªt lo nghî ðªn tß½ng lai, ðã biªn chuy®n tu hành 
cüa mình thành mµt gánh n£ng cho bè bÕ n. Và 
chúng ta ðã ð£t tên cho nhæng hành ðµng lÕ  lùng 
ðó b¢ng các danh t× th§t kêu nhß: "hÕ  thü công 
phu", "giäi quyªt sanh tØ", "miên m§t tu hành", 
v.v... và v.v...  

HÞi ôi! TÕ i sao trong hi®n tÕ i chúng ta nhçn tâm lþi 
døng sÑc lao ðµng cüa bÕ n bè mình, ð¬ làm mµt 
bàn ðÕ p tiªn thân, tiªn ðªn quä v¸ Ph§t, T± ... là 
nhæng quä v¸ không còn d¤u vªt cüa bän ngã và 
nhæng phø tùng cüa nó là tham, sân, si! Chúng ta 
thän nhiên nh¡m m¡t làm ng½ trß¾c nhæng công 
vi®c c¥n thiªt c¤p bách cho mình và cho ngß¶i 
chung quanh, ð¬ chï lo thñc hi®n cho kÏ ðßþc 
nhæng hoài v÷ng cüa cái bän ngã ða sñ cüa chính 
mình, v¾i mµt l¶i hÑa h©n tr¤n an lß½ng tâm là: 
"Ch×ng nào thoát nhiên ðÕ i ngµ, hay thành Ph§t 
chÆng hÕ n, tôi s¨ ðµ cho quí v¸ hªt tr½n, hªt tr÷i" và 
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chúng ta s¨ nhü th¥m r¢ng: "Còn bây gi¶ quí v¸ nên 
làm công quä cho tôi ... chuy®n tu hành khó khån 
dæ l¡m, c¥n phäi có nhæng cån c½ siêu vi®t m¾i có 
th¬ ðäm ðß½ng n±i (nhß tui ðây chÆng hÕ n) ... 
ch×ng nào cuµc thí nghi®m cüa tui thành công, 
công lao cüa quí v¸ s¨ ðßþc ð«n bù g¤p tråm, g¤p 
nghìn l¥n ..."  

Em thân mªn,  

Trong kinh Kim Cang, Ngài Tu B° Ð« có höi Ph§t 
r¢ng: "Nhæng ngß¶i thi®n nam hay thi®n næ khi ðã 
phát tâm vô thßþng b° ð« r°i thì làm sao hàng 
phøc ðßþc tâm mình?" Ngài ðã ðÕ i di®n cho chúng 
ta, nêu lên cái nguy®n v÷ng, n²i bån khoån nghìn 
ð¶i là: "Làm thª nào ð¬ con ðßþc thành Ph§t?" Câu 
trä l¶i cüa ð¤ng ðÕ o sß ðã khiªn ta b¯i r¯i hªt sÑc:  

- Con nên ðµ cho hªt thäy chúng sanh vào Vô Dß 
Niªt Bàn mà không th¤y có mµt chúng sanh ðßþc 
di®t ðµ ... Câu ðáp tr· thành khó hi¬u khi chúng ta 
ngÞ r¢ng "thành Ph§t" tÑc là thành mµt "ð¤ng" gì 
ðó cao h½n hªt thäy chúng sanh, mµt "kh¯i" gì ðó 
... chÆng hÕ n ... Còn nªu chúng ta chï hi¬u mµt 
cách giän d¸ r¢ng: Ph§t chính là sñ giác ngµ, thì 
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thành Ph§t tÑc là thành mµt chúng sanh giác ngµ. 
Nhßng giác ngµ cái gì m¾i ðßþc ch¾?  

- Thßa, giác ngµ r¢ng "bän ngã" không th§t, không 
b«n, không có ...  

N²i b§n tâm duy nh¤t và tha thiªt nh¤t cüa chúng 
ta là cái "bän ngã" cüa chính mình ... T× lâu, chúng 
ta mê mäi tìm c¥u ngû døc, cho nó hß·ng th÷ ... 
Không ng¶, cái dß v¸ cüa ngû døc quá ð¡ng cay 
khiªn chúng ta ðâm hoäng và thay vì si mê, tham 
ð¡m ngû døc chúng ta lÕ i xoay qua mê tu, tham 
ð¡m Niªt bàn, giäi thoát. Ð¯i tßþng có thay ð±i 
nhßng lòng tham lam, tính toán vçn còn ðó. Ngày 
xßa, chúng ta bon chen, thü lþi, giành gi§t ngû døc 
ra sao, thì bây gi¶ ta cûng tính toán ð¬ tóm cho 
b¢ng ðßþc cái Niªt bàn, hay quä Ph§t h®t nhß v§y.  

Thª nên, nªu ðÑc Ph§t ðßa ra mµt ðß¶ng l¯i, mµt 
phß½ng pháp ð¬ ðÕ t Niªt bàn thì chúng ta s¨ ch¸u 
l¡m! Ta s¨ sÇn sàng hy sinh t¤t cä ... ð¬ gi§t cho 
ðßþc cái Niªt bàn lè l© këo ... thiên hÕ  phöng tay 
trên. Vì thª, câu trä l¶i cüa ðÑc T× Phø ðã làm cho 
chúng ta chßng hØng và th¤t v÷ng biªt là bao! Höi 
làm cách nào ð¬ ðßþc giäi thoát, Ngài lÕ i bäo: "Hãy 
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lo ðµ sinh ði thì tÑc kh¡c tâm con ðßþc an". Tâm 
an tÑc là giäi thoát.  
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ÅÅnn  TTrrµµmm  DDÕÕ yy  CCoonn  

Xßa có mµt tên ðÕ o chích r¤t lành ngh«. Mµt hôm, 
con trai ngö ý mu¯n h÷c ngh« cüa cha. Tên ån trµm 
li«n dçn con ði thñc t§p.  

Hai cha con ðªn mµt nhà giàu có, ðánh bã cho lû 
chó chªt mê m®t xong, ðÕ o chích ðào ngÕ ch, khoét 
vách d¡t con chun vào nhà.  

Cä nhà ngü say nhß chªt. Tên trµm th¤y mµt cái 
rß½ng to còn tr¯ng bèn gi· n¡p rß½ng bäo con:  

- Con chun vào ðây, h¯t hªt ð° ðÕ c bö vào bao cho 
cha.  

Th¢ng con y l¶i, ðÕ o chích li«n ðóng n¡p gài khoen 
lÕ i ... r°i lën ra khöi nhà, hô hoán lên ¥m î:  

- Ån trµm! Ån trµm!  

Chü nhà b×ng tïnh, th¤y nhà b¸ khoét vách, dáo dác 
tìm kiªm h°i lâu, không th¤y ðµng t¸nh li«n ði ngü 
lÕ i.  
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Th¢ng con lão ðÕ o chích n¢m chªt ðiªng trong 
rß½ng, tái tê vì sþ và h§n cha khôn tä. H°i lâu h¡n 
nghî ra mµt kª thoát thân, bèn l¤y tay cào sµt soÕ t 
vào thành rß½ng và giä tiªng chuµt kêu "chí ... chí 
..." ð¬ ðánh l×a chü nhà.  

Nghe chuµt kêu, chü nhà vµi thÑc gi¤c, ð¯t ðèn m· 
rß½ng ðu±i chuµt. Th¢ng bé li«n nhöm d§y, t¡t ðèn, 
xô té chü nhà, tông cØa chÕ y mµt mÕ ch. Chü nhà 
løc tøc kéo nhau, v×a chØi v×a ðu±i theo.  

Th¢ng bé chÕ y ðªn ðß¶ng cùng thì g£p mµt cái 
giªng, nó vµi vàng ôm mµt cøc ðá to li®ng xu¯ng 
giªng và tri hô:  

- Th¢ng ån trµm r¾t xu¯ng giªng r°i ... Làng xóm ½i!  

M÷i ngß¶i ð± xô nhau kéo ðªn giªng ð¬ b¡t trµm. 
Th¢ng bé chÕ y thÆng v« nhà.  

G£p cha, th¢ng bé oà lên khóc. Và không tiªc l¶i ð¬ 
oán trách cha. Lão ðÕ o chích mîm cß¶i nói:  

- Khoan ðã ... Con hãy k¬ cho cha nghe con ðã 
thoát thân b¢ng cách nào?  
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C§u con thu§t lÕ i t× ð¥u chí ðuôi. Lão ðÕ o chích v² 
tay cß¶i ha hä:  

-Hay quá, con tôi ðã thành ngh« r°i!  

L¶i bàn  

Em thân mªn, h¯t cüa báu bö vô bao và vác v« nhà 
xài. Khi có ngß¶i d¡t ði, ðào ngÕ ch, khoét vách sÇn 
... là mµt ði«u mà b¤t cÑ th¢ng cu con nào cûng 
làm ðßþc, nhßng phäi tìm cách thoát thân mµt 
mình thì chï có th¢ng Cu này. Vì v§y mà lão ðÕ o 
chích m¾i cß¶i ha hä khi nghe con mình thu§t lÕ i 
ð¥u ðuôi câu chuy®n.  

Còn chúng ta, nh¶ nghi®p lñc dçn d¡t chui vào thª 
gian này, tôi và em gi¯ng nhß th¢ng Cu con ðang 
lúi húi h¯t ngû døc nhét cho ð¥y túi tham cüa mình 
thì "¥m" mµt cái, cØa rß½ng khoá ch£t. Ðó là lúc 
chúng ta b¸ vây büa và phäi ð¯i di®n v¾i bát phong. 
Lþi, suy, m¡ng nhiªc, khen t£ng, vinh nhøc, vui 
bu°n, v.v... oà lên khóc than và không tiªc l¶i oán 
trách m© cha, thßþng ðª ... thì ai làm cûng ðßþc. 
Nhßng làm sao ð¬ tñ tÕ i trß¾c bát phong thì ... tùy 
theo sñ khéo léo cüa t×ng ngß¶i. Ngh® thu§t ån 
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trµm, ngh® thu§t s¯ng hay ngh® thu§t thi«n chï là 
mµt thôi em Õ ! (07/1983)  
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BBaa  BBàà  HHooàànngg  HH§§uu 

Ngày xØa, ngày xßa, có mµt ông vua trë. ÐÑc vua 
cai tr¸ mµt vß½ng qu¯c giàu có, xinh ð©p, nhßng 
ð©p nh¤t có l¨ là ba bà hoàng h§u cüa ðÑc vua.  

Ba v¸ hoàng h§u này v×a có s¡c lçn có tài, nên cä ba 
ð«u ðßþc ðÑc vua süng ái nhß nhau, " M²i ngß¶i 
mµt vë, mß¶i ph¥n v©n mß¶i". Cho ðªn mµt hôm, 
nhà vua b²ng näy ra mµt ý nghî: Trong ba mÛ nhân 
này thª nào cûng có mµt ngß¶i tuy®t di−m h½n hai 
ngß¶i kia, nhßng ta không tài nào nh§n ra ðßþc, có 
l¨ vì mình nhìn mãi nó quen m¡t ði chång? Hay là 
ta höi ý kiªn b÷n cung phi v§y".  

ÐÑc vua bèn m· cuµc trßng c¥u dân ý tÕ i h§u cung 
ð¬ tìm xem trong ba mÛ nhân ai là ngß¶i ð©p nh¤t. 
Kªt quä cûng không l¤y gì làm sáng süa cho l¡m, vì 
ai cûng cho r¢ng cä ba v¸ hoàng h§u ð«u ð©p ngang 
nhau. Kë tám lÕ ng, ngß¶i nØa cân v§y.  

Nhà vua lÕ i ðem nµi vø ra bàn v¾i ðình th¥n. Kªt 
quä cûng tß½ng tþ nhß trên. Quan t¬ tß¾ng khuyên 
ðÑc vua nên d×ng cuµc giäo nghi®m lÕ i, vì e nó 
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chÆng ích lþi gì mà ðôi khi mang ðªn h§u h÷a khó 
lß¶ng ðßþc.  

Thay vì nghe l¶i khuyên sáng su¯t cüa v¸ trung th¥n 
lão thành ¤y thì ðÑc vua cüa chúng ta lÕ i n±i c½n 
th¸nh nµ, truy«n l¸nh cho quan t¬ tß¾ng phäi giäi 
quyªt cho xong công vi®c trong vòng ba hôm. Sau 
mµt lúc im l£ng, quan t¬ tß¾ng kính c¦n tâu:  

- Muôn tâu b® hÕ , th¥n trµm nghî r¢ng, b÷n hÕ  
th¥n chï s· trß¶ng v« chuy®n cung kiªm vån th½, 
còn chuy®n ð©p x¤u tß¾ng häo ra sao thì ch¡c phäi 
nhß¶ng cho các v¸ b¯c sß n±i tiªng. Hay là b® hÕ  
cho v¶i y vào, y s¨ phân bi®t rõ ràng h½n không?  

Nhà vua nguôi gi§n. Mµt ông th¥y bói ðßþc l§p tÑc 
tri®u vào cung ð¬ chiêm ngßÞng dung nhan ba 
ngß¶i ð©p. V¸ b¯c sß không ch¸u cho biªt kªt quä 
ngay mà xin kh¤t lÕ i ngày hôm sau ð¬ v« "tra tñ 
ði¬n" lÕ i.  

Lão b¯c sß ði r°i, quan t¬ tß¾ng bèn tâu nhö v¾i 
ðÑc vua:  
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- Muôn tâu thánh thßþng! HÕ  th¥n trµm nghî r¢ng 
qúi ðÑc bà, m²i ngß¶i có mµt v¨ ð©p riêng, tùy theo 
nhãn quan và s· thích cüa t×ng ngß¶i. Ý kiªn cüa 
chúng th¥n có th¬ b¤t ð°ng nhau, nhßng vì sþ uy 
quy«n cüa quí ðÑc bà, nên b÷n hÕ  th¥n không dám 
nói lên ý kiªn cüa mình mà chï kªt lu§n chung 
chung r¢ng, cä ba ðÑc bà ð«u tài s¡c nhß nhau. 
Nªu th¥n không l¥m thì lão b¯c sß này cûng lâm 
vào mµt tình thª khó xØ nhß b÷n hÕ  th¥n, nên lão 
m¾i xin kh¤t lÕ i vào ngày mai ðó thôi.  

- Thª thì khanh giäi quyªt b¢ng cách nào?  

- Muôn tâu! Ngu th¥n có mµt kª m÷n là b® hÕ  giä 
mÕ o bÑc thß, ký tên cüa ba ðÑc bà, h©n lão ¤y ðªn 
ba ð¸a ði¬m riêng. Nªu y ðªn ð¸a ði¬m nào thì ðÑc 
bà ¤y s¨ là ngß¶i ð©p nh¤t.  

- Hay l¡m, khanh hãy thi hành ngay cho tr¦m.  

Ba bÑc thß tÑc t¯c ðßþc g·i ði và lão b¯c sß ði ðªn 
ch² h©n v¾i bà hoàng ð©p nh¤t.  
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ÐÑc vua truy«n l®nh chém ð¥u lão th¥y bói ... Và t× 
ðó ngài ð£c bi®t süng ái v¸ hoàng h§u vào chung kªt 
n¥y.  

Hai bà hoàng h§u còn lÕ i vô cùng tÑc t¯i, h÷ âm 
mßu v¾i nhau dùng ðµc dßþc giªt chªt bà hoàng 
h§u ð©p nh¤t.  

Chuy®n bÕ i lµ, ðÑc vua truy«n l®nh xØ tØ luôn hai 
bà hoàng h§u còn lÕ i.  

Ba v¸ hoàng h§u xinh ð©p nh¤t nß¾c ð«u chªt hªt, 
ðÑc vua còn lÕ i mµt mình ð¬ th¤y hoàng cung sao 
mà tr¯ng träi lÕ nh l¨o, b¤t k¬ Xuân HÕ  Thu Ðông.   

Em thân mªn!  

VÕ n pháp trên thª gian này, m²i pháp ð«u có mµt 
ð£c tính riêng, nhßng khi chúng ta b¡t ð¥u "ßu tiên 
mµt" cho pháp nào, tÑc là ð¬ tâm vào nó, thì sñ 
vi®c b¡t ð¥u tr· nên r¡c r¯i. Có l¨ vì v§y mà ðÑc 
Ph§t thß¶ng khuyên chúng ta là hãy ð¬ yên cho các 
pháp trø · bän v¸ cüa nó. Ch¾ xen vào phân bi®t ð¬ 
tñ chu¯c kh± cho mình và làm di hoÕ  cho ngß¶i 
chung quanh.  
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Cûng thª, trong cuµc tß½ng giao v¾i bÕ n bè lân c§n, 
m²i ngß¶i bÕ n cüa chúng ta ð«u mang mµt cái tính 
riêng bi®t, chiªm mµt v¸ trí, cách thª khác nhau, 
chÆng ai gi¯ng ai. Và chúng ta cûng khó mà kªt 
lu§n r¢ng ai quan tr÷ng h½n ai. Mùa Xuân có hoa 
lan, mùa Thu có hoa cúc, m²i loài hoa ð«u có 
hß½ng s¡c riêng cüa nó, không th¬ nào b¡t loÕ i hoa 
này phäi b¡t chß¾c hoa kia ðßþc. Em có th¤y r¢ng 
s¯ ph¥n rüi ro luôn luôn ðªn v¾i ngß¶i mà chúng ta 
ð£c bi®t ßu ái hay không?  

V§y thì, ta có nên ngu muµi ðem cái ý thÑc phân 
bi®t cüa mình xen vào các m¯i tß½ng giao ¤y, ð¬ 
cäm th¤y cuµc ð¶i này sao mà lÕ nh l¨o b¤t k¬ b¯n 
mùa Xuân, HÕ , Thu, Ðông hay không?   
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BBaa  CCááii  BBáánnhh  ÍÍtt 

Xßa, có mµt lão th¥y pháp ði hành ngh«, d¡t theo 
mµt chú ð® tØ nhö. Trong lúc ðang c¥u ðäo cho gia 
chü, lão lén l¤y ðßþc ba cái bánh ít và dúi cho 
th¢ng ð® tØ ðang ðÑng quÕ t h¥u sau lßng.  

Ðám xong, hai th¥y trò ra v«. Trên ðß¶ng v« lão 
th¥y pháp bäo ð° ð® l¤y bánh ít ra ån lót dÕ . Th¢ng 
bé ¤p úng nói:  

- Khi nãy, con tß·ng th¥y cho con ... nên con ... ån 
hªt cä r°i!  

Hai th¥y trò ðành tiªp tøc ði, th¥y trß¾c trò sau, 
ðßþc mµt quãng, ông th¥y quay lÕ i m¡ng ð® tØ:  

- Bµ tao là tù nhân hay sao mà mày ði tò tò phía 
sau nhß là công an áp giäi tµi phÕ m v§y?  

Trò nghe qu·, l§t ð§t chÕ y ði trß¾c. Ông th¥y lÕ i nÕ t 
nµ:  

- Bµ mày là th¥y tao hay sao mà dám ði trß¾c tao?  
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Chú bé li«n ði ngang hàng v¾i ông th¥y. B¤y gi¶, 
ông th¥y li«n trþn m¡t quát:  

- Bµ mày là bÕ n bè tao sao mà dám ði ngang hàng 
v¾i tao?  

Chú h÷c trò kh± s· lúng túng, ðành vòng tay thßa:  

- BÕ ch th¥y, v§y thì ð® tØ phäi ði cách nào cho 
ðúng l ðây?  

Ðªn lúc n¥y, ông th¥y pháp m¾i ch¸u nói rõ ý mình:  

- Mày mu¯n ði ki¬u nào cûng ðßþc .. min sao có ba 
cái bánh ít trä lÕ i tao thì ðúng l ngay.   

L¶i bàn:  

Sñ th§t, ðôi khi lÕ i khó nói biªt là bao. Có l¨ vì v§y 
mà loài ngß¶i phäi có th§t nhi«u t× ngæ ... ð¬ nói 
mµt cách dài dòng nhß lão th¥y pháp trên ðây v§y!   
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BBàà  CChhüü  HHii««nn  TThhøøcc 

Kassi là mµt næ chü ðßþc nhi«u ngß¶i ca tøng là 
hi«n thøc. Nàng không bao gi¶ nói l¾n tiªng hay 
cau m£t v¾i b÷n gia nhân trong nhà.  

Nhæng l¶i ð°n ðãi v« Kassi khiªn cho Axy, mµt cô 
t¾ gái ðâm ra nghi ng¶. Axy nghî bøng: " Có th§t là 
ti¬u thß cüa mình hi«n thøc hay không chÑ? Hay là 
nh¶ mình chu toàn b±n ph§n nên ti¬u thß không 
có d¸p bµc lµ vë b¤t bình. Ði«u này phäi tr¡c 
nghi®m lÕ i m¾i ðßþc". Và Axy tìm cách thØ næ chü.  

Mµt hôm, Axy c¯ tình thÑc d§y muµn, cô bé th¤y 
næ chü cau mày khi cô dâng bØa ði¬m tâm. Sáng 
hôm sau Axy lÕ i d§y muµn, næ chü cüa cô v×a cau 
mày, v×a quát m¡ng ¥m î. Sáng hôm sau næa, Axy 
lÕ i d§y muµn, còn ðang n¢m nán lÕ i trên giß¶ng, thì 
cô bé ðã th¤y næ chü chßa k¸p chäi tóc, nghiªn 
rång trþn m¡t vào t§n giß¶ng lôi cô d§y. Sáng ngày 
thÑ tß, Axy lÕ i d§y tr. L¥n này cuµc tr¡c nghi®m 
thành công mÛ mãn. Næ chü ðã v¾i l¤y cây cài cØa 
... và cô bé Axy ôm chiªc ð¥u máu chÕ y thÆng ra 
khöi nhà, la khóc ¥m î:  
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"•i làng nß¾c ½i! Xem ðây! Xem ðây! Hãy xem næ 
chü r¤t mñc hi«n thøc ðánh tui ðây này ...!"   

Em Thân Mªn:  

Trong Trung Bµ Kinh ðÑc Ph§t ðã k¬ lÕ i câu chuy®n 
trên cho các th¥y TÏ Kheo nghe. Và Ngài kªt lu§n:  

Này các TÏ Kheo! Nhß Lai không g÷i mµt v¸ TÏ Kheo 
nào là d− nói, d− dÕ y, tu hành ð¡c lñc, khi v¸ ¤y còn 
nh§n ðßþc ð¥y ðü tÑ sñ cúng dß¶ng (qu¥n áo, thñc 
ph¦m, thu¯c men, m«n mùng). Nªu næ chü Kassi 
phäi ðßþc thØ thách qua mµt l¥n m¾i chÑng tö 
ðßþc mÑc ðµ hi«n thøc cüa cô ta, thì mµt th¥y TÏ 
Kheo, ð® tØ cüa Nhß Lai cûng phäi ðßþc thØ thách. 
Khi ch¸u ðñng sñ thiªu th¯n cüa nhæng nhu c¥u 
c¥n thiªt mà vçn không s¶n lòng, nän chí, thì Nhß 
Lai và các bÕ n ð°ng phÕ m hÕ nh cüa v¸ ¤y m¾i có 
th¬ kªt lu§n r¢ng: "Ðây là mµt v¸ TÏ Kheo phÕ m 
hÕ nh, thành tín, d− dÕ y, d− nói ... ðã xu¤t gia vì sñ 
giäi thoát cho mình, cho ngß¶i, ch¾ không phäi vì 
c½m ån, áo m£c."  
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Em thân mªn!  

B÷n chúng ta trong cänh s¯ng hi®n tÕ i, ð¥y ðü h½n 
ngß¶i xßa r¤t nhi«u. Chúng ta chßa ðªn n²i b¸ 
thiªu th¯n vì c½m ån, áo m£c, thu¯c men, mùng 
m«n ... nhßng không vì thª mà cuµc s¯ng cüa 
chúng ta hÕ nh phúc h½n, tâm tß ðßþc thoäi mái 
h½n các v¸ TÏ Kheo thu· trß¾c. Nªu em không giác 
tïnh k¸p th¶i, thì mµt c½n b®nh dai dÆng, mµt l¶i 
nói trái tai, mµt chuy®n làm b¤t nhß ý ... vçn có ð¥y 
ðü mãnh lñc khiªn chúng ta t× mµt tu sî d− dÕ y, d− 
nói, d− thß½ng thành mµt nhân v§t không gi¯ng ai 
hªt. Có gi¯ng chång là gi¯ng næ chü Kassy mà thôi, 
có phäi thª không nào? (1983)  
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BBàà  CChhúúaa  XXÑÑ  

Thu· xßa, có mµt anh chàng x¤u xí, con nhà nghèo, 
th¤t h÷c, phäi sinh s¯ng b¢ng ngh« khuân vác 
mß¾n ngoài chþ. Ngß¶i ta g÷i anh b¢ng "Th¢ng 
Bu".  

Bu làm vi®c siêng nång, giöi gi¡n, nên cuµc s¯ng 
cüa anh không l¤y gì làm ch§t v§t cho l¡m. Có ði«u 
anh r¤t bu°n, khi chung quanh chÆng có ai coi 
tr÷ng, n¬ vì anh hªt. Cûng nhß h¥u hªt m÷i ngß¶i, 
anh cûng thèm thu°ng quy«n uy, lòng ái mµ, khát 
ngßÞng cüa ð°ng loÕ i. M£t mûi anh ðã không thuµc 
loÕ i ð©p trai, anh lÕ i không có mµt làn h½i thiên 
phú ð¬ ca v÷ng c± hay tân nhÕ c nên anh không th¬ 
tiªn thân b¢ng con ðß¶ng vån ngh®. Anh lÕ i tÑ c¯ 
vô thân, không ti«n cüa nên khó mà mua danh 
v÷ng chÑc tß¾c. Chæ nghîa thì lÕ i chÆng b¢ng ai ... 
V§y thì phäi làm cách nào cho thiên hÕ  ngán mình 
ðây? Suy nghî su¯t ngày ðêm, chàng Bu chþt näy ra 
mµt sáng kiªn.  

Mµt hôm, sau vài ly ba xi ðª, Bu ðªn ng°i trß¾c miu 
bà Chúa XÑ, mµt v¸ th¥n không ðßþc thiêng cho 
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l¡m, nên nhang tàn khói lÕ nh, m²i nåm chï ðßþc 
ngß¶i ta cúng cho mµt l¥n.  

Bu ðªn trß¾c cØa miu, ng°i l¡c lß, þ ngáp liên h°i 
... ban ð¥u chï có b÷n trë con tø t§p xung quanh 
anh, sau ðó có các bà con vô công r°i ngh«, d¥n 
d¥n có ðªn cä hµi ð°ng bô lão cüa làng næa. Ngß¶i 
ta nhìn nhau thì th¥m: "Bà v«! Bà v«".  

Vài mø ðàn bà góp ý, vàng hß½ng hoa quä ðßþc 
mang ðªn, và chàng Bu nghim nhiên thành cái xác 
cüa bà Chúa XÑ. T× ðó, Bu không còn phäi ði 
khuân thuê vác mß¾n næa, ngß¶i ta g÷i anh b¢ng 
"Bà" b¢ng "Ngài" xúm xít cß¶i vä lä ð¬ ðón rß¾c 
nhæng l¶i nûng n¸u, öng ©o thoát ra t× ðôi môi xám 
x¸t cüa Bu. Anh m£c áo løa, qu¥n sa-teng tr¡ng, ði 
hài cß¶m, thoa son ph¤n và ðeo ð° trang sÑc.  

Mµt tháng sau, Bu ðã có vô s¯ ngß¶i ái mµ. Nhæng 
kë trß¾c kia chï dòm Bu b¢ng nØa con m¡t, bây gi¶ 
lÕ i kính c¦n l bái, ðón nh§n t×ng m®nh l®nh cüa 
anh. Ngß¶i ta ðªn xin bùa phép cüa anh ð¬ mua 
may bán ð¡t, ð¬ ðßþc sanh con trai, con gái, ðánh 
ð«, ðánh bÕ c, ðua ngña, ðá gà, v.v ... và v.v...  



Truy®n Thiªu Nhi 31 

B·i vì Ph§t và chß v¸ B° Tát thß¶ng ít khi ch¸u khó 
chi«u lòng nhæng tham v÷ng ¤y cüa chúng sanh, 
thánh th¥n thì b§n thß·ng thi®n phÕ t ác, ma quÖ  
thì ðòi ån h¯i lµ ... Duy có Bu là không ðòi höi gì 
hªt, ngoài vi®c ß¾c mong ðßþc thiên hÕ  chi«u 
chuµng, tâng b¯c, vu¯t ve lòng tñ ái cüa mình.  

Ba tháng trôi qua ... nhæng cuµc lên ð°ng, c¥u ðäo 
b¤t k¬ ngày ðêm ðã khiªn Bu xu¯ng s¡c rõ r®t. L¾p 
son ph¤n d¥y cµm không che khu¤t ðôi m¡t ð¥y 
qu¥ng ðen. Càng ðông ngß¶i tín mµ, anh càng phäi 
lên ð°ng th§t xu¤t s¡c. Anh không còn ðü thì gi¶ ð¬ 
ån u¯ng ngü nghï. Nhæng lúc m®t quá, anh cûng 
mu¯n nghï ng½i ð¬ tr· lÕ i ð¶i s¯ng bình thß¶ng cüa 
anh. Nhßng lúc ¤y thì phäi tr· lÕ i ch¤p nh§n cái 
bän thân t¥m thß¶ng th¤p kém cüa anh Bu khuân 
thuê vác mß¾n, mµt ði«u mà anh mu¯n ch¯i bö. 
Anh phäi ch¸u ðñng nhæng ánh m¡t lÕ nh nhÕ t, 
khinh bï ... cüa ngß¶i chung quanh, ngß¶i ta s¨ lÕ i 
g÷i anh b¢ng "th¢ng", b¢ng "mày". Vì thª, dù m®t 
möi, anh phäi ð°ng hóa mình v¾i bà Chúa XÑ, mµt 
nhân v§t do dân cß trong vùng l§p ra và tôn th¶, 
chï ån hß½ng, u¯ng hoa, s¯ng b¢ng gi÷ng ðàn tiªng 
ð¸ch, cùng l¶i xßng tøng cüa ngß¶i chung quanh.   
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Em thân mªn,  

S¯ ph§n cüa anh chàng Bu này s¨ ra sao? Ði«u này 
hoàn toàn tùy thuµc vào n½i anh. Nªu Bu khám phá 
ra r¢ng chính mình là nÕ n nhân cüa trò ch½i lên 
ð°ng ¤y, r¢ng sau nhæng lúc trà thiu rßþu nhÕ t ... 
anh cûng phäi tr· v« ð¯i m£t v¾i con ngß¶i cüa 
anh, mµt anh Bu t¥m thß¶ng, vô danh ti¬u t¯t; nªu 
anh nh§n th¤y r¢ng, anh ðang bày trò ðiên loÕ n; 
trong cänh gi¾i cu°ng ðiên ðó anh ðã ðßþc sñ tung 
hô tán tøng cüa ngß¶i ðiên khác; và nh¤t là nhæng 
tham v÷ng hão huy«n ðó cûng chÆng thú v¸ gì cho 
l¡m, thì tÕ i sao anh không tr· v« v¾i anh Bu khuân 
vác thß¶ng ngày? Dù không ðßþc n¬ vì kính tr÷ng 
cüa bàn dân thiên hÕ , ít ra anh cûng còn có cái thª 
gi¾i tïnh táo ch½n th§t cüa mµt con ngß¶i t¥m 
thß¶ng và bình thß¶ng.  

M£t khác, nªu anh không th¬ nào ch¤p nh§n con 
ngß¶i chân th§t cüa mình thì anh cÑ bám vào cái 
vö cüa bà Chúa XÑ, bôi son trét ph¤n, hò hét, ban 
phúc giáng h÷a cho ðßþc ðông ngß¶i ái mµ. Tín ð° 
càng ðông thì bà càng phäi thiêng ... Và nªu bà 
Chúa XÑ không còn hþp th¶i trang næa thì anh có 
th¬ ð±i danh hi®u thành bà Ngû Hành - CØu Thiên 
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Huy«n Næ, ho£c là cô hay c§u nào ðó. Nß¾c ð¶i 
l¡m chìm, nhi«u n±i, chúng ta chï có th¬ ðoán ch¡c 
mµt ði«u là, giæa l¾p danh v÷ng, hß huyn, phù hoa 
ðó, anh chàng Bu s¨ chªt l¥n, chªt mòn, th¬ xác 
m®t möi, tinh th¥n ðiên ðäo ... Nªu trò ch½i cÑ tiªp 
tøc thì chung cuµc anh s¨ vào nhà thß½ng dành cho 
b®nh tâm th¥n.  

Em thân mªn!  

Câu chuy®n trên ðây, tôi ðã ðau xót viªt cho riêng 
mình, nói v¾i em, cûng có nghîa là tôi ðµc thoÕ i cho 
chính mình, vì tôi không tin tß·ng r¢ng mµt cuµc 
ð¯i thoÕ i ðßþc thñc sñ cäm thông khi mà chúng ta 
m²i ngß¶i ðang ngóng v« mµt hß¾ng, mãi miªt 
ðu±i b¡t nhæng lý tß·ng t§n ðâu ðâu ...  

Tôi chï mu¯n höi em, ðã có nhæng lúc nào em th¤y 
mình gi¯ng h®t anh chàng Bu trên ðây không? 
Riêng tôi, tôi còn nh¾ r¤t rõ r¢ng, thu· bé th½ tôi 
r¤t là h°n nhiên, không rõ ràng mình là trai hay là 
gái, ð©p hay x¤u, giàu hay nghèo, giöi hay d· gì hªt 
... Tôi s¯ng thöi mái và vô tß nhß mµt chú gà con, 
thì b±ng nhiên, có lúc tôi nghe ngß¶i chung quanh 
nh§n xét r¢ng tôi không ð©p b¢ng ch¸ tôi, không 
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giàu b¢ng nhà hàng xóm, không giöi b¢ng bÕ n bè 
chung quanh ... và t× ðó tôi d¥n d¥n b¡t ð¥u cäm 
th¤y th¯ng kh± k¸ch li®t khi th¤y sao mà mình t¥m 
thß¶ng quá ð²i, không có mµt s· trß¶ng gì ð¬ tñ 
"lång xê" mình, làm n±i b§t lên trß¾c bàn dân thiên 
hÕ . R¤t nhi«u ðêm tôi ni®m danh hi®u ðÑc Quán 
Thª Âm, c¥u mong sao cho mình ðßþc ð©p, ðßþc 
sang, ðßþc giöi h½n thiên hÕ . M£t khác, tôi g¡ng 
thÑc khuya, d§y s¾m, bö ngü, quên ån ð¬ h÷c cho 
b¢ng bè bÕ n - nhæng ngß¶i h½n tôi cä tài lçn s¡c, 
ð¬ ít ra mình cûng chÑng tö ðßþc cái khä nång cüa 
mình r¢ng mình không phäi là con "s¯ không".  

Em Õ ! Ðó chï là mµt ví dø, mµt ph¥n r¤t nhö trong 
cuµc ð¶i ðü thÑ phÑc tÕ p cüa chúng ta. Ði«u kh± 
tâm nh¤t cüa chúng ta h¢ng ngày không phäi là 
chuy®n sinh già b®nh chªt - vì ðó là mµt lý ðß½ng 
nhiên không ai tránh khöi. Chúng ta thß¶ng kh¯n 
kh± bÑc rÑc vì cái bän ngã cüa mình, sao mà ta nhö 
nhoi t¥m thß¶ng quá, không có tí ti nào khä ái, khä 
kính dß¾i m¡t ta và ngß¶i chung quanh hªt. Nhæng 
lúc ð¯i m£t v¾i chính mình, ta phäi cay ð¡ng mà 
nh§n chân r¢ng: ta chï là mµt nhân v§t quá mÑc 
t¥m thß¶ng, mµt con s¯ không to tß¾ng. Thª là anh 
chàng Bu trong ta b¡t ð¥u tham gia vào trò "lên 
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ð°ng". T× con s¯ không, tùy theo c½ hµi, hoàn cänh 
và nhu c¥u cüa ngß¶i ái mµ chung quanh và chúng 
ta s¨ thành mµt cái gì ðó. M²i ngß¶i ðµi mµt danh 
hi®u khác nhau, nhßng cùng gi¯ng nhau · mµt 
ði¬m là: ch¯i bö con ngß¶i t¥m thß¶ng chân th§t 
cüa mình ð¬ s¯ng v¾i l¾p áo cüa nhæng nhân v§t 
r¤t mñc phù hoa và giä d¯i.  

Và em ½i! Mµt ði«u kÏ thú là ch² chúng ta l¦n tr¯n, 
sþ hãi, lÕ i chính là ch² mà các thi«n sß ðÕ i ngµ: Løc 
T± há chÆng xác ð¸nh mµt cách hùng h°n r¢ng "bän 
lai vô nh¤t v§t" ðó sao? Dß¾i b¤t cÑ l¾p áo và nhãn 
hi®u nào, em và tôi ð«u phäi công nh§n r¢ng: trong 
nhæng phút giây chiªu soi nhìn tr· lÕ i mình, ta th¤y 
mình quä là "vô nh¤t v§t", nghîa là: ta - không - là - 
gì - cä. Ta không phäi là bà Chúa XÑ, bà Ngû Hành, 
cô hay c§u gì hªt, không là gì hªt, nhßng ta vçn 
"th¤y, nghe, hi¬u, biªt" r¤t rõ ràng. Cái khä nång 
"kiªn vån giác tri" ðó, chúng ta ð«u bình ðÆng nhß 
nhau. Ðây chính là ch² mà Løc T± nói: "Ðâu ng¶ 
tánh mình bän lai thanh t¸nh, ðâu ng¶ tánh mình 
v¯n ð¥y ðü cä" ðó em!  

Khi anh chàng Bu không còn lên ð°ng næa, không 
còn là ông kia bà n÷ thì không phäi là anh ta chªt, 
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mà anh ta chï m¤t: m¤t hªt nhæng gì giä d¯i, không 
phäi là mình thôi.  

Nªu em th¤y r¢ng "bà ð°ng" cüa mình hãy còn 
"thiêng" l¡m và thà r¢ng em ðµi l¯t, mang m£t nÕ , 
chìu theo th¸ hiªu cüa bàn dân thiên hÕ  ð¬ ðßþc 
th¶ phøng tung hô và ðßþc vô vàn quy«n lþi phø 
tùng khác thì em cÑ tiªp tøc. Không có ai, s¨ không 
có ai dám lên án chï trích em ðâu! Vì lên án mµt bà 
ð°ng cûng có nghîa là lên án luôn cä qu¥n chúng 
ðang ái mµ, và ai mà dÕ i gì ðÑng ra ch÷c gi§n thiên 
hÕ  nhi«u nhß thª. Em có th¬ yên tâm và tiªp tøc.  

Nhßng, nªu có hôm nào, quá m®t möi v¾i cái trò 
ch½i x¯c n±i ¤y, m£t nhìn t§n m£t, soi lÕ i lòng mình 
giæa cänh hoang tàn cüa trà ôi, rßþu nhÕ t, hoa héo, 
hß½ng phai; nhìn th¤y ngß¶i chung quanh cûng 
chán chß¶ng, m®t möi không kém mình, thì, em 
hãy thØ mµt l¥n, làm s¯ng lÕ i con ngß¶i nåm xßa 
cüa chính mình, cüa anh chàng Bu khuân vác thØ 
xem. Ði«u này ðòi höi n½i em r¤t nhi«u can ðäm và 
hy sinh, vì em s¨ m¤t hªt uy danh, quy«n lþi, m¤t 
hªt nhæng ngß¶i ái mµ cung nghinh, em s¨ b¸ xem 
thß¶ng, khinh rë; em phäi hy sinh hªt vàng son 
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ph¤n sáp, danh lþi cùng uy quy«n, ð¬ ði may thuê, 
cu¯c mß¾n, phäi ð± m° hôi, nß¾c m¡t m¾i có ån.  

Thª nhân thß¶ng ði tìm sñ th§t, nhßng sñ th§t lÕ i 
quá phû phàng, không gi¯ng nhß ta h¢ng m½ 
tß·ng, nên thà r¢ng, cÑ nh¡m tít m¡t lÕ i ð¬ còn có 
mµt thª gian hoa mµng, huy«n äo, mê ly.  

Câu chuy®n này xin d×ng lÕ i n½i ðây, vì tôi b¤t chþt 
nh§n ra r¢ng, dß¶ng nhß tôi ðang lên mµt c½n 
ð°ng xu¤t s¡c h½n, hþp th¶i trang h½n ... và thông 
thß¶ng, ðôi khi ta ngÞ r¢ng mình ðã thÑc gi§y, ði ra 
khöi c½n m½, nhßng sau ðó th§t lâu ta m¾i vÞ l¨ ra 
r¢ng mình chï thay ð±i tình tiªt cüa gi¤c m½ mà 
thôi. Và ði«u làm chúng ta th¤y mình ðang lên ð°ng 
th§t xu¤t s¡c là khi có mµt hành ðµng nào ðó cüa ta 
b±ng dßng có ðßþc nhi«u ngß¶i v² tay tán tøng; khi 
mà t× cái "không", ta tr· thành "có", và cái "có" 
này ngày càng bành trß¾ng n¦y n· ra. Chính nhæng 
tràng pháo tay ðã báo hÕ i chúng ta không ít, nó xui 
ta cÑ tiªp tøc ... chiêm bao, ð¬ ðßþc khen hoài, 
khen mãi, em có th¤y nhß v§y không? Hèn chi 
trong kinh Duy Ma C§t, B° Tát khuyên ta cÑ làm 
vi®c ði, làm m÷i vi®c ð¬ ðßþc lþi mình và lþi ngß¶i, 
nhßng phäi làm sao ð¬ cä "tam luân" ð«u "không 
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t¸ch" nghîa là không th¤y có mình, có ngß¶i và có 
pháp næa, chï ðem thân huyn mà làm vi®c huyn (dî 
huyn thân tác huyn sñ) mà thôi. Các Ngài khôn 
quá, phäi không?  

D¥u tÕ i bãi chiªn trß¶ng  
Th¡ng ngàn ngàn quân ð¸ch  
Tñ th¡ng mình khó h½n  
Chiªn th¡ng ¤y t¯i thßþng.   

(Pháp Cú 103)  

Chï có ta làm ði«u tµi l²i  
Chï có ta làm cho ta ô nhîm  
Chï có ta tránh ði«u tµi l²i  
Chï có ta gµi rØa cho ta  
Trong sÕ ch hay ô nhîm là tñ n½i ta  
Không ai có th¬ làm ngß¶i khác tr· nên trong sÕ ch  

(Pháp Cú 145) 
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BBäänngg  CChhïï  ÐÐßß¶¶nngg 

Tu vi®n · cách xa ðß¶ng tráng nhña, t§n cùng trong 
mµt thôn xóm hëo lánh, nên khách th§p phß½ng 
ðªn viªng chùa thß¶ng ngao ngán và b¸ lÕ c ðß¶ng, 
vì l¯i vào chùa là mµt con ðß¶ng có nhi«u ngã ba.  

Theo l¶i yêu c¥u cüa nhi«u ngß¶i, chß Sß cho c¡m 
các bäng chï ðß¶ng tÕ i các l¯i r¨.  

T× khi có bäng chï ðß¶ng, s¯ ngß¶i lÕ c ðß¶ng lÕ i 
tång lên g¤p bµi, ngay cä nhæng ngß¶i ðã ðªn chùa 
nhi«u l¥n. Chß Sß ngÕ c nhiên nên m· cuµc ði«u tra 
... thì ra các chú møc ð°ng tinh ngh¸ch ðã th×a lúc 
v¡ng ngß¶i, ðem bäng chï ðß¶ng c¡m sang l¯i khác.  

Chß Sß li«n mang t¤m bäng chï ðß¶ng v« chùa c¤t.  
   
  Em thân mªn!  

T¤m bäng chï ðß¶ng vçn còn ðó, chæ ð©p và rõ 
ràng trên n«n s½n còn m¾i. Nhßng lÕ i b¸ mµt bàn 
tay ch½i x¤u hß¾ng v« mµt l¯i ði sai ... thì phäi ðßþc 
d©p bö g¤p. Vì chÆng nhæng nó ðã không làm tròn 
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b±n ph§n, mà còn làm sai lÕ c cho nhæng ngß¶i 
quen l¯i næa. Trong trß¶ng hþp ¤y, duy trì bäng chï 
ðß¶ng là mµt ði«u ngu xu¦n, em có th¤y nhß thª 
không?  

V§y thì em ðã hi¬u rõ tÕ i sao t± B° Ð« ÐÕ t Ma, 
ngß¶i khai ðß¶ng cho Thi«n Tông Trung Hoa ðã 
tuyên b¯: "B¤t l§p vån tñ, giáo ngoÕ i bi®t truy«n, 
trñc chï nhân tâm, kiªn tánh thành Ph§t".  

Thi«n Tông không câu n® vào vån tñ kinh ði¬n, 
không phäi vì chß Sß xem thß¶ng l¶i Ph§t dÕ y. 
Nhßng trong trß¶ng hþp này, kinh ði¬n gi¯ng nhß 
nhæng t¤m bäng chï ðß¶ng, ð©p và rõ ràng th§t ð¤y 
... song ðã b¸ nhæng bàn tay tinh ngh¸ch ð±i ch² 
m¤t r°i ... thì ðành phäi "truy«n riêng ngoài giáo 
v§y". Em có th¤y nhß thª không?  

29.04.1985  
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BBáátt  BBááuu  CCüüaa  AA  TTuu  LLaa 

Tß½ng truy«n r¢ng A Tu La là mµt loài chúng sanh 
· khoäng giæa loài ngß¶i và loài tr¶i. Nam A Tu La 
thì hung bÕ o x¤u xí, còn næ A Tu La thì trái lÕ i cñc 
kÏ xinh ð©p.  

Các tôn giä A Tu La cûng có phß¾c báo nhß chß 
Thiên, nghîa là không phäi lao ðµng v¤t vä nhß 
chúng ta mà vçn có ån. M²i A Tu La ð«u có mµt 
chiªc bát báu. Ðªn gi¶ ån, tùy theo phß¾c báo cüa 
t×ng A Tu La mà thÑc ån hi®n ra trong bát báu, 
màu s¡c và hß½ng v¸ khác nhau, không có ai có th¬ 
ån ké cüa ai ðßþc hªt.  

Ði¬m ð£c bi®t cüa dân chúng A Tu La là h÷ r¤t d 
n±i gi§n. Vì v§y, mà h¥u hªt ðàn ông con trai A Tu 
La ð«u dùng thì gi¶ ränh rang ð¬ ðánh lµn v¾i chß 
Thiên, thay vì tr°ng tr÷t, mua bán nhß loài ngß¶i. 
Phø næ A Tu La thì không b§n n¤u nß¾ng gi£t giû, 
t« gia nµi trþ nhß phø næ cüa loài ngß¶i, nên r¤t ß 
là di−m l®.  
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Nhßng mà ... ¤y chÑ! Xin các tôn giä loài ngß¶i ch¾ 
nghe nói thª mà phát nguy®n xin v« thª gi¾i cüa A 
Tu La.  

Cûng theo tß½ng truy«n, chiªc bát báu cüa loài A 
Tu La là mµt v§t døng kÏ d¸, nghîa là trong gi¶ ån, 
khi các tôn giä A Tu La "xñc phàn" mµt cách ngon ½ 
... thì b²ng dßng thÑc ån cüa h÷ biªn thành ð° b¤t 
t¸nh, ð¥y dçy nhæng bùn ð¤t, dòi b÷ ... Vì thª, các A 
Tu La cäm th¤y nhàm chán, th¯ng kh± k¸ch li®t khi 
khám phá ra mình ðang ng§m và nhai nhæng cüa 
quÖ  ¤y.  

Nhß thª, loài A Tu La chï ån ðßþc có nØa bát báu 
mà thôi. Nªu kë nào húp ðªn cÕ n tàu ráo máng thì 
không sao tránh khöi tình trÕ ng trên.   

L¶i Bàn  

Em thân mªn, truy«n thuyªt trên ðây hß th§t thª 
nào chúng ta chßa rö ðßþc, nhßng em có nh§n 
th¤y r¢ng, loài ngß¶i chúng ta cûng chï hß·ng ðßþc 
có mµt nØa hÕ nh phúc tr¥n gian, h®t nhß chiªc bát 
báu cüa loài A Tu La chång?  



Truy®n Thiªu Nhi 43 

T× lúc chúng ta chào ð¶i, thân b¢ng quyªn thuµc 
ð¥y ðü, nhà cØa sung túc, c¥u ðßþc ß¾c th¤y ... , ðó 
chính là nØa bát trên. Và nªu ph¥n trên ngon ng÷t 
d ch¸u bao nhiêu thì ph¥n dß¾i lÕ i cay ð¡ng ê ch« 
b¤y nhiêu. Ðó chính là lúc chúng ta v§t vä khóc 
than chôn c¤t hªt ngß¶i thân n¥y, ðªn ngß¶i thân 
khác. Ðó cûng chính là lúc mà chúng ta phäi ð¯i 
di®n v¾i cái già, cái chªt, cùng nhæng tai biªn thình 
lình xäy ðªn. Cûng gi¯ng h®t nhß loài A Tu La, 
chúng ta không biªt phäi nên dùng ðûa lúc nào ð¬ 
khöi ån nh¢m ð° b¤t t¸nh.  

M²i l¥n v¾i ðßþc ngû døc là chúng ta hß·ng thø 
mµt cách mê ly, cho ðªn bao gi¶ b¸ chúng làm cho 
ðau kh± kh¯c li®t, nu¯t không xong mà nhä chÆng 
ra ... ðþi ðªn lúc ¤y, chúng ta m¾i ch¸u d×ng ðûa thì 
ôi thôi, quá muµn r°i!  

Các thÑ tình ð¶i, tình bÕ n, tình yêu ... ð«u là nhæng 
món nh¤m khó ch¸u nhß thª cä, em có th¤y v§y 
không? Hãy thØ nhìn các c£p tình nhân m¾i yêu 
nhau thì biªt; khóe m¡t, làn môi, gi÷ng cß¶i, tiªng 
nói ... cüa h÷ ð«u bi¬u lµ mµt ni«m hÖ  lÕ c, hÕ nh 
phúc sung mãn tràn tr«. Ðó là nØa bát trên. Và sau 
ðó, em hãy c¯ g¡ng nhìn tiªp, khi h÷ b¡t ð¥u h¢n 
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h÷c, tru tréo, chØi rüa, ðánh ð§p ... tìm ðü cách 
hành hÕ  nhau cho thöa tÑc, ðó là nØa bát dß¾i.  

Ði«u oái oåm nh¤t là loài ngß¶i chúng ta cûng nhß 
loài A Tu La, không ai tìm ðßþc ranh gi¾i phân chia 
giæa khoái lÕ c và ðau kh± ð¬ có th¬ d×ng lÕ i k¸p 
th¶i. Trong lúc ðang hß·ng hÕ nh phúc, nªu có ai 
ngån cän, b¡t chúng ta d×ng lÕ i, ðß½ng sñ s¨ ðòi ... 
u¯ng thu¯c tñ v§n ngay! Và th§t là tµi nghi®p, khi 
ngß¶i ta ðang phän ð¯i ¥m î, tìm ðü tråm phß½ng 
ngàn kª ð¬ tiªp tøc hß·ng món ån ngon thì ... ðùng 
mµt cái, thÑc ån hoá thành ðµc dßþc!  

Nh§n chân ðßþc ði«u ðó, ðÑc Ph§t khuyên chúng 
ta r¢ng: "th÷ là kh±", nghîa là cäm giác nào cûng 
kh± hªt, k¬ cä cäm giác gây khoái lÕ c, vì bän ch¤t 
cüa chúng ta là sinh di®t vô thß¶ng. Và Ngài cûng 
dÕ y chúng ta r¢ng chï nên th÷ døng khi có nhu c¥u 
c¥n thiªt, c¯t sao cho di®t ðßþc th÷ kh±, mà ð×ng 
ð¬ näy sinh th÷ lÕ c, nghîa là nên d×ng lÕ i cho k¸p 
th¶i. Nhßng d×ng lÕ i n½i ðâu nhï? Thßa, · n½i nào 
chúng ta th¤y có ð¡m trß¾c, trìu mªn, lßu luyªn ... 
thì phäi mµt, hai, ba ng×ng ngay l§p tÑc. Nguyên 
t¡c thì nhß thª ðó, nhßng khi thñc døng thì còn tuÏ 
theo sñ khôn ngoan, mê hay tïnh cüa t×ng ngß¶i. 
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Nhßng mà có r¤t nhi«u chúng sanh ðã t×ng nguy®n 
r¢ng: "thà s¯ng bên nhau ð¬ ðßþc gây g± ðánh ð§p 
hoài hoài, còn h½n là cô ð½n g¯i lë ... !" nghîa là h÷ 
tình nguy®n n¯c chén cüa mình cho ðªn gi÷t cu¯i 
cùng ðó, em Õ !  
  

 



Truy®n Thiªu Nhi 46 

BB¡¡tt  CChhßß¾¾cc  TThh¥¥yy  

Thu· xßa, tÕ i mµt vùng biên ð¸a hÕ  ti®n, dân chúng 
ð«u mù chæ. Mãi cho ðªn mµt hôm, có mµt ông 
th¥y giáo ðªn thåm làng và dõng dÕ c tuyên b¯:  

- M÷i ngß¶i ai ai cûng có khä nång biªt chæ hªt ... 
Nhi®m vø cüa tôi khi xu¤t hi®n · ngôi làng này là 
giúp cho bà con cô bác phát tri¬n khä nång ðó ... ð¬ 
thành mµt ngß¶i biªt chæ nhß tôi không khác.  

M÷i ngß¶i nghe nói ð«u ph¤n kh·i. V¾i sñ hß¾ng 
dçn cüa th¥y giáo, mµt l¾p h÷c ðßþc thành l§p. 
Nhi«u ngß¶i ðªn l¾p h÷c. Th¥y giáo phát cho m²i 
ngß¶i mµt quy¬n v¥n ABC.  

Trong nhóm ngß¶i tø hµi n½i l¾p h÷c, ngß¶i ta ghi 
nh§n có nhæng hi®n tßþng sau:  

Mµt s¯ ngß¶i cho r¢ng khä nång biªt chæ chï là mµt 
ân süng thiêng liêng dành cho hÕ ng ngß¶i ßu tú 
nh¤t trong nhân loÕ i, nên sau khi trêu ch÷c s¯ 
ngß¶i ghi danh h÷c, h÷ bö ra v«.  
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Riêng ph¥n h÷c trò, v¾i chút ít ni«m tin r¢ng mình 
có th¬ biªt chæ, ðã tìm cách phát tri¬n khä nång ¤y 
b¢ng nhæng cách nhß sau:  

1. Nhæng ngß¶i vì cäm kích trß¾c t¤m lòng cüa 
th¥y giáo ðã kh± công l£n lµi ðªn ðây, ðã xin änh 
cüa th¥y giáo ðem v« th¶ chung v¾i quy¬n v¥n ABC, 
s¾m hôm l bái, dâng hß½ng hoa không h« ch¬nh 
mäng.  

2. HÕ ng ngß¶i kª tiªp vì vô cùng cäm phøc tài nång 
cüa th¥y giáo nên cùng nhau r¡p tâm b¡t chß¾c 
th¥y, t× cách ði ðÑng, nói nång, ån m£c, ðªn nªp 
s¯ng sinh hoÕ t h¢ng ngày ... H÷ b¡t chß¾c tài tình 
ðªn ðµ gi¯ng th¥y giáo nhß ðúc, có khác chång là 
h÷ hoàn toàn không biªt chæ ...  

Dî nhiên, b¢ng nhæng l¯i h÷c trên, chúng ta dß 
ðoán ðßþc kªt quä là sau bao nhiêu c¯ g¡ng không 
anh h÷c trò nào biªt chæ cä !  

L¶i bàn  

Em thân mªn, câu chuy®n ðßþc ng×ng lÕ i n½i ðây 
vì trên thª gi¾i này không có mµt l¾p h÷c nào kÏ 
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qu£c nhß thª cä. Các h÷c trò ði h÷c d¥n d¥n ð«u 
ðßþc biªt chæ hªt. May m¡n biªt là dß¶ng nào. 
Nhßng còn chúng ta, nhæng ngß¶i h÷c Ph§t và 
chßa giác ngµ nhß Ph§t, có nên xét lÕ i l¯i h÷c cüa 
mình hay không?  

Nhß ông th¥y giáo kia, chß Ph§t ð«u tuyên b¯: "T¤t 
cä m÷i chúng sanh ð«u có Ph§t tánh và chß Ph§t ra 
ð¶i ð«u vì lý do duy nh¤t: Chï cho chúng sanh nh§n 
ra và h¢ng s¯ng v¾i Tri Kiªn Ph§t cüa chính mình". 
Và chúng ta ðã h÷c ðÕ o giác ngµ b¢ng cách nào ?  

Nªu chúng ta chï tôn th¶, l bái, và cúng dß¶ng kinh 
tßþng bên ngoài thì coi ch×ng, ta s¨ v¤p phäi l²i 
l¥m cüa hÕ ng h÷c trò th¶ cu¯n v¥n ABC nhß trên.  

Ho£c chúng ta chï hâm mµ tôn kính Th¥y T± Chß 
Ph§t ... r°i r§p khuôn cuµc ð¶i ta y h®t nhß cuµc 
s¯ng cûa nhæng ngß¶i mà ta hâm mµ thì ... có l¨ ... 
b« ngoài chúng ta s¨ ðßþc mµt cái vö ðïnh ðÕ t 
nghiêm trang, nhßng bên trong lÕ i dçy ð¥y phi«n 
não, tß½ng tñ nß hÕ ng h÷c trò b¡t chß¾c th¥y trên 
không khác.  V§y thì chúng ta nên h÷c Ph§t b¢ng 
cách nào ðây ?  
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BB°°  TTáátt  vvàà  CChhúúnngg  SSaannhh  

Tr¶i mßa v×a dÑt, mµt bà cø khoác áo t½i ði ra ph¯. 
G£p mµt chú bé ðang ngh¸ch nß¾c b¦n bên v® 
ðß¶ng, bà cau m£t quát:  

- Th¢ng cu, mày có lên ngay không? Khiªp!  

Chú bé phän ð¯i:  

- Cháu xí cái vûng này t× h°i m¾i mßa l§n. Bà kiªm 
cái khác ði, thiªu gì!  
   
Em thân mªn!  

B° Tát là nhæng v¸ mà sách v· ð¸nh nghîa là: 
"Thßþng c¥u Ph§t ðÕ o, hÕ  hóa chúng sanh", riêng 
chúng ta có th¬ hi¬u mµt cách giän d¸ nhß thª này: 
Nªu chúng ta tin r¢ng mình và t¤t cä chúng sanh 
ð«u có khä nång giác ngµ, thì ta ðã có mµt m¥m B° 
Tát trong lòng r°i. Trên ðß¶ng tu ch×ng nào thành 
Ph§t hãy hay, còn hi®n tÕ i chúng ta hãy tùy thu§n 
giúp ðÞ ngß¶i chung quanh b¢ng t¤t cä khä nång 
hÕ n h©p cüa mình. Vì tin tß·ng n½i Ph§t tánh cüa 
mình và ngß¶i nên B° Tát không bao gi¶ m®t möi 
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trên bß¾c ðß¶ng tñ lþi, lþi tha. Nhßng ... tâm B° 
Tát thì khó phát mà lÕ i r¤t d th¯i th¤t. Em có biªt 
tÕ i sao không?  

Em ð×ng tß·ng là khi thñc hành B° Tát hÕ nh, ði 
ðªn ðâu thiên hÕ  cûng räi hoa và träi chiªu bông 
ðón tiªp mình hªt ðâu ... mà coi ch×ng vÞ mµng 
ð¤y nhé. Nhß trß¶ng hþp cüa bà cø trên ðây chÆng 
hÕ n. Nªu các tôn giä chúng sanh ðang ßa thích 
ði«u gì mà mình cän tr· thì coi ch×ng, h÷ có th¬ 
nghi là mình mu¯n ðoÕ t cái s· thích ðó. Trong 
trß¶ng ¤y, nªu ta chßa ðü tài thuyªt phøc h÷ thì 
phäi chÕ y cho th§t l© këo ... u ð¥u!  

Nªu em có giúp ðÞ ai ði«u gì thì ch¾ nên hí hØng 
ch¶ ngß¶i tuyên dß½ng công trÕ ng mình, vì có h¢ng 
kh¯i kë bàng quan ðang bîu môi ph¦m bình r¢ng: 
"Ð° ngu, chuyên môn làm m÷i thiên hÕ ", ho£c là: 
"Cái s¯ cñc ... ", "cái nghi®p n£ng ... ". Chà! Coi bµ 
em mu¯n th¯i tâm r°i phäi không? Nªu mình là B° 
Tát thÑ thi®t thì khöi nói, ðàng này ... th§t k©t cho 
hàng B° Tát s½ tâm nhß b÷n mình. Có l¨ vì thª mà 
trong các kinh, ðÑc Ph§t ðã không tiªc l¶i ca ngþi 
hÕ nh B° Tát và Ngài cûng ðã t×ng nh¡c nh· chúng 
ta r¢ng: Mu¯n giäng kinh Pháp Hoa, tÑc là ði gieo 
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r¡c ni«m tin r¢ng: "T¤t cä chúng sanh ð«u có khä 
nång thành Ph§t", Pháp Sß phäi ng°i tòa Nhß Lai 
và m£c áo Nhß Lai. Tòa Nhß Lai là tâm t× bi, áo 
Nhß Lai là giáp nhu hòa nhçn nhøc ðó em ½i! 
(1984)  
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CCáácchh  LLààmm  MMµµtt  HHÕÕ tt  NNgg÷÷cc  TTrraaii  
Em có biªt, ngß¶i Nh§t Bän h÷ làm mµt hÕ t ng÷c 
trai nhß thª nào không?  

H÷ l¤y mµt con dao th§t s¡c, rÕ ch bøng con trai ra, 
bö vào ð¤y mµt hÕ t cát và khâu lÕ i. Xong, h÷ thä 
con trai ¤y vào trong cái h° chÑa ð¥y nß¾c bi¬n.  

Nhæng con trai sau khi lãnh mµt hÕ t cát vào bøng 
nhß thª có th¬ lâm vào hai trß¶ng hþp sau:  

1. Nhæng con trai yªu ðu¯i s¨ chªt vì vªt thß½ng 
làm ðµc.  

2. Nhæng con còn lÕ i sau mµt th¶i gian ðau ð¾n 
o¢n oÕ i vì vªt thß½ng, s¨ tiªt ra mµt ch¤t nh¶n ð¬ 
bao b÷c hÕ t cát ðang n¢m sâu trong da th¸t. HÕ t 
ng÷c trai ðßþc thành hình t× ðó.  

Còn chúng ta, cuµc ð¶i cûng m± bøng ta và nhét 
vào ðó nhæng ni«m s¥u, n²i kh± ... Nªu chúng ta cÑ 
than van h¶n trách thì ta s¨ chªt d¥n mòn nhß 
nhæng con trai yªu ðu¯i n÷.  
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Ngßþc lÕ i, nªu ngay trong nhæng ngh¸ch cänh oái 
oåm ¤y mà chúng ta biªt tiªt ra mµt ch¤t thÑc tïnh 
thì ... mµt v¸ Ph§t ðßþc b¡t ð¥u nhß thª ðó em Õ !  
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CCáácchh  XXØØ  TThhªª  NNggßß¶¶ii  XXßßaa  

Xßa, có mµt chú h÷c trò ðßþc d¸p lên ph¯ ch½i. 
Nh¢m ngày chþ phiên, mµt vø m¤t c¡p xäy ra tÕ i 
quán tr÷, chú h÷c trò li«n b¸ quan huy®n b¡t nh¯t vì 
ngß¶i ta ng¶ chú là thü phÕ m.  

Sau khi träi qua nhæng thü tøc tra höi phi«n phÑc, 
quan huy®n tìm ra thü phÕ m chính, chú h÷c trò 
ðßþc tr¡ng án ra v«.  

Khi v« làng, g£p lÕ i v¸ th¥y dÕ y h÷c, chú nhö tÑc 
tß·i k¬ lÕ i tñ sñ, bµc bÕ ch n²i hàm oan cüa mình.  

Ông th¥y im l£ng nghe xong câu chuy®n, nghiêm 
ngh¸ ra l®nh ðánh ð® tØ mß¶i roi phÕ t. Ðß½ng sñ 
r¤t ngÕ c nhiên, nhßng không dám cäi l¶i th¥y, riu 
ríu leo lên bµ phän n¢m ch¶ tr§n ðòn mà lòng 
hoang mang vô k¬.  

Các bÕ n chú th¤y thª, ngÕ c nhiên thßa:  

- Thßa th¥y, trò này vô tµi sao lÕ i b¸ ðòn?  

Ông th¥y t× t¯n giäi thích:  
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- Ðành r¢ng nó vô tµi, nhßng tÕ i sao giæa ph¯ chþ 
ðông ðäo chï mình nó b¸ tình nghi là kë c¡p? Ta 
ðánh ðây là phÕ t cái tµi nó có bµ vó cüa th¢ng ån 
c¡p ð¬ cho ngß¶i ta nghi ng¶. Nªu nó không chïnh 
ð¯n tß cách lÕ i, ta e r¢ng nó s¨ b¸ hàm oan nhi«u 
l¥n næa.  

Em thân mªn!  

Ðây là mµt trong nhæng cách xØ thª tuy®t di®u cüa 
ngß¶i xßa. C± nhân ðào luy®n thª h® ðàn em phäi 
s¯ng sao cho "Cúi xu¯ng không th©n ð¤t, ng¦ng lên 
không th©n tr¶i".  

Ðành r¢ng chú bé trên ðây không h« gian tham 
nhßng v¸ th¥y không b¢ng lòng khi th¤y h÷c trò 
mình chßa ðü tß cách chính nhân quân tØ, khiªn 
ngß¶i ta m¤t lòng tin n½i mình.  

Trong kinh, ðÑc Ph§t ðã t×ng d£n dò chúng ta r¢ng: 
"Không phäi nh¶ · l¶i khen cüa thª nhân mà con 
ðßþc ðÕ o giäi thoát, cûng không phäi vì l¶i chê cüa 
thª nhân mà con lÕ i r½i vào ð¸a ngøc. Mà chính 
nhæng ý nghî, l¶i nói và hành ðµng cüa con s¨ 
quyªt ð¸nh cänh gi¾i thi®n ác tß½ng xÑng."  
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Thông thß¶ng, chúng ta r¤t d nhçn nh¸n nhæng l¶i 
khen (mà mình không hoàn toàn xÑng ðáng) và 
ngßþc lÕ i, chúng ta không tài nào kham nhçn n±i 
nhæng l¶i vu oan trách m¡ng vô cån cÑ. Ðã bao l¥n 
em tÑc tß·i thu§t lÕ i n²i hàm oan cüa mình cùng 
bè bÕ n. Và có l¨, chßa l¥n nào em b¸ ðánh ðòn nhß 
chú bé trong câu chuy®n trên ðây. Có l¨ vì thª mà 
chúng ta kém xa ngß¶i xßa chång?  

Có hôm nào, lÞ b¸ mµt n²i hàm oan, em hãy thØ 
mµt l¥n tñ tìm xem mình ðã có nhæng tác phong, 
cØ chï cung cách nhß thª nào ... ð¬ cho ngß¶i ta 
phäi nghî v« mình x¤u t® nhß thª ðó. Nªu tìm th¤y 
nguyên do n¢m n½i mình, thì em ðã b¡t ð¥u n¡m 
ðßþc chìa khóa giäi thoát r°i ðó. Giäi thoát cái gì 
em biªt không? Giäi thoát em khöi nhæng ni«m s¥u, 
n±i kh±, nhæng tß tß·ng bi quan h¡c ám. Vì th¤y 
sao mà trên cõi ð¶i này, sao mà không có ai hi¬u 
mình hªt tr½n, hªt tr÷i ...  
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CCàànnhh  TTrrââmm  MM½½  ¿¿¾¾cc  

Thu· xßa, có mµt cô gái mi«n quê, tên g÷i là Bông. 
Mµt hôm ðªn ngày chþ phiên, Bông ðßþc m© sai ði 
bán m§t.  

Trên ðß¶ng ði ðªn chþ, Bông v×a ði, v×a nghî ngþi 
lan man ... "Khi sáng m© có hÑa r¢ng ... nªu bán 
ðßþc giá h¶i m© s¨ cho riêng Bông mµt quan ti«n 
ð¬ tuÏ ý sØ døng ... Bông s¨ mua cái gì nhï? À! Bông 
s¨ mua nØa chøc gà con, nhæng chú gà lông nõn 
nhß t½, v×a b¢ng cái chén t¯ng ¤y mà ... Ðàn gà g£p 
tay Bông nuôi thì phäi biªt ... con nào con n¤y mau 
l¾n nhß th±i... chúng sanh con ðë cháu nhi«u vô k¬, 
chï hi«m mµt n±i là chúng hay bß½i x¾i cä ngày. 
Cho nên, mµt hôm Bông bñc mình bán quách hªt 
cä ð¬ mua hai chú lþn con ün ïn v« nuôi cho ti®n. 
Phiên chþ cu¯i nåm Bông lùa lþn ði bán. DÕ o c§n 
Tªt lþn bán r¤t ðßþc giá. Bông mua mµt chiªc áo 
dài màu hoa cà, mµt chiªc qu¥n sa-teng tr¡ng, mµt 
ðôi hài cß¶m nhß lû con gái · xóm Lò lu thß¶ng 
mang ... Vçn còn th×a ti«n, mình mua cái gì nhï? 
Mµt chiªc lßþc hay cái khån voan choàng ð¥u? Mµt 
chiªc dù hay mµt thöi son ... A! Phäi r°i! Mµt chiªc 
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trâm cài tóc ... Tªt ðªn, Bông s¨ m£c qu¥n áo m¾i, 
ði hài cß¶m. Chiªc trâm có nh§n hµt thüy tinh l¤p 
la l¤p lánh trên mái tóc nhung ðen. Mµt chàng trë 
tu±i ðªn ngö chuy®n làm quen v¾i Bông. Bông e 
th©n nép mình dß¾i mµt khóm lá ... ð¬ ðÞ ngßþng. 
Bông ðßa tay cài lÕ i chiªc trâm, nghiêng ð¥u, xõa 
tóc che b¾t ðôi má ðö b×ng vì ... th©n, thì ... 
"xoàng!" ...  

Bông ng½ ngác th¤y mình ðang ðÑng giæa ðß¶ng 
làng, hû m§t ð± nhào xu¯ng ð¤t vÞ làm ba, b¯n 
mänh ... Áo lßþt, qu¥n là, cành trâm cùng chàng trë 
tu±i ð«u tan biªn ðâu m¤t ... Cô thiªu næ hay m½ 
mµng này không biªt làm gì h½n là ôm m£t khóc 
oà.  

Phø chú:  

Cái này g÷i là: "B×ng con m¡t d§y th¤y mình tay 
không!"  
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CC¥¥uu  ÐÐßßþþcc  ¿¿¾¾cc  TThh¤¤yy        
ßa, có mµt chúng sanh ðang ch¸u quä kh± · ð¸a 
ngøc. Trong c½n ðau t§n mÕ ng, y van vái Ph§t luôn 
mi®ng: "Xin Ngài cÑu con, cho con thoát khöi cái 
chäo d¥u sôi này. Làm thân ngÕ  quÖ  cho ðÞ kh± 
h½n".  

Bøt và Diêm vß½ng nghe l¶i van xin, müi lòng cho y 
ðßþc nhß nguy®n. Làm ngÕ  quÖ  ðßþc vài hôm, y lÕ i 
kÏ kèo:  

- Xin Ngài làm phúc cÑu cho con ðßþc làm thân 
súc sanh, mµt con chó cûng ðßþc, chÑ ngÕ  quÖ  ... 
kh± quá tr¶i ½i!  

Y li«n ðßþc mang thân mµt con chó tên là Nô. Nô 
lÕ i than van:  

- HÞi ½i! Thân chó nào có sß¾ng gì! ¿¾c chi con 
ðßþc thân ngß¶i ... Gâu! Gâu!  

Nô li«n ðßþc nhß nguy®n, mang thân mµt ch¸ ðàn 
bà x¤u, bán ve chai, s¯ng qua ngày. Ch¸ ve chai lÕ i 
rên rï:  
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- Tr¶i Ph§t ½i! Kh± thân tôi. X¤u xí thª này s¯ng chi 
cho thêm nhøc! ¿¾c chi tôi d coi mµt chút, ð¬ kiªm 
ðßþc mµt ông ch°ng mà nß½ng tña t¤m thân liu 
yªu. Hu! hu!  

Ch¸ ve chai lÕ i biªn thành mµt thiªu næ khá m£n 
mà ... và có vô s¯ anh hùng r¡p ranh b¡n së. Sau 
m¤y nåm kén cá ch÷n canh, treo cao giá ng÷c, ch¸ 
lên xe hoa v¾i mµt ngß¶i trong mµng. Mß¶i nåm 
sau ch¸ lÕ i than th·:  

- Tr¶i ½i! Ch°ng v¾i con, ß¾c gì tôi ðßþc nhß th¶i 
con gái, không có cä ð¯ng phø tùng r¡c r¯i, tui s¨ 
cÕ o ð¥u vô chùa tu quách. º! ¹!  

C¥u ðßþc, ß¾c th¤y, ch¸ thành mµt tu sî. Ngß¶i ta 
lÕ i nghe Sß cô này than van:  

- º hñ! Phäi chi mình ðßþc "Sanh phùng trung 
qu¯c, trß·ng ngµ minh sß" thì tu m¾i không ngán. 
Ðàng này không ai chï dÕ y, tu gì mà chï th¤y phi«n 
v¾i não.  

S· c¥u hþp pháp này ðßþc chu¦n y l§p tÑc. Sß cô 
ðßþc gØi vào mµt Ph§t h÷c ni vi®n. L¥n này các ni 
sinh bÕ n cô lÕ i nghe cô k¬ l¬:  
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- H÷c chi mà l¡m thª! H÷c mà không tu thì nhß 
mang ðãy sách nói ån mà không no. ¿¾c chi tôi 
ðßþc g£p mµt thi«n sß, · trong mµt thi«n vi®n ð¬ 
v×a h÷c v×a tu, tri hành hþp nh¤t ... Hi, hi!  

Bøt li«n giúp cô ... cô tr· thành mµt thi«n sinh 
trong mµt thi«n vi®n "b¤t tác b¤t thñc". Thi«n sinh 
này thß¶ng ch¯ng cu¯c than th·:  

- Chèn ½i! Quanh nåm chï th¤y cào v¾i cu¯c. Làm 
mãi không có thì gi¶ ð¬ tu. ¿¾c gì tôi ðßþc nh§p 
th¤t ð¬ giäi quyªt sanh tØ, nh¤t ðao ðÕ i ðoÕ n, ... h× 
h×!  

Bøt lÕ i ra tay. Mµt cái th¤t ðßþc dñng lên c¤p t¯c. 
Mµt, hai, ba, b¯n ... thí chü hùn ti«n giúp cô an tu. 
Ng°i bó r÷ trong th¤t, ðß½ng sñ loay hoay suy tính:  

- Phäi chi có ai tu "dß" r°i mình ké vô ð¬ thành 
Ph§t thì sß¾ng biªt m¤y. Sß cô chßa k¸p ao ß¾c thì 
b²ng b¡t ðßþc cái ði®n tín cüa Diêm Vß½ng g·i qua 
mµt cái rång sâu ... và cä tiªng thì th¥m cüa b÷n 
quÖ  sÑ dß¾i âm phü:  

- Tâu Diêm Chúa, chäo d¥u này hai ðÑa con chøm 
s¡p sØa sôi r°i. Ch×ng nào Diêm Chúa lôi cái tên 
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ðÕ i sß cô ðó v« ðây?  
 

Cß¾c chú:  

Xin hãy ð÷c câu chuy®n này gi¯ng nhß ð÷c mµt 
cu¯n sách thuµc loÕ i "khoa h÷c giä tß·ng" v§y!  

Trân tr÷ng.  
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CChh¤¤pp  CChhii  VV÷÷nngg  NNgguuyy®®tt  

Lía là tên t¾ cüa ông Bäy M§p, nó th§t thà, giöi d¡n, 
chï phäi cái h½i ngu. Mµt hôm, ông Bäy có vi®c ði 
v¡ng, d£n Lía · nhà r¢ng:  

- Phäi coi ch×ng cüa nëo ... këo ån trµm!  

Ông Bäy ði r°i, có mµt ðoàn cäi lß½ng ði v« làng. Lía 
r¤t khoái coi hát. Nhßng nh¾ lÕ i l¶i d£n cüa ông Bäy, 
nó ðÑng ng°i không yên, mãi ðªn lúc tìm ra mµt di®u 
kª, và Liá thñc hành li«n.  

Lía tháo hªt m¤y cánh cØa, ch¤t lên xe ðÕ p ch· ði 
xem hát. Tan hát, Liá ch· cØa v« nhà, l¡p lÕ i nhß cû.  

Khi ông Bäy tr· v« nhà, ông th¤y cä gia sän chï còn 
m¤y cánh cØa, chiªc xe ðÕ p và c§u t¾ quí.  

Em thân mªn,  

Nªu chúng ta chï cho r¢ng khi ði b¤t cÑ n½i nào, chï 
c¥n mang theo ð¥y ðü ba y, bình bát ... là ðã làm xong 
l¶i Ph§t dÕ y ... thì coi ch×ng! Chúng ta s¨ gi¯ng th¢ng 
Lía này ð¤y!  
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CChhïï  MMµµtt  GGii¾¾ii  TThhôôii  
Uttiya là mµt thanh niên Bà La Môn · kinh thành 
Xá V®. Sau khi làm ð¥y ðü b±n ph§n cüa mµt cß sî 
tÕ i gia nhß b¯ thí, cúng dß¶ng, Uttiya ðªn yªt kiªn 
Ph§t và xin ðßþc xu¤t gia. ÐÑc ÐÕ o Sß ch¤p thu§n 
cho chàng ðßþc toÕ i nguy®n.  

Sau ngày xu¤t gia và th÷ TÏ Kheo gi¾i, Uttiya ðâm 
hoäng. Chàng tñ nghî: "Không ng¶ mu¯n làm mµt 
sa môn phäi giæ ðªn 250 gi¾i ... chï nh¾ thôi cûng 
ðã m®t r°i ... nói gì ðªn th÷ trì. Thôi chªt r°i!"  

Và th¥y TÏ Kheo Uttiya ðâm ra lúng túng vì th¥y 
không tài nào nh¾ m²i 250 gi¾i c¤m. Uttiya ðªn g£p 
Ph§t và xin hoàn tøc vì chàng không tài nào xoay s· 
v¾i ng¥n ¤y gi¾i lu§t phäi giæ. ÐÑc ÐÕ o Sß ân c¥n 
khuyên höi:  

- Này TÏ Kheo! Con xin hoàn tøc chï vì các ði«u gi¾i 
quá nhi«u khiªn con không nh¾ n±i, chÑ không 
phäi vì con tiªc nu¯i døc lÕ c thª gian, có phäi thª 
không?  

- BÕ ch Thª Tôn! Ðúng nhß v§y! Con nghî r¢ng khi 
s¯ng ð¶i cß sî, chï phäi giæ 5 gi¾i c¤m, là nhæng 
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ði«u con có th¬ thi hành ðßþc. Còn hôm nay, hai 
tråm nåm mß½i gi¾i cüa TÏ Kheo, con không tài 
nào nh¾ hªt thì làm sao mà vâng giæ. Chi b¢ng con 
xin hoàn tøc ð¬ khöi vi phÕ m ðªn gi¾i pháp cao sâu 
vi di®u cüa Tång ðoàn.  

- Này TÏ Kheo! Nªu Nhß Lai rút 250 gi¾i lÕ i th§t 
tóm t¡t, chï còn mµt vài ði«u gi¾i thôi thì con có th¬ 
tiªp tøc ð¶i s¯ng xu¤t gia hay không?  

- BÕ ch Thª Tôn! Ðßþc nhß thª thì còn gì b¢ng.  

- Này TÏ Kheo! V§y thì b¡t ð¥u t× hôm nay, con chï 
giæ có m²i mµt gi¾i này thôi. Ðó là canh ch×ng th§t 
ch£t ch¨ nhæng m¯ng tâm ðµng ni®m cüa con, biªt 
rõ t×ng ý nghî kh·i lên là thi®n hay ác. Này TÏ 
Kheo! Làm sao ð¬ biªt ðó là mµt ý tß·ng thi®n hay 
ác: Ý tß·ng ác là nhæng ý tß·ng mà nªu ðem ra nói 
hay làm s¨ gây hÕ i cho mình, cho ngß¶i ho£c cho 
cä hai. Ð¯i v¾i nhæng ý tß·ng nhß thª, con phäi 
canh ch×ng, theo dõi nó t× lúc m¾i sanh, lan rµng, 
cho ðªn khi di®t m¤t. Này TÏ Kheo! Thª nào là 
nhæng ý tß·ng thi®n? Ðó là nhæng ý tß·ng mà khi 
ðem ra thi hành s¨ không làm hÕ i mình, hÕ i ngß¶i 
ho£c cä hai ... Ð¯i v¾i nhæng ý tß·ng loÕ i này, con 
cûng phäi theo dõi t× lúc chúng sanh kh·i, lan rµng 
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cho ðªn khi chúng di®t m¤t. Này TÏ Kheo! V¾i mµt 
ði«u gi¾i duy nh¤t nhß thª, con có th¬ giæ ðßþc hay 
không?  

Th¥y TÏ Kheo Uttiya cung kính thßa:  

- BÕ ch Thª Tôn! Con có th¬ giæ ðßþc và con xin 
Thª Tôn cho phép con · lÕ i t¸nh xá tu h÷c.  

R°i TÏ Kheo Uttiya, v¾i mµt ði«u gi¾i duy nh¤t nhß 
thª, tinh c¥n tu t§p. Không may cho th¥y, mµt c½n 
b®nh n£ng chþt ðªn khiªn th¥y phäi gián ðoÕ n 
công phu. C½n b®nh này tiªp n¯i c½n b®nh khác 
không thßa dÑt, khiªn th¥y Uttiya vô cùng s¥u kh±. 
Mµt hôm trên giß¶ng b®nh, th¥y chþt nghî: "Trong 
khi ta lâm b®nh kh± thân th¬ khó ch¸u vô vàn nhß 
thª này, các ý tß·ng sinh kh·i liên miên không bao 
gi¶ dÑt. Nªu cái thân xác th¸t này mà không ðßþc 
tiªp tª thÑc ån, nß¾c u¯ng và không khí thì nó có l¨ 
ðã chªt t× lâu. Còn cái v÷ng tâm cüa ta, nªu không 
ðßþc tiªp tª b¢ng nhæng ý ni®m thì có l¨ ... nó cûng 
ðã chªt t× lâu l¡m r°i. Thân ta tuy hi®n ðang b¸ 
b®nh kh± bÑc bách, nhßng ðó không phäi là cái c¾ 
ð¬ ta buông lung ... hu¯ng chi ð¤ng ðÕ o sß ðã 
thß½ng tình tóm t¡t 250 ði«u gi¾i vào trong chï mµt 
gi¾i mà ta còn l½ ðnh thì th§t là ðáng trách ..."  
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Nghî nhß thª, TÏ Kheo Uttiya tinh c¥n tu t§p. 
ChÆng bao lâu, th¥y ð¡c A La Hán, ngay khi còn 
n¢m trên giß¶ng b®nh. Ngß¶i ta còn ghi lÕ i ðßþc 
mµt bài k® ð½n giän cüa v¸ La Hán này nhß sau:  

Trong khi ta lâm b®nh  

Ni®m kh·i lên n½i ta.  

Trong khi ta lâm b®nh  

Không phäi th¶i phóng d§t.  
   
   

L¶i bàn:  

Em thân mªn,  

Trß¶ng hþp cüa th¥y TÏ Kheo Uttiya cûng là trß¶ng 
hþp cüa em và tôi. Dù ðã th÷ 5 gi¾i, 10 gi¾i, 250 gi¾i 
hay 348 gi¾i ði næa, tuy s¯ lßþng có sai bi®t nhßng 
tinh th¥n cüa gi¾i lu§t không ngoài hai ði¬m: "DÑt 
ác, làm lành". Ðó chính là mµt gi¾i rån mà ð¤ng 
ÐÕ o Sß ðã tóm t¡t cho th¥y Uttiya giæ gìn gi¾i này, 
nhà thi«n g÷i là "chån trâu" ðó em.  
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"B¢ng sñ c¯ g¡ng, hång hái không buông lung, tñ 
kh¡c chª l¤y mình, kë tñ tÕ o cho mình mµt hòn 
ðäo. ChÆng có ng÷n thüy tri«u nào nh§n chìm 
ðßþc."  
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CChhiiªªcc  ÁÁoo  KKÏÏ  DDii®®uu 

Ngày xßa, có mµt v¸ hoàng ðª thích qu¥n áo m¾i 
ðªn n²i su¯t ngày ngài chï làm mµt vi®c duy nh¤t là 
thay qu¥n áo m¾i. Ngài chÆng ngó ngàng gì t¾i binh 
sî, tri«u chính. Ngß¶i ta thß¶ng nói: "Hoàng ðª 
ðang lâm tri«u." Nhßng ð¯i v¾i v¸ vua này ngß¶i ta 
phäi nói: "Hoàng ðª ðang m£c áo."  

Mµt hôm, có hai ngß¶i lÕ  m£t ðªn hoàng cung tñ 
xßng là thþ d®t và khoe r¢ng h÷ có th¬ d®t ra mµt 
thÑ väi tuy®t ð©p. Qu¥n áo may b¢ng thÑ väi ¤y có 
mµt ð£c tính kÏ lÕ : ai không làm tròn b±n ph§n 
ho£c ngu xu¦n thì không th¬ nhìn th¤y qu¥n áo, dù 
ðÑng r¤t g¥n. Hoàng ðª tñ nhü: "Ð¤y m¾i là bµ 
qu¥n áo duy nh¤t, ta chï c¥n m£c vào là biªt ngay 
trong ðám quan lÕ i cüa ta ðÑa nào không làm tròn 
b±n ph§n. Ta phäi may mµt bµ m¾i ðßþc."  

Hai ngß¶i lÕ  bày ra hai khung cØi r°i ng°i vào làm 
nhß ðang d®t th§t, nhßng tuy®t nhiên khung chÆng 
có gì. H÷ ðòi b¢ng ðßþc thÑ sþi t½ ð©p nh¤t, thÑ 
vàng quí nh¤t, ðem bö túi r°i giä v¶ làm vi®c trên 
khung cØi r²ng tuªch. Hoàng ðª nóng lòng mu¯n 
xem h÷ làm vi®c, nhßng nh¾ ðªn ð£c tính kÏ lÕ  cüa 
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thÑ väi ¤y, tñ nhiên Ngài ðâm ngÕ i. Ngài bèn sai 
quan th×a tß¾ng ðªn xem.  

Quan th×a tß¾ng v×a giß½ng to ðôi m¡t v×a tñ nhü:  

"LÕ y Chúa, ta chÆng nhìn th¤y gì cä." Nhßng may 
mà Ngài nén lÕ i ðßþc, không nói ra ði«u ¤y. Hai 
ngß¶i lÕ  ðªn g¥n và höi ngài xem väi có ð©p không.  

- Th§t là tuy®t! Hoa vån, màu s¡c th§t không thÑ väi 
nào sánh n±i.  

Quan t¬ tß¾ng trä l¶i nhßng trong lòng lo ngay 
ngáy.  

H÷ b¡t ð¥u ng¶ r¢ng mình tr· nên ngu xu¦n, ng¯c 
nghªch và tr näi v¾i công vi®c.  

Hai ngß¶i lþi døng d¸p may, lÕ i kÏ kèo xin thêm 
vàng ð¬ thêu vào väi. H÷ lÕ i thü vàng vào túi và say 
sßa làm vi®c trên khung cØi r²ng không.  

ChÆng bao lâu, hoàng ðª lÕ i cØ mµt viên ðÕ i th¥n 
khác ðªn xem väi. Hai ngß¶i chï vào t¤m väi tß·ng 
tßþng và chÑng minh cho quan ðÕ i th¥n ðây là t¤m 
väi không ðâu có. Quan ðÕ i th¥n tñ nhü: "Mình ðâu 
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phäi là th¢ng ngu hay là mình không làm tròn ph§n 
sñ. D¥u sao cÑ d¤u biªn ði là h½n cä." Nghî v§y, 
ngài v¶ ng¡m nghía và quä quyªt v¾i hai ngß¶i kia 
là ngài chßa th¤y thÑ väi nào ð©p b¢ng và cûng nhß 
quan th×a tß¾ng l¥n trß¾c, ngài lÕ i tr· v« và kính 
c¦n tâu v¾i hoàng ðª: "Muôn tâu b® hÕ , không có gì 
ð©p b¢ng."  

Kh¡p kinh thành nô nÑc bàn tán v« thÑ väi kÏ lÕ  ¤y. 
Không th¬ d¢n lòng ðßþc, hoàng ðª ðành phäi ðªn 
xem väi. Ngài không quên d¡t theo mµt lû n¸nh 
th¥n. Ðªn n½i ngài th¤y hai ngß¶i vçn ðang mãi mê 
làm vi®c. Hoàng ðª nghî th¥m: "Quái, ta chÆng nhìn 
th¤y gì cä. ChÆng l¨ mµt v¸ hoàng ðª mà lÕ i ngu ß? 
Ngài bèn g§t ð¥u lia l¸a: "Ð©p l¡m, ð©p l¡m." Ngài 
ra vë hài lòng ng¡m nghía hai chiªc khung cØi, 
không dám thú nh§n là chÆng nhìn th¤y gì.  

Lû n¸nh th¥n xuýt xoa phø h÷a: "Th§t là tuy®t v¶i." 
Và chúng khuyên hoàng ðª nên m£c bµ qu¥n áo vô 
song ðó trong ngày l rß¾c th¥n s¡p t¾i.  

Hoàng ðª ban cho hai thþ d®t m²i ngß¶i mµt t¤m 
bµi tinh và danh hi®u "Thþ d®t cüa nhà vua." Su¯t 
ðêm hôm trß¾c ngày l rß¾c th¥n, hai thþ d®t làm 
vi®c c§t lñc dß¾i ánh sáng cüa 16 ng÷n ðèn. H÷ c¡t, 
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may, khâu, ðính su¯t ðêm. Cu¯i cùng bµ qu¥n áo 
coi nhß may xong, k¸p cho ngày l rß¾c th¥n. Hoàng 
ðª và các v¸ ðÕ i th¥n t¾i. Hai ông thþ d®t cüa nhà 
vua v¶ gi½ tay lên tr¶i nhß nâng v§t gì và tâu:  

- Ðây là qu¥n, còn ðây là áo thßa B® HÕ . Qu¥n áo 
này nh© nhß màng nh®n, m£c vào mà tß·ng nhß 
không và ð¤y cûng là mµt trong nhæng ð£c tính quí 
báu cüa thÑ väi n¥y.  

- Ðúng ð¤y Õ ! -B÷n n¸nh th¥n phø hoÕ  tuy chÆng 
ðÑa nào th¤y gì.  

Hai ông thþ may lÕ i nói:  

- Muôn tâu thánh thßþng, cúi xin ngài c·i qu¥n áo 
ra và ðÑng trß¾c gß½ng l¾n, chúng th¥n xin m£c áo 
m¾i cho b® hÕ .  

Hoàng ðª c·i sÕ ch tr½n qu¥n áo. Hai ông thþ d®t 
cüa nhà vua làm bµ nhß m£c t×ng cái qu¥n, cái áo 
m¾i vào ngß¶i hoàng ðª, r°i quàng tay quanh thân 
ngài nhß khoác ðai lßng. Hoàng ðª quay ði quay lÕ i 
ng¡m nghía trß¾c gß½ng. B÷n n¸nh th¥n ð°ng 
thanh hô to:  
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- Tr¶i, bµ qu¥n áo sao mà ð©p quá ch×ng.  

Quan trß·ng l báo tin:  

- Long tán ðã ðªn, ch¶ Hoàng Thßþng ði rß¾c th¥n.  

Nhà vua ðáp:  

- Ta ðã sÇn sàng.  

R°i ngài lÕ i nhìn vào gß½ng mà ng¡m nghía. Các 
quan th¸ v® có nhi®m vø ðÞ ðuôi áo, thò tay sát ð¤t 
giä ðò nhß c¥m lên mµt v§t gì, r°i v×a ði v×a ðÞ cái 
v§t vô hình ðó trên không, chÆng dám nói là mình 
không nhìn th¤y gì!  

Ngoài ph¯ m÷i ngß¶i cûng tr¥m tr° khen bµ qu¥n 
áo m¾i cüa hoàng ðª vì không ai mu¯n mang tiªng 
là ngu xu¦n ho£c không làm tròn trách nhi®m. 
Nhßng r°i, t× mµt góc nào ðó, mµt ðÑa bé th¯t lên:  

- Kìa! Hoàng ðª cÞi tru°ng kìa.  

M÷i ngß¶i chung quanh ð«u nghe rõ câu nói cüa 
ðÑa bé nhßng ai cûng giä bµ nhß chÆng nghe. ÐÑc 
vua truy«n l¸nh quay v« l§p tÑc ... Có l¨ ngài cäm 
th¤y choáng váng ...Mµt chiªc ki®u vàng ðßþc v¶i 
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ðªn, b¯n chiªc rèm ng÷c ðßþc buông xu¯ng và 
ðoàn nhÕ c c¤t cao bän "H°i cung."  

L¶i bàn:  

Cái bãn ngã cüa m²i ngß¶i chúng ta có l¨ cûng 
huy«n äo và kÏ di®u nhß chiªc áo cüa ðÑc vua này 
chång?  

Em thân mªn! Ðây là mµt câu chuy®n c± nß¾c 
ngoài mà tôi ðã ð÷c ðâu ðó th§t lâu r°i. Chuy®n 
ch¤m dÑt khi nhà vua h°i cung. Nhßng ð¬ câu 
chuy®n có h§u h½n, tôi xin k¬ thêm r¢ng: "Khi ðÑc 
vua tr· v« 12 tên ngñ lâm quân ðã chñc sÇn trß¾c 
th«m ð¬ nâng cái ðuôi áo kÏ di®u, 12 cô cung næ 
cûng chñc sÇn ð¬ c·i áo cho vua, 12 cô qu§y xà 
bông sÇn ð¬ gi£t áo, 12 cô chñc ph½i, 12 cô quÕ t 
bàn là ð¬ sÇn.  

Sau khi thay ð±i thß¶ng phøc h¢ng ngày, ngñ mµt 
ly sâm banh lÕ nh, ðÑc vua cüa chúng ta n¢m du±i 
chân giæa 12 chiªc quÕ t lông ng²ng, xoa trán th¥m 
nhü:  

"Có thª mà mình lÕ i sþ b· vía, r°i ðâu lÕ i vào ð¤y ... 
chä l¨ th¢ng nhóc con ðó lÕ i khôn ngoan h½n cä 
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bàn dân thiên hÕ . H×m! Con cái nhà ai mà m¤t dÕ y 
thª ... báo hÕ i mình thót cä tim ... 
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CChhiiªªcc  CCùùmm  BB¢¢nngg  NNgg÷÷cc  

Thu· xßa có mµt nàng công chúa b¸ quân ð¸ch b¡t 
và giam giæ tÕ i mµt hang núi n÷.  

Quân ð¸ch trói nàng b¢ng mµt chiªc cùm b¢ng s¡t, 
nÕ n nhân li«n phän ð¯i k¸ch li®t, lúc nào cûng tìm 
cách thoát thân.  

Cu¯i cùng b÷n gi£c nh¯t nàng công chúa vào mµt 
chiªc l¥u s½n son thªp vàng th§t ð©p, ð±i chiªc 
cùm s¡t b¢ng chiª cùm nÕ m ng÷c. NÕ n nhân ð±i 
gi§n làm vui, nghî r¢ng t× nay mình ðßþc sÞ hæu 
mµt gia tài kh±ng l° nên ðành cam ch¸u cänh tù tµi, 
không bao gi¶ nghî cách thoát thân næa.  
   
Em thân mªn,  

Nhæng chiªc cùm dù có làm b¢ng ph¦m lßþng khác 
nhau thª nào ði næa, chúng vçn có cùng møc ðích 
là trói buµc, tß¾c ðoÕ t sñ tñ do cüa chúng ta. C·i 
bö mµt chiªc cùm b¢ng s¡t, b¢ng g² tuy là có khó 
th§t, nhßng so v¾i chiªc cùm b¢ng vàng bÕ c, kim 
cß½ng thì m¾i là thiên nan, vÕ n nan. Nhæng ngß¶i 
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b¸ trói b¢ng chiªc cùm quí có th¬ tñ tØ chªt nªu 
ðßþc giäi thoát. Em có th¤y ði«u ¤y không?  

Có l¨ vì thª mà kinh Kim Cang có câu "Pháp 
thßþng ßng xã, hà hu¯ng phi pháp" nghiã là "Cùm 
vàng cûng phäi c·i, hu¯ng næa là cùm b¢ng k¨m 
gai" chång?  
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CChhiimm  CCúú  MMèèoo  

Xßa, có con chim cú mèo làm t± chung trên mµt cµi 
cây v¾i con chim gáy. Mµt hôm Cú Mèo ðªn t× giã 
chim gáy ð¬ d÷n ði n½i khác, Gáy ngÕ c nhiên höi:  

- Bác ði ðâu thª?  

- Tôi d¶i nhà sang phß½ng Tây.  

- Sao thª? Có vi®c gì làm tr· ngÕ i cho bác? Tôi th¤y 
n½i ðây mát më, sinh s¯ng d dàng, sao bác lÕ i bö ði?  

Cú Mèo bu°n r¥u ðáp:  

- Dân cß vùng này không ßa tôi!  

Gáy d¸u dàng bäo:  

- Này bác Õ ! Ch² thân tình v¾i nhau tôi nói cho bác 
nghe ... S· dî ngß¶i ta không ßa bác là tÕ i vì tiªng 
kêu cüa bác. Nªu sang phß½ng Tây bác cûng kêu 
nhß thª thì ngß¶i ta cûng ghét bác thôi. Chi b¢ng 
bác ð±i tiªng kêu ði thì Ðông Tây gì cûng t¯t nhß 
nhau, chÆng ai ghét bác næa ðâu mà sþ.  
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Cú Mèo nghe nói gi§n dæ bö ði ðªn mi«n Tây ·. 
Ðúng nhß l¶i tiên ðoán cüa Gáy, dân chúng mi«n 
Tây cûng ghét bö nó. Cú mèo ðâm ra h§n ð¶i, nh¤t 
ð¸nh ði vào thâm s½n cùng c¯c lánh xa loài ngß¶i, 
loài v§t, m£t tr¶i, m£t trång ...  
   
Em thân mªn,  

Ð±i ch² · bao gi¶ cûng d dàng h½n sØa ð±i mµt c¯ 
t§t cüa mình, phän Ñng m¤t thì gi¶ cüa chúng ta 
m²i khi g£p tr· ngÕ i, b¸ bÕ c ðãi, là gi§n d²i bö ði.  

Ta chï mu¯n giæ lÕ i m¯i tß½ng giao nào mà cái huy-
n ngã cüa chúng ta ðßþc ái mµ, chi«u chuµng, vu¯t 
ve, nhæng hành ðµng cüa ta ðßþc tung hô vÕ n tuª. 
B¢ng ngßþc lÕ i, ta h¶n, ta d²i, ta h§n ð¶i ðen bÕ c, 
than r¢ng sao ngß¶i ta không hi¬u mình, r¢ng sao 
mà mình cô ð½n quá, v.v ... và v.v...  

V§y thì nên ð±i cänh hay ð±i tâm ðây?  

Em có ð¬ ý r¢ng, chß v¸ B° Tát dù · ð¸a ngøc mà 
vçn hÖ  lÕ c nhß cänh tr¶i Tam Thi«n, còn chúng ta · 
giæa cänh ð¶i ð¥y trång thanh gió mát, hoa th¡m lá 
xanh, bøng no chån ¤m mà vçn muµn phi«n không 
nguôi chång? Và có l¨, nªu ai mang cái mÕ ng mµc 
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cüa mình ði lang thang t× n½i n¥y sang n½i khác, 
dù g£p ðßþc nhæng ch¯n thong dong nhß cõi Cñc 
LÕ c cüa ðÑc Ph§t A Di Ðà ði næa, chúng ta cûng chï 
tñ làm phi«n mình và chúng sanh lân c§n mà thôi.  

Em nghî sao? (1983)  

Nhß thành quách ðßþc phòng hµ thª nào, tñ thân 
các ngß¶i cûng phäi nên phòng hµ nhß thª. Mµt 
giây lát cûng ch¾ buông lung. H− mµt giây lát 
buông lung là mµt giây lát sa ðoÕ  ð¸a ngøc.  
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CChhúú  RR¬¬  ÐÐaa  SSññ  

Ngày xØa, ngày xßa ... có mµt chàng trai n÷, chúng 
ta cÑ tÕ m g÷i là An cho ti®n.  

An ðßþc cha m© hÑa hôn v¾i mµt cô gái ð°ng trang 
lÑa. Hai ðàng chßa h« giáp m£t nhau. An chï nghe 
phong thanh r¢ng v¸ hôn thê cüa mình là mµt thiªu 
næ khá di−m l®, tam tòng tÑ ðÑc ð«u ð¥y ðü. Và các 
bÕ n chàng vçn thß¶ng kín ðáo tö bày ni«m ao ß¾c 
ðßþc mµt ngß¶i bÕ n ðß¶ng t¯t ð©p nhß chàng.  

Ð¬ chÑng tö cho cô dâu, và m÷i ngß¶i biªt r¢ng 
ðàng gái ðã không l¥m khi ch÷n mình làm r¬ ðông 
sàng, An cß½ng quyªt s¨ không bao gi¶ rß¾c vþ nªu 
chßa l§p công danh v¾i ð¶i.  

T× ðó, ngß¶i ta th¤y An ðêm ngày sôi kinh n¤u sØ, 
luy®n võ ôn vån.  

Ngày tháng d¥n qua ... Biªt bao l¥n ðàng gái b¡n tin 
cho An biªt r¢ng h÷ không ðòi höi n½i chàng gì hªt, 
r¢ng tân nß½ng s¨ ðßþc ðßa ðªn vô ði«u ki®n, nhß 
l¶i giao ß¾c nåm xßa ... Nhßng lòng tñ tôn cüa An 
ðã không cho phép chàng hành ðµng nhß bao 
nhiêu con ngß¶i t¥m thß¶ng khác ... Chàng vçn 
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thß¶ng hình dung ðªn nhan s¡c di−m l® cüa nàng 
ð¬ tñ an üi và sách t¤n mình trong nhæng lúc th¤t 
chí, sa c½ ... T¤t cä nhæng gian truân kh± nh÷c mà 
chàng ðã vßþt qua, há chÆng phäi là vì nàng ðó sao? 
Ngß¶i thiªu næ mà dung nhan còn m½ h° ðó d¥n 
d¥n tr· thành mµt ði¬m tña, mµt lý tß·ng, mµt häi 
ðång ð¸nh hß¾ng cho ð¶i chàng.  

Mß¶i nåm trôi qua ... An tÕ m hài lòng v¾i con 
ðß¶ng công danh cüa ð¶i mình. Và mµt hôm, hôn l 
ðßþc cØ hành r¤t tßng b×ng. Cô dâu ðßþc ðßa v« 
nhà ch°ng v¾i vô s¯ ð° trang sÑc, và, mµt t¤m khån 
voan che kín m£t.  

Và trß¾c m£t r¤t ðông quan khách, An ðßa tay gi· 
t¤m khån che m£t tân nß½ng ... B²ng nhiên, ngß¶i 
ta nghe tiªng kêu thäng th¯t cüa An:  

- Chèn ½i! Tß·ng ai ðâu xa lÕ , té ra nàng chính là 
ngß¶i vçn thß¶ng c¡t chu¯i cho heo ån, và v¾t bèo 
nuôi v¸t mà tôi vçn thß¶ng th¤y h¢ng ngày qua 
song cØa ð¤y ß?  
   
L¶i bàn:  
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Ngß¶i ta không ð°ng ý v¾i nhau v« ðoÕ n kªt cüa 
câu chuy®n. Có ngß¶i cho r¢ng sau ðó An bö nhà ra 
ði bi«n bi®t vì tân nß½ng ðã làm cho chàng quá th¤t 
v÷ng. Nàng ðã không ch¸u ån hoa, u¯ng sß½ng và 
thêu vàng gi¡t ng÷c nhß chàng h¢ng m½ tß·ng mà 
lÕ i là mµt thiªu næ hoàn toàn bình thß¶ng và ðäm 
ðang nhß bao nhi«u ngß¶i vþ khác.  

Nhßng có kë quä quyªt r¢ng, sau ngày hôn l An ðã 
tuyên b¯ r¢ng tân nß½ng tuy không gi¯ng ngß¶i 
trong mµng cüa chàng nhßng nàng cûng không ðªn 
n²i x¤u xí ... và chàng kªt lu§n r¢ng chï vì tính khí 
cao ngÕ o ngông cu°ng mà chàng ðã phí m¤t 10 
nåm dài lao kh± trong khi nàng lúc nào cûng · bên 
cÕ nh chàng, v.v... và v.v...  

Nhßng n½i ðây ngß¶i k¬ không c¯t ý trình bày mµt 
câu chuy®n tình có h§u cüa thª gian gi¾i mà chï 
th×a hÑng nghî lan man v« tu hành gi¾i, v« chuy®n 
hÕ  thü công phu cüa nhà thi«n. Cûng nhß nhæng 
lao tâm kh± trí, nhæng ni«m s¥u, n±i chán trên 
ðß¶ng t¥m ðÕ o ... Chân lý là mµt cái gì khi ¦n, khi 
hi®n, nhß thñc, nhß hß ... Hành giä thß¶ng không 
phân bi®t biªt mình ðang làm gì và · ðâu trên 
ðß¶ng tìm kiªm, ðang ði hay s¡p ðªn.  
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ÐÕ o · n½i ðâu, ra sao mà thi«n sß Nam Tuy«n lÕ i 
khÆng ð¸nh r¢ng: "Tâm bình thß¶ng là ðÕ o". Và T± 
B° Ð« ÐÕ t Ma lÕ i dÕ y: "Càng c¯ tâm tìm càng chÆng 
biªt"; nh¤t là câu nói sau ðây cüa C± ÐÑc:  

"Ðáo xÑ phùng nhân mÕ ch di®n khi".  

Có nghîa nôm na r¢ng: Sau khi lµi su¯i trèo non, 
m¤t bao nhiêu nåm c¥u tìm kiªm, r¯t cuµc ta s¨ 
g£p lÕ i ngß¶i mà ta vçn thß¶ng khinh d m²i khi g£p 
m£t hàng ngày ... Gi¯ng h®t nhß anh chàng An trên 
ðây. Sau 10 nåm kh± nh÷c tìm sính l, ðã rß¾c v« 
mµt v¸ tân nß½ng khác xa ngß¶i trong mµng cüa 
chàng là ngß¶i mà chàng h¢ng th¤y th¤p thoáng 
qua song cØa m²i ngày, khi x¡t chu¯i cho heo, lúc 
v¾t bèo nuôi v¸t!  
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CChhuumm  VVàànngg  BB¡¡tt  ÐÐßßþþcc      
Xßa có anh chàng nông dân mua ðßþc thØa ð¤t 
m¾i. Mµt hôm ðang cày ð¤t, anh b¡t ðßþc mµt 
chum vàng. V¯n th§t thà, anh ngçm nghî:  

- Chum vàng này ch¡c cüa ngß¶i chü cû.  

Anh li«n mang ði trä, ngß¶i chü cû cûng ðáp r¤t vô 
tß:  

- Tôi không có vàng ð¬ chôn, nên chum vàng ðó 
không phäi là cüa tôi.  

Anh nông dân cãi lÕ i:  

- Khi tôi mua thØa ð¤t, không h« nói là có chum 
vàng, vì v§y nên tôi xin trä lÕ i cho bác.  

- Lúc tôi bán ð¤t, tôi cûng không biªt là có chum 
vàng, v§y thì bác cÑ l¤y.  

Hai ngß¶i cÑ nhßþng qua, nhßþng lÕ i mãi cho ðªn 
lúc tr¶i søp t¯i, ðành phäi chia tay. Sau mµt ðêm 
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suy nghî c£n k¨, cä hai h¯i hä ði tìm nhau. G£p 
nhau · giæa ðß¶ng, hai ngß¶i cùng nói:  

- Bác dÕ y th§t chí lý! Chum vàng ¤y là cüa tôi.  

Hai ngß¶i tranh cãi, c¯ chÑng minh chum vàng là 
cüa mình. Cu¯i cùng, nµi vø phäi ðßa lên quan.  

Em thân mªn,  

Hóa ra càng suy ði gçm lÕ i, chúng ta càng bóp méo 
sñ th§t, càng làm cho sñ vi®c r¡c r¯i thêm lên. Có l¨ 
vì thª mà chß T± thß¶ng dÕ y chúng ta nên tiªp Ñng 
v¾i ngoÕ i v§t b¢ng bän tâm bình thß¶ng, không b¸ 
nhæng tính toán lo toan làm xao ðµng. Mang tâm 
¤y ðã ðo ðü khä nång làm lành lánh dæ (gi¾i), sáng 
su¯t (hu®), và không b¸ giao ðµng vì nhæng tß døc 
cá nhân (ð¸nh). Ðó là lúc mà cä hai bác nông dân 
ð«u th¤y rõ m°n mµt r¢ng: "chum vàng ¤y không 
phäi là cüa tôi".  
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CChhuuyy®®nn  ÂÂmm  PPhhüü  

TÕ i âm phü, mµt h°n ma ðang quÏ ð¯i ch¤t trß¾c 
Diêm chúa, giæa hai v¸ công an cüa diêm phü là 
Ngßu Ð¥u và Mã Di®n.  

Diêm chúa ngôì trên chín b® dõng dÕ c ra l®nh:  

- Phán quan ðâu, ð÷c h° s½ lý l¸ch cüa tên này xem!  

Phán quan li«n c¤t gi÷ng ð÷c, rõ ràng và ch§m rãi:  

- Tr¥n vån Trøi, 82 tu±i, du thü du thñc, vô gia cß 
lçn ngh« nghi®p, trúng gió chªt tÕ i chþ Bªn Thành.  

H°n ma l phép ðßa mµt tay xin góp ý:  

- Muôn tâu Diêm chúa, cho con ðßþc phép cäi 
chính.  

- HØ?  

- Thßa, con ðúng tên là Tr¥n vån Trøi th§t, nhßng 
m¾i 28 tu±i chÑ không phäi là 82 tu±i ðâu Õ !  

- Sao? Phán quan ..., h¡n nói thª ðúng không?  
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Phán quan gi§t mình, kéo áo lau kính, xem lÕ i s± 
bµ, ¤p úng:  

- DÕ  ... dÕ  ...  

- Ðúng hay sai ch¾ dÕ  cái gì?  

- B¦m ðúng Õ !  

- Chèn ðét ½i! M¤y ngß¶i làm ån ki¬u này thì chªt 
tôi r°i ... Ngßu Ð¥u ðâu?  

- DÕ ! Có con ðây Õ .  

Mau lên giæ xác nó, këo ngß¶i ta ðem chôn bây gi¶. 
TÕ i sao mà ra c¾ sñ nhß v§y hØ?  

Ngßu ð¥u vµi vã ra ði. Phán quan gãi ð¥u ¤p úng:  

- DÕ  ... dÕ  tÕ i m¾i mua chiªc kính, nhìn chßa quen 
m¡t, nên ngu th¥n ð÷c nh¥m 28 thành 82 Õ  ... xin 
Thánh thßþng b¾t gi§n, th¥n s¨ ði thay kính l§p 
tÑc.  

- Nó s¯ng ðªn bao nhiêu tu±ï?  

- Muôn tâu, ... 82 tu±i Õ !  
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- V§y thì ch¶ ðþi gì næa mà không d¡t nó ði nh§p 
xác?  

H°n ma li«n xen vào:  

- Muôn tâu Diêm chúa! Nhæng tß·ng nhân gian 
m¾i làm ån bê b¯i ... dè ðâu ... ðây cûng v§y. Con 
ðang ði ån ph· v¾i ngß¶i yêu trß¾c chþ Bªn Thành 
thì th¤y hai cha nµi n¥y ðªn thµp c± d¡t ði ... Có l¨ 
bây gi¶ ngß¶i yêu cüa con u¯ng thu¯c chuµt chªt 
theo con r°i cûng không biªt ch×ng.  

Diêm vß½ng hÕ  gi÷ng:  

- Thôi! "Thiên tãi nh¤t thì" m¾i có mµt vø l¥m lçn. 
Mûi dÕ i thì lái ch¸u ðòn... Ngß½i cho ta xin l²i v§y, 
v« dß½ng gian ði ... vui vë nhé!  

- Muôn tâu, xin Ngài hãy b°i thß¶ng thi®t hÕ i cho 
con.  

- Mi mu¯n gì? Gi¤y ti«n vàng bÕ c n½i ðây ðâu th¬ 
ðem v« tr¬n mà xài ðßþc.  

- Thßa ... con chï mu¯n xin r¢ng luôn ti®n Ngài cho 
con liªc s½ qua cái phiªu lý l¸ch s¯ ba, tÑc là cung 
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tình duyên gia ðÕ o cüa con ¤y. Hi®n con có l¤y 
ðßþc ngß¶i mình yêu và nàng có thành th§t v¾i con 
không Õ !  

- A! Th¢ng nhãi ...! Biªt trß¾c v¸ lai ð¬ làm gì? ChÆng 
sß¾ng ích gì ðâu con Õ !  

- Muôn tâu, nªu Ngài không b¢ng lòng, khi v« 
dß½ng gian, con nh¤t ð¸nh s¨ làm ¥m lên v« cái 
chuy®n này, con s¨ ...  

- T£c! Th¢ng ranh! Ð×ng có d· trò håm d÷a, ta 
không ngán mi ðâu ... mà thôi ... Phán quan ðâu?  

- DÕ , có th¥n ðây.  

- Ð÷c phiªu s¯ ba cho nó nghe ði!  

- Vâng Õ ! Phán quan li«n lau kính tr¡ng gi÷ng ð÷c: 
"Tr¥n vån Trøi, sinh ngày ... tÕ i Cao Lãnh, con nhà 
giàu, ð©p trai, h÷c giöi. Ðß½ng sñ có s¯ công danh, 
khoa cØ, thi ðâu ð§u ðó. Nåm 27 tu±i t¯t nghi®p kÛ 
sß công chánh hÕ ng bình ðßþc b± nhi®m v« Sài 
Gòn. Nåm 28 tu±i y cß¾i vþ là mµt hoa khôi · C¥u 
Bông. Nåm 29 tu±i làm trß·ng ty Công Chánh · Tây 
Ninh, nåm 30 b¸ g÷i nh§p ngû, g¡n lon trung úy, 
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nåm 31 tu±i có con trai ð¥u lòng, nåm 32 tu±i có 
con gái ... nåm 33 tu±i b¸ gi§t mìn chªt phanh thây 
· c¥u Ông Phü, nªu còn âm ðÑc y s¨ thoát chªt, chï 
gçy mµt chân và mù mµt m¡t, vinh thång ðÕ i úy r°i 
giãi ngû. Nåm 40 tu±i ... hai ðÑa con l¾n cüa y b¸ 
chªt · Vûng Tàu, nåm 45 tu±i b¸ s¯t tê li®t, n¢m nhà 
thß½ng hai nåm. Nåm 50 tu±i, nhà cháy, vþ y hóa 
ðiên, nåm 82 tu±i y m¤t trí nh¾, du thü du thñc ði 
xin ån l¦n qu¦n · các chþ, C¥u Mu¯i, Bªn Thành 
r°i trúng gió chªt ..."  

Phán quan ð÷c xong, h°n ma tháo m° hôi hµt, 
ðÑng chªt sæng, Diêm Vß½ng thúc:  

- Sao? Ðü chßa ... xong r°i ðó. Ði ði cha nµi ...                    
H°n ma vçn còn ch¥n ch¶.  

Phán quan h¯i:  

- Lè l© lên! — ðó mà kêu ca hoài, cái xác mi mà sình 
lên thì chï còn nß¾c ðem chôn.  

Tr¥n vån Trøi ðáp mµt cách xuôi x¸:  
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- B¦m! Hay là ð¬ cho thiên hÕ  chôn quách ði cho 
r°i!  
 Em thân mªn:  

Biªt rõ v¸ lai không phäi là mµt chuy®n d ch¸u cho l¡m. 
Hèn chi mà Ph§t và chß T± thß¶ng cån d£n chúng ta 
r¢ng: "Trong khi tu nªu chßa sÕ ch phi«n não mà rüi ro 
có ðßþc th¥n thông, biªt ðßþc quá khÑ v¸ lai thì phäi 
buông bö cho lè l© këo phäi lâm vào cänh ngµ nhß 
chàng Tr¥n vån Trøi trên ðây!   
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CChhuuyy®®nn  TTììnnhh  KKhhôônngg  ÐÐooÕÕ nn  KKªªtt  
Ngày xØa, ngày xßa, có mµt cô công chúa út, con 
gái yêu cüa mµt v¸ hoàng ðª La Mã giàu sang, ðµc 
tài và hung bÕ o.  

Lúc l¾n lên, nàng công chúa này lÕ i ðem lòng th¥m 
yêu trµm nh¾ mµt chàng trai trë trong ðµi ngñ lâm 
quân cüa cha mình. Nhà có ngÕ ch, vách có tai, câu 
chuy®n tình th½ mµng này chÆng bao lâu lÕ i l÷t vào 
tai vua.  

Sau mµt h°i xo¡n râu gi§n dæ, hoàng ðª ra l¸nh ðßa 
chàng trai t¯t phß¾c, nhßng ðang tái xanh m£t mûi 
ra trß¾c ð¤u trß¶ng. Chàng tu±i trë ðßþc dçn ðªn 
trß¾c hai gian phòng và ðßþc quy«n m· mµt trong 
hai cánh cØa.  

Nªu chàng vô tµi, th¥n linh s¨ giúp chàng m· cánh 
cØa hÕ nh phúc: mµt giai nhân ðang ch¶ chàng cùng 
mµt s¯ h°i môn ð° sµ.  

Nªu chàng có tµi, cánh cØa s¨ m· l¯i cho mµt ä sß 
tØ ðói bøng, cûng ðang ch¶ chàng b¢ng hai hàm 
rång bén nh÷n.  
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Trong giây phút ð¸nh m®nh, chàng ngñ lâm quân 
b¯i r¯i nhìn quanh ... Và n½i khán ðài danh dñ, 
chàng b²ng g£p ngón tay ði«m chï cüa công chúa.  

Lòng ð¥y hy v÷ng, chàng li«n m· mµt trong hai 
cánh cØa ...  

Nhi«u thª h® ðã trôi qua, các ông hoàng bà chúa ðã 
biªn m¤t ... nhßng ngß¶i ta vçn chßa ð°ng ý v¾i 
nhau v« ðoÕ n kªt cüa câu chuy®n. (1979)  
   
   

Chính các ngß¶i là kë bäo hµ cho các ngß¶i.  

Chính các ngß¶i là n½i nß½ng náo cho các ngß¶i.  

Các ngß¶i hãy g¡ng ði«u phøc l¤y mình nhß 
thß½ng khách lo ði«u phøc con ngña lành.  

Pháp cú 380  
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CCôô  LLááii  ÐÐòò      
Xßa, có mµt thi«n sß có vi®c phäi sang sông. Ng°i 
trên ðò, sß cûng h½i kinh ngÕ c vì nhan s¡c d coi cüa 
cô gái mi«n quê. Ðªn lúc lên ðò, hành khách m²i 
ngß¶i phäi trä cho cô mµt quan. Sß cûng ð¸nh thª, 
không ng¶ cô gái hóm hïnh bäo:  

- Xin nhà th¥y trä cho tôi hai quan!  

Sß còn ðang ngÕ c nhiên thì cô lái ðã tiªp:  

- Mµt quan cho ti«n ði ðò và mµt quan v« khoän 
nhìn ngß¶i lái.  

V¯n không ßa tranh cãi lôi thôi. Sß li«n trä cho cô 
hai quan ti«n, nhßng trong bøng h½i t¤m tÑc.  

B§n v« sß cÑ dí mûi xu¯ng sàn thuy«n, không dám 
nhìn lên, nào ng¶ l¥n này cô lái bäo:  

- Xin nhà th¥y cho xin nåm quan!  

Không nh¸n ðßþc næa, nhà sß cãi:  
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- Nhßng tôi có nhìn cô ðâu nào?  

Cô lái mîm cß¶i:  

- Ð°ng ý là th¥y không nhìn tôi b¢ng m¡t, nhßng 
th¥y lÕ i nhìn b¢ng tâm ... Vì thª tôi m¾i tång giá 
g¤p ðôi lên c½ chÑ!  

L¶i bàn  

Nªu m²i móng tâm ðµng ni®m cüa chúng ta ð«u 
phäi trä ti«n ki¬u này thì dù có ði · ðþ cûng không 
th¬ nào thanh toán n±i!  
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CCoonn  CChhóó  VVôô  ´́nn  

 Th¥y k¬ truy®n:  

"Tu vi®n có mµt con chó tên là Ti¬u BÕ ch, nó b¸ xà 
mâu ån l· loét cùng mình. Sß khám th¤y v§y, ðµng 
lòng tr¡c ¦n, chª thu¯c bôi cho nó. Thu¯c th§t công 
hi®u nên chï m¾i xÑc có mµt l¥n mà ghë ðã khô 
m£t. Nhßng cûng t× dÕ o ðó, m²i l¥n thoáng th¤y 
bóng ân nhân, Ti¬u BÕ ch li«n h§m hñc bö ði n½i 
khác".  

Xong, Th¥y kªt lu§n:  

"M¤y ðÑa tøi con, khi có l²i ðßþc huynh ð® nh¡c 
nh·, ðâm ra tÑc t¯i tìm cách trä ðûa lÕ i ... thì coi 
ch×ng gi¯ng nhß con Ti¬u BÕ ch!"    

L¶i bàn  

Em thân mªn, chúng sanh trong cõi này, dù là nhân 
ðÕ o hay súc sinh ðÕ o cûng gi¯ng nhau · ch² này. 
Nh¾ ân và ðáp ân là mµt ði«u th§t khó trong khi 
ðem oán trä ân là mµt chuy®n  d ... þt. Có l¨ vì thª 
mà chúng ta thß¶ng th¡p hß½ng ðänh l nhæng kë 
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biªt ghi ân chång? Và trong kinh cûng thß¶ng tán 
thán Tôn Giä Xá Lþi Ph¤t là ngß¶i mà "mµt chút ân 
nhö xíu cûng không quên".  
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CCüüaa  QQuuíí  
 Nß¾c T¯ng có ngß¶i nh£t ðßþc viên ng÷c quí. Anh 
mang ðªn biªu quan tß thành là TØ Hãn. TØ Hãn 
không nh§n, ngß¶i ðßa ng÷c c¯ nài:  

- B¦m thßþng nhân, ðây là viên ng÷c quí r¤t hiªm, 
ai cûng phäi công nh§n ði«u ¤y. Xin ngài nh§n cho 
tôi ðßþc vui.  

TØ Hãn ðáp:  

- Chú cho ng÷c là cüa quí, còn ta, ta cho tánh 
không tham là cüa quí. Chú mang ng÷c cho ta, nªu 
ta nh§n thì cä hai ð«u m¤t cái mình cho là quí 
nh¤t. Chi b¢ng cüa quí cüa ai thì ngß¶i ¤y giæ.  

Ngß¶i ðßþc ng÷c thßa:  

- Chúng tôi là thß¶ng nhân, mà ðßþc ng÷c thì dù 
biªt là cüa quí, nhßng nªu c¯ giæ thì s¨ thành h÷a 
vì thª m¾i mÕ o muµi ðªn dâng ngài.  

TØ Hãn bèn g÷i thþ ng÷c ðªn bán dùm viên ng÷c. 
Xong ông trao ti«n cho ngß¶i ðßþc ng÷c mang v«.  
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 T± Bát Nhã Ba La ðßþc nhà vua dâng cúng mµt hÕ t 
bäo châu vô giá. Vua có ba v¸ hoàng tØ. T± c¥m 
ng÷c höi các v¸ hoàng tØ r¢ng:  

- Trên thª gian này, còn cái gì quí h½n viên ng÷c 
này không?  

Hai v¸ hoàng tØ l¾n ð«u ð°ng ý v¾i nhau r¢ng viên 
ng÷c là quí nh¤t. Duy có v¸ hoàng tØ út thßa:  

- BÕ ch th¥y, còn mµt thÑ quí h½n næa, ðó là trí tu®.  

- Làm sao chÑng minh ðßþc ði«u ðó?  

- Thßa, viên ng÷c này chï là mµt v§t vô tri. Nó 
không th¬ tñ xác ð¸nh là quí hay ti®n. Phäi nh¶ trí 
tu® cüa loài ngß¶i nh§n ð¸nh, nó m¾i tr· thành mµt 
viên bäo châu vô giá ... B¢ng không, nó chÆng h½n 
mµt hòn sõi.  

T± khen nh§n. V« sau v¸ hoàng tØ thông minh này 
xu¤t gia. Ðó chính là t± B° Ð« ÐÕ t Ma.  

Em thân mªn:  

V¾i thª nhân, "cüa quí" là ngû døc, tÑc là ti«n tài, 
s¡c ð©p, danh v÷ng, ån ngon, ngü kÛ; kë sî biªt ðÕ o 
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thì cho "cüa quí" là nhæng ðÑc tính không tham, 
không sân ... Riêng tång ð° nhà Ph§t thì quí nh¤t là 
trí tu®. Chính nh¶ có trí tu® soi th¤u rõ bän ch¤t 
cüa vÕ n hæu mà chúng ta m¾i biªt ðßþc tính ch¤t 
vô thß¶ng, huy¬n äo cüa ngû døc. Cûng nh¶ trí tu® 
mà chúng ta hi¬u ra r¢ng thi®n, ác, t¯t, x¤u, th¸ phi 
... chï là nhæng phân chia giä ð¸nh cüa loài ngß¶i ... 
Và cûng chính trí tu® là cái b«n væng còn lÕ i giæa 
thª gian vô thß¶ng sanh di®t này. Có l¨ vì thª mà 
trong kinh ði¬n nhà Ph§t thß¶ng nh¡c ði nh¡c lÕ i 
r¢ng: "Duy tu® th¸ nghi®p" (nghîa là: chï có trí tu® là 
sñ nghi®p) chång?  
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ÐÐÕÕ oo  SSîî  AAmm  MMââyy  

Xßa, có mµt ðÕ o sî s¯ng ¦n d§t tÕ i mµt thâm s½n 
cùng c¯c ð¥y mây phü n÷. Rau r×ng, nß¾c su¯i, 
quÕ t gió, ðèn trång, tuy ðÕ m bÕ c nhßng th§t ð¥y ðü 
ðÕ o v¸ ð¯i v¾i con ngß¶i tri túc, c¡t ðÑt duyên tr¥n 
nhß ðÕ o sî. Tr· ngÕ i duy nh¤t cüa nhà tu là các chú 
chuµt nh¡t trong hang ðµng thß¶ng khu¤y phá g§m 
nh¤m b¤t k¬ ðêm ngày.  

Ngày lÕ i tháng qua, b÷n chuµt sinh sôi n¦y n· ðông 
ðúc và m²i ngày m²i mµt lµng hành. Ch¸u hªt n±i, 
ðÕ o sî ðành mang mµt chú mèo v« · chung. Nh¶ sñ 
cäm hóa cüa ðÕ o sî, chú mèo chï håm he lû chuµt 
nh¡t, chÑ riêng chú hoàn toàn trß¶ng chay kh± 
hÕ nh. Lâu ngày mèo chï còn da b÷c xß½ng. ChÕ nh 
lòng, ðÕ o sî phäi hÕ  s½n ði xin sØa bò v« ð¬ b°i 
dßÞng cho ân nhân, cûng là bÕ n ð°ng hành trên 
ðß¶ng c¥u ðÕ o.  

Ð¬ tránh t¯i thi¬u sñ ði lÕ i thß¶ng làm gián ðoÕ n 
công phu tu t§p, ðÕ o sî xin mµt con bò sæa v« nuôi 
ð¬ l¤y sæa cho mèo u¯ng. Nhân v§t m¾i này th§t là 
ngu nhß ... bò, ä ta cÑ nh·n nh½ ði dÕ o kh¡p vùng 
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núi ¦n cß và thß¶ng quên l¯i v«. Mµt chú møc ð°ng 
ðßþc v¶i ðªn ð¬ trông nom con bò và v¡t sØa m²i 
ngày ... R×ng núi hoang s½ xem ch×ng không th¤y 
thích hþp l¡m v¾i mµt chàng trai m¾i l¾n và n£ng 
lòng tr¥n tøc ... ÐÕ o sî ðành mßþn sþi tóc nhi næ 
cµt chân chàng trai trë ... b¢ng cách ðó, chÆng bao 
lâu vùng núi ¦n d§t biªn thành mµt thôn trang trù 
phú v¾i ðông ðäo nhæng t§p ðoàn chuµt, mèo, bò, 
ðàn ông, ðàn bà, và con nít.  

Không ai biªt ðÕ o sî ð¡c ðÕ o khi nào, t¸ch · ðâu và 
truy«n pháp cho ai ... lâu d¥n ngß¶i ta cûng quên 
m¤t tên tu±i ông và chï g÷i nhà tu là "ÐÕ o sî Am 
Mây". 

Em thân mªn,  

Nhß v§y, thì không phäi là khi kh±ng khi không mà 
ðÑc Ph§t dÕ y hàng tu sî chúng ta nên tu hÕ nh 
"thi¬u døc tri túc" tÑc là hãy b¢ng lòng v¾i tình 
trÕ ng v§t ch¤t hi®n có cüa mình. Lâu lâu, có l¨ 
chúng ta nên ki¬m kê tài sän mµt l¥n xem nó ðã 
sinh sôi n¦y n· ðªn ðâu r°i, këo mà "cái s¦y nó n¦y 
cái ung". Biªt ðâu ch×ng! Có phäi thª không?  
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DDaassaakkaa  

Trong th¶i Ph§t còn tÕ i thª, Dasaka sinh trß·ng 
trong mµt gia ðình nô l®, dß¾i quy«n cüa nhà tri®u 
phú C¤p Cô Ðµc. Chàng giæ nhi®m vø canh gác 
t¸nh xá KÏ Hoà ð¬ chß tång khöi b¸ khách lÕ  khu¤y 
nhi¬u trong khi t÷a thi«n.  

Ðßþc chiêm ngßÞng t× dung cüa ð¤ng ÐÕ o Sß cùng 
nªp s¯ng ðÕ o hÕ nh và thanh t¸nh cüa tång ðoàn, 
Dasaka ao ß¾c ðßþc thoát kiªp nô l® và xu¤t gia tu 
h÷c. Nguy®n v÷ng này ðßþc thñc hi®n ngay v¾i sñ 
bäo trþ cüa trß·ng giä C¤p Cô Ðµc. Chàng nô l® 
Dasaka biªn thành TÏ Kheo Dasaka.  

Sau ngày xu¤t gia, Dasaka vçn giæ nguyên thói lß¶i 
c¯ hæu. M²i ngày sau khi kh¤t thñc và nh§n ð¥y ðü 
thÑc ån, TÏ Kheo Dasaka thß¶ng tìm mµt ch² thanh 
t¸nh và n¢m khèo xu¯ng ngü. Trong nhæng gi¶ h÷c 
kinh, sß thß¶ng tìm cách l¦n ra phía sau hµi chúng, 
ng°i dña lßng vào mµt g¯c cây và thä h°n vào cõi 
mµng. Nhæng sñ ki®n này không thoát khöi ánh 
m¡t cüa ðÑc ÐÕ o Sß. Mµt hôm, nh¢m lúc Dasaka 
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v×a m· m¡t sau mµt gi¤c ngü dài, ðang vß½n vai ... 
ð¬ ngü tiªp, ðÑc ÐÕ o Sß li«n ð÷c mµt bài k®:  

"Nhæng ai mê ngü ham ån  

Lån qua tr· lÕ i, ngü lån su¯t ngày.  

Nhß con heo m§p ån hoài  

Ngß¶i ngu tiªp tøc chu²i ngày thai sanh"  

Bài k® rõ ràng ðang chï trích mµt ngß¶i ham ån, mê 
ngü là Dasaka, khiªn sß h¯t hoäng và h± th©n ðªn 
toát m° hôi ... T× ðó, TÏ Kheo Dasaka tinh c¥n tu 
t§p ... Công khó cüa th¥y cu¯i cùng cûng ðßþc ð«n 
bù xÑng ðáng. Sau mµt th¶i gian hÕ  thü công phu, 
TÏ Kheo Dasaka ð¡c quä A La Hán.  

ÐÑc A La Hán Dasaka không làm thêm mµt bài k® 
m¾i, ngài chï ð÷c lÕ i bài k® cänh tïnh cüa ð¤ng ÐÕ o 
Sß ð¯i v¾i ngài nhß trên, nhß mµt l¶i tuyên b¯ v« 
chánh trí cüa chính La Hán Dasaka.  
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ÐÐÕÕ tt  ÝÝ  VV÷÷nngg  NNggôônn  

Tý c¡p sách ðªn trß¶ng h÷c. Mµt hôm cô giáo k¬ 
chuy®n r¢ng bän cØu chß½ng mà b÷n Tý chßa h÷c 
thuµc ðó là kªt quä cüa mµt nhà toán h÷c ðÕ i tài. 
Ông ðã m¤t hªt 13 nåm dài nghiên cÑu ròng rã m¾i 
tìm ra ðßþc.  

K¬ xong, cô giáo kªt lu§n: "Các em phäi g¡ng h÷c 
cho thuµc këo phø công khó cüa ngß¶i xßa".  

Tý nghe xong ðâm ngán: "Thông minh c· ông toán 
h÷c ðó mà phäi m¤t 13 nåm. Nhß cÞ mình ch¡c 
phäi c· 1300 nåm m¾i h÷c thuµc n±i. Chªt cha r°i!"  

Tý bèn tr¯n h÷c. Trong khi các bÕ n Tý ð«u thuµc 
bän cØu chß½ng và Ñng døng nó ð¬ làm toán nhân 
chia r¤t d dàng.  
   
  L¶i bàn:  

Em thân mªn, nªu em nghe k¬ r¢ng ðÑc Ph§t cüa 
chúng ta phäi träi qua vô s¯ kiªp tinh c¥n kh± nh÷c 
m¾i ðßþc giác ngµ. Chß T± phäi m¤t 30 - 40 nåm 
m¾i xong vi®c r°i em ðâm ngán và th¯i tâm thì ... 
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ðâu có khác gì th¢ng Tý trên ðây. Có phäi thª 
không nào?  
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ÐÐôônngg  TThhii  NNhhåånn  MM££tt  

 Thu· xßa, có mµt thiªu næ tên là Tây Thi r¤t xinh 
ð©p. Tây Thi có b®nh ðau bøng. M²i l¥n g£p c½n 
ðau, nàng ôm m£t rên rï ... nhan s¡c càng yêu ki«u 
khiªn ai th¤y cûng t¤m t¡c müi lòng. Cùng làng có 
Ðông Thi, mµt thiªu næ x¤u xí, nghe dân chúng 
tr¥m tr° v« s¡c ð©p di−m l® cüa Tây Thi trong 
nhæng c½n ðau bøng. Mu¯n ðßþc m÷i ngß¶i chú ý 
và khen ngþi nhß Tây Thi, Ðông Thi cûng giä v¶ 
ðau bøng và ôm m£t nhån nhó rên la ... Nào ng¶ 
ðâu, dân chúng tß·ng ðâu quÖ  hi®n hình nên g÷i 
nhau b°ng con, cõng vþ chÕ y tr¯n cä ...  

Em thân mªn,   

Nhß mµt ngß¶i ð©p thì có nhån nhó ho hen t¢ng 
h¡ng gì ngß¶i ta cûng chiêm ngßÞng cä. Mµt b§c ðã 
giác ngµ thì nh¤t tay, c¤t bß¾c, ð«u là hành vi giác 
ngµ. Nªu chúng ta chßa phäi là Tây Thi thì ch¾ có 
bi¬u di−n s¡c ð©p, chßa phäi là thi«n sß Ð½n Hà thì 
hãy khoan ð¯t tßþng, chß·i Ph§t, m¡ng T± ... ðó 
nghen.  
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GGiiääii  ÁÁoo  ÐÐÑÑtt  
Xßa có mµt v¸ vua Trung Hoa m· dÕ  ti®c thªt ðãi tråm 
quan. Yªn ti®c ðang linh ðình thì mµt c½n gió mÕ nh 
§p ðªn, t¤t cä ðèn ðu¯c ð«u phøt t¡t. Trong bóng t¯i 
mµt cung næ ðªn tâu v¾i nhà vua:  

- Muôn tâu b® hÕ , th×a d¸p t¯i lØa t¡t ðèn, mµt tên vô 
lÕ i ðã cþt nhä v¾i th¥n thiªp. Thiªp ðã bÑt ðßþc giäi 
áo cüa h¡n. Xin b® hÕ  cho truy t¥m tµi phÕ m ngay l§p 
tÑc Õ .  

Nghe xong, nhà vua li«n truy«n l®nh:  

- HÞi bá quan! Ð¬ tö dÕ  trung thành và hªt lòng vui 
say v¾i tr¦m trong ðêm nay, các khanh hãy bÑt hªt 
giäi áo ði.  

M÷i ngß¶i y l¶i. Ti®c tan, nàng cung næ ðªn nûng n¸u 
trách nhà vua ðã không ch¸u b¡t tµi phÕ m mà còn tÕ o 
c½ hµi cho h¡n phi tang. Nhà vua mïm cß¶i ðáp:  

- TØu s¡c là nhæng ði«u mà thß¶ng nhân khó ai tránh 
khöi. Cho ngß¶i ta u¯ng say chªch choáng, c§n k« 
bên næ s¡c, g£p c½ hµi thu§n ti®n, thì chính ngay bän 
thân trçm cûng khó mà tñ chü. Còn nhß biªt ðßþc tµi 
phÕ m mà không tr×ng tr¸ thì pháp nß¾c b¤t nghiêm 
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minh. Lòng trçm chßa ðßþc vô tß nhß thánh nhân 
khi biªt rõ ngß¶i phÕ m l²i ... thì thà r¢ng chÆng biªt 
còn h½n.  

V« sau, nhà vua lâm nÕ n, m÷i ngß¶i ð«u bö chÕ y. Duy 
chï có mµt viên quan trë li«u mình cÑu giá. Nhà vua 
thoát chªt, höi tên h÷ ân nhân. Chàng trë tu±i cung 
kính thßa:  

- Muôn tâu! Th¥n chính là ngß¶i b¸ bÑt giäi áo trong 
bu±i dÕ  ti®c nåm xßa.  

Hai vua tôi ð«u xúc ðµng.  

Em thân mªn,  

V¸ vua này ðã xØ sñ th§t thông minh và tª nh¸ biªt là 
bao. Ð÷c ðªn câu chuy®n này, tôi và em ð«u b°i h°i 
cäm ðµng. V§y mà trong chuy®n tß½ng giao h¢ng 
ngày, chúng ta lÕ i cß xØ hªt sÑc thô tháo và kh¶ dÕ i. 
Có l¨ vì thª mà chúng ta ðã làm t±n thß½ng cho chính 
mình và bÕ n bè không ít. "Nªu biªt l²i ngß¶i mà lòng 
chßa th¬ vô tß nhß thánh nhân thì thà r¢ng không 
biªt còn h½n". Chúng ta có nên ghi ð§m nét câu này 
vào lòng hay không ðây?  
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HHaaii  TThh¢¢nngg  ÐÐ®®  TTØØ    
Xßa, có mµt th¥y ð° già không con cái thân quyªn, 
chï có hai chú ð® tØ nhö là Tý và Tèo mà ông 
thß½ng yêu nhß ruµt th¸t.  

Hai chú bé chßa ðßþc dÕ y d² nên ngß¶i thì cø ð° 
ðã lâm tr÷ng b®nh phäi n¢m li®t giß¶ng. Hai chú ð® 
tØ tuy cùng kh¡c chÆng ßa nhau, nhßng ð«u kính 
yêu th¥y, lúc nào cûng túc trñc bên giß¶ng b®nh.  

B®nh cø ð° ngày mµt n£ng, ðôi chân cÑng ð¶, nhÑc 
nh¯i khôn tä. Cø phäi nh¶ hai chú nhö ð¤m bóp 
su¯t ngày ðêm. Trò Tý sån sóc chân m£t, còn trò 
Tèo thì chåm nom chân trái cüa th¥y.  

K« c§n bên nhau, nhßng hai chú bé lúc nào cûng 
hi«m khích, ghét bö nhau. Mµt hôm Tý ðßþc cø ð° 
sai ði chþ, Tèo · nhà h¥u th¥y. Th×a d¸p Tý ði v¡ng, 
Tèo · nhà dùng búa ð§p gçy chiªc chân m£t cüa 
th¥y, nghî bøng r¢ng: "Ð¬ cho th¢ng Tý v« th¤y cái 
chân chåm sóc cüa nó b¸ gçy, s¨ tÑc b¬ bøng cho 
mà coi!"  

Cu Tèo ðoán không l¥m, Tý v« th¤y c½ sñ gi§n vô 
k¬. Có l¨ sþ ð¬ c½n gi§n søc sôi làm b¬ bøng, Tý 
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dùng chiªc búa n®n gçy luôn chân trái cüa cø ð°. 
Kªt cuµc là cä Tý lçn Tèo ð«u hä dÕ , duy có cø ð° là 
gçy hªt hai chân!  

Em thân mªn,  

Câu chuy®n trên ðây ðßþc phóng tác theo mµt 
ðoÕ n trong kinh Bách Dø. Ð÷c xong ai cûng th¤y 
tÑc dùm cho cø ð°, vì lÞ có hai th¢ng ð® tØ ngu ½i 
là ngu!  

Nhßng coi ch×ng, cø ð° là dø cho ðÑc Ph§t. Hai 
th¢ng cu n÷ ... chính không ai xa lÕ , chính là tôi và 
em ð¤y! Ph§t Pháp có vô lßþng pháp môn ð¬ tùy c½ 
thích Ñng v¾i chúng sinh. Nªu chï khuôn theo s· 
thích, ð¸nh kiªn cüa riêng mình, mà tôi hay em t§n 
lñc ðä kích, ð§p cho b¢ng ... gçy pháp môn tu cüa 
ngß¶i khác ... thì chúng ta chính là hai th¢ng cu 
trên v§y. Có l¨ vì thª mà mµt trong b¯n l¶i nguy®n 
l¾n cüa chúng ta là: "Pháp môn vô lßþng th® 
nguy®n h÷c" ðó em.  

19/04/1985  
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HHóóaa  TThhâânn  BB°°  TTáátt    

 Pháp sß Ð² Thu§n, sß t± cüa tông Hoa Nghiêm · 
Trung Hoa có nuôi mµt chú ð® tØ thân c§n r¤t lâu. 
Mµt hôm chú th¸ giä này xin phép ngài ði núi Ngû 
Hành ð¬ ðänh l ðÑc Vån Thù, vì nghe ðâu B° Tát 
thß¶ng hi®n thân ch¯n ðó. Ngài Ð² Thu§n không 
b¢ng lòng và ð÷c bài k®:  

Du tØ mÕ n ba ba                             
Ðài s½n l− th± pha           
Vån Thù chï giá th¸               
H à xÑ mích Di Ðà 

TÕ m d¸ch:  

Nhæng chàng du tØ lênh ðênh    
 Ðªn Ðài s½n l− nhæng gh«nh ð¤t thô   
 Di Ðà tìm · ch¯n mô?     
 Vån Thù k« c§n h° ð° không nghe.  

... Chú ð® tØ vçn ra ði. Bång ngàn vßþt su¯i mµt 
th¶i gian m¾i ðªn núi Ngû Ðài. Chú tha thiªt ðänh l 
c¥u mong ðßþc th¤y hóa thân cüa B° Tát. Lòng 
thành ðßþc ðáp Ñng, mµt ông già hi®n ra bäo chú:  
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- ÐÑc Vån Thù nay · núi Chung Nam, tên ngài là 
Ð² Thu§n. 

Chú th¸ giä h¯i hä quay v«. Ðªn c¯ hß½ng, ngài Ð² 
Thu§n ðã viên t¸ch.  
   
L¶i bàn:  

Em thân mªn, Chï c¥n giän d¸ mµt chút thôi là 
chúng ta có th¬ g£p không biªt c½ man nào là thi®n 
hæu tri thÑc trên kh¡p nëo ðß¶ng ð¶i. Ngßþc lÕ i, 
chï c¥n mµt tí ti kiêu mÕ n thì dù · k« c§n bên Ph§t 
và B° Tát, chúng ta vçn lâm vào tình trÕ ng "Vô 
duyên ð¯i di®n b¤t tß½ng phùng" nhß chú th¸ giä 
trên ðây.  

Là khách buông câu t× thu· trß¾c.   
 B±ng cÕ o râu tóc khoác cà sa.    
 Trong ngôi Ph§t t± m¶i chÆng ·.   
 Ðêm v« nhß trß¾c ngü b¶ lau.    
 Nhß trß¾c ngü b¶ lau     
 Có ai chung ðßþc?      
 rång sáng ð¥y thuy«n không ch² höi.   
 Ðôi ba tiªng v÷ng cò b¬ kêu.    
            T.S. Thü Ðoan  
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KKhhii  NNggßß¶¶ii  ÐÐ©©pp  TTrrää  TThhùù 

MÕ n La Hoa là cô gái ð©p nh¤t cüa kinh thành U-
du. V×a ð©p lÕ i v×a sang, thuµc dòng danh gia v÷ng 
tµc, nên cô ðßþc không biªt bao vß½ng tôn công tØ 
ng¡m nghé c¥u hôn. Cha m© cô thuµc dòng giöi 
danh gia v÷ng tµc và r¤t giöi ngh« tß¾ng s¯. Nhß 
bao nhiêu ð¤ng sinh thành khác, song thân cüa 
MÕ n La Hoa r¤t l¤y làm hänh di®n v« cô con gái 
cüa mình. H÷ nh¤t ð¸nh phäi ch÷n cho ðßþc chàng 
trai nào có ð¥y ðü 32 tß¾ng t¯t, b¤t k¬ giàu nghèo 
ð¬ gä con gái cho.  

Khi ¤y ðÑc Thª Tôn cüa chúng ta m¾i ngoài 40 tu±i. 
Trên ðß¶ng ho¢ng pháp, Ngài ði ngang qua kinh 
thành U-du.  

Nhác trông th¤y t× dung cüa ð¤ng ÐÕ o Sß, thân 
phø cô MÕ n La Hoa ðã gi§t mình sØng s¯t. Ðây quä 
là chàng r¬ ðông sàng mà ông bà h¢ng ao ß¾c. Nhìn 
t¾i, ng¡m lui, th¤y Ngài quä th§t là ð©p trai hªt ch² 
chê. Ông Bà la môn, thân phø cüa MÕ n La Hoa, li«n 
bß¾c t¾i ngõ l¶i:  
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- Này c§u Sa môn! Không nói d¤u gì c§u. Già ðây 
cûng là ngß¶i có chút ðïnh danh v÷ng · vùng n¥y. 
Già hiªm hoi chï ðßþc mµt gái tu±i v×a ðôi tám ... 
bµ dÕ ng cûng huê mÛ m£n mà, không biªt bao 
nhiêu ngß¶i ng¡m nghé c¥u hôn mà ðây chßa nh§n 
l¶i. BØa nay g£p c§u ðây, già li«n sanh lòng yêu 
mªn. V§y, c§u hãy ch¸u khó ðÑng ch¶ ðây, già v« 
d¡t má b¥y trë ðªn ð¬ bàn chuy®n và ðem qu¥n áo 
t¯t cho c§u thay ð±i, r°i hãy v« gia trang cüa già.  

ÐÑc Thª Tôn làm thinh không ðáp, ông Bà la môn 
h¯i hä chÕ y v« nhà g÷i vþ:  

- Này má nó ½i! HÖ  tín! HÖ  tín! Chàng r¬ nhà ta ðã 
ðªn r°i.  

Bà vþ t¤t tä chÕ y ra, ông Bà la môn thu§t lÕ i tñ sñ 
r°i d¡t vþ ði tìm ðÑc Thª Tôn.  

Lúc b¤y gi¶, ÐÑc Ph§t ðang ng°i th÷ thñc dß¾i 
bóng mát cüa mµt tàng cây. Hai ông bà ðªn, dòm 
t¾i ngó lui không th¤y Ngài. Ông lão s¯t ruµt l¦m 
b¦m:  

- œa ðâu r°i cà? ... Rõ ràng là tôi d£n y ðÑng ðây 
ch¶, y làm thinh có mòi ch¸u l¡m mà!  
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- H°i nãy ba nó g£p y · ch² nào?  

- Thì ngay ðây nè! Ðó ... d¤u chân y còn in rõ n½i 
ðây, má nó th¤y không? Bàn chân có mµt không hai 
trên ð¶i này ...  

- Ông à! Sao tui th¤y d¤u chân này lÕ  quá ...  

- Thì tui ðã nói v¾i bà r°i còn lÕ  lùng gì næa ... Y 
ð©p trai s¯ mµt, tß¾ng häo vô song, xÑng lÑa v×a 
ðôi v¾i con Hoa nhà mình l¡m ...   

- Ông à! ... Tui th¤y không ±n r°i ...  

- Sao? Bà th¤y cái gì mà không ±n?  

- Cái d¤u chân n¥y, có v¢n thiên luân, chÑng tö 
ngß¶i này ðã dÑt lòng døc nhim r°i ... HÕ ng này 
không ch¸u l§p gia ðình ðâu ông!  

- Thôi ði! Bà · ðó mà tß¾ng v¾i s¯. Y ðã b¢ng lòng 
r°i mà. Kia kìa! Y ðang ng°i dß¾i tàng cây kia!  

Hai ông bà li«n ðªn g£p Ph§t, nh¡c lÕ i chuy®n tråm 
nåm. ÐÑc Thª Tôn li«n tùy c½ nói pháp. Sau th¶i 
pháp, hai ông bà ð«u ð¡c s½ quä Tu Ðà Hoàn, ð°ng 
ðänh l xin quy y làm ð® tØ tøc gia cüa Ph§t.  
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Trong khi ¤y MÕ n La Hoa · nhà, trang ði¬m kÛ 
lßÞng theo l¶i cha m© d£n dò, h°i hµp ch¶ ðþi v¸ 
tân lang thì con h¥u gái ðã t¤t tä chÕ y v« mánh lëo 
trß¾c ...  

- Ti¬u th½! Ti¬u th½!  

- Cái gì?  

- DÕ  ... dÕ  ... höng r°i!  

- Cái gì höng? Cá khê hay c½m khét?  

- DÕ , h±ng phäi chuy®n ðó  

- ChÑ chuy®n gì?  

- DÕ  ... chuy®n tråm nåm cüa ti¬u th½ ðó!  

- A! con bé này láo th§t, mi dám xen vào chuy®n 
cüa chü nhân à!  

Cô h¥u gái b¸ r¥y tiu nghïu:  

- Xin ti¬u thß tha l²i cho con, t× rày v« sau con 
không dám thª næa.  
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- Ðßþc r°i, l¥n ð¥u cô tha cho, l¥n sau thì phäi ðòn 
ð¤y ... Mà này em biªt gì, nói cô nghe thØ!  

- DÕ  ... DÕ  ... cái ông Sa môn ðó, tuy có ð©p trai 
th§t, nhßng mà khinh ngß¶i s¯ mµt. Con núp ðàng 
sau cµi cây, nghe ±ng ð¯i ðáp v¾i lão gia m°n mµt 
... ‘ng chê r¢ng ... nhßng con không dám nói ðâu ...  

- Em cÑ nói, cô cho phép.  

- Thßa ti¬u thß, ±ng bäo r¢ng thân th¬ cüa ti¬u thß 
hôi thúi l¡m !!!  

MÕ n La Hoa tái m£t, l¥n ð¥u tiên cô m¾i nghe mµt 
l¶i bình ph¦m v« cô khó nghe nhß v§y, con h¥u gái 
vçn thän nhiên:  

- ‘ng nói là cô con gái cüa hai ông bà chï có th¬ mê 
ho£c nhæng tên ðàn ông ngu ng¯c thôi ... ‘ng nói 
là c½ th¬ cüa cô ngày ðêm rï chäy ðü thÑ ð° ô uª 
nhß ðàm rãi, phân ti¬u v.v..., là lúc ông tu hành · 
trong r×ng, m¤y bà tiên · trên tr¶i ðòi làm h¥u 
thiªp mà ±ng còn không thèm, hu¯ng là ... cái th¬ 
xác cüa ti¬u thß, cho ông ðµng t¾i b¢ng ngón chân, 
ông cûng không ... thèm ... là ...  
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Quá sÑc ch¸u ðñng, MÕ n La Hoa ném ngay l÷ hoa 
xu¯ng ð¤t hét:  

- Im ngay! Im ngay! Ta c¤m mi không ðßþc l§p lÕ i 
nhæng l¶i này cho mµt kë thÑ hai nào hªt ... Nªu 
trái l¶i, ð×ng trách sao ta ðµc ác ... nghe rõ chßa?  

- DÕ  rö!  

Th¤y næ chü n±i tr§n lôi ðình, con h¥u gái vµi vàng 
l¦n m¤t. MÕ n La Hoa n¢m v§t mình xu¯ng giß¶ng 
khóc nÑc n·. H°i lâu, cô h§m hñc nhìn v« phía ðÑc 
Thª Tôn ðang ngñ, chï tay g¢ng gi÷ng:  

- Này ông Sa môn ngÕ o mÕ n kia, hãy m· con m¡t, 
ch¯ng l² tai lên mà xem MÕ n La Hoa này. Ông phäi 
trä giá cho nhæng l¶i nói h²n xßþc cüa ông. Làm 
nhß ta ðây là thÑ ª ¦m ð¬ dành, ð¬ bán ... rë không 
b¢ng!  

V¾i chü tâm trä thù Ph§t, ngày hôm sau MÕ n La 
Hoa cho b¡n tin v¾i ðÕ i vß½ng thành U-du r¢ng cô 
b¢ng lòng. Mµt tu¥n sau, cô tr· thành hoàng phi 
vua U-du. Ð® nh¤t phu nhân cüa vùng Kosambi.  
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Nhi«u nåm trôi qua, ngày mà hoàng phi MÕ n La 
Hoa ch¶ ðþi ðã ðªn. ÐÑc Ph§t cùng A Nan du hoá 
qua vùng Kosambi. Nhæng tay chØi lµn mß¾n ðiêu 
ngoa nh¤t cüa kinh thành ð«u ðßþc tø t§p lÕ i ... ð¬ 
ðón chào ð¤ng ÐÕ o Sß. Ngài ði«m nhiên ði qua 
nhæng con ðß¶ng vang r«n các âm thanh thô tøc 
nhß không có chuy®n gì xäy ra. Riêng tôn giä A Nan 
t¯i m£t, t¯i mûi trß¾c nhæng âm thanh kÏ quái nh¤t 
này, bèn bÕ ch Ph§t:  

- BÕ ch Thª Tôn! Chúng ta ði v« thôi.  

- V« ðâu h· A-Nan?  

- Thßa ... ði ðªn mµt thành ph¯ khác nhß thành 
ph¯ Ð² xá chÆng hÕ n.  

- Nhæng n½i ¤y, dân cß lÕ i ðón tiªp th¥y trò mình y 
h®t n½i ðây thì ... ông tính sao?  

- BÕ ch Thª Tôn! Chúng ta s¨ ði và s¨ ðªn n½i nào 
ngß¶i ta không bÕ c ðãi mình, nhß thành Vß½ng Xá, 
thành TÏ Xá Li chÆng hÕ n.  

- Này A Nan! TÕ i sao dân cß thành ðó lÕ i ßu ái và 
ân c¥n v¾i th¥y trò mình?  
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- Thßa, vì h÷ ðã nghe pháp, hi¬u pháp, ðã có trí tu® 
ð¬ hi¬u biªt ðâu là hành ðµng lành, ðâu là hành 
ðµng dæ ... nên r¤t khát khao ðßþc chiêm ngßÞng 
ðÑc Thª Tôn.  

- Và này ... A Nan! Còn cß dân vùng này tÕ i sao lÕ i 
ðón tiªp th¥y trò mình nhß thª này?  

- BÕ ch Thª Tôn! ... vì h÷ chßa h« biªt ðªn Ph§t 
pháp, chßa phân bi®t rõ ðâu là nghi®p lành hay 
nghi®p dæ, nên h÷ m¾i hành ðµng nhß thª.  

- Này A Nan, ví nhß có mµt v¸ ðÕ i lß½ng y tài giöi, 
thß½ng b®nh nhân nhß con ðö. V¸ lß½ng y này có 
bao gi¶ dám b¯ cáo trß¾c công chúng r¢ng: "N½i 
ðây b±n hi®u chï nh§n chæa b®nh cho nhæng ngß¶i 
lành mÕ nh ho£c ít b®nh, còn ai ðau n£ng thì xin ... 
min tiªp" hay không?  

- BÕ ch Thª Tôn! Không bao gi¶. Vì th¥y thu¯c hay 
c¥n cho ngß¶i b®nh n£ng chÑ không phäi chï dành 
riêng cho ngß¶i mÕ nh khöe.  

- Này A Nan! Cûng thª. Nhß Lai ra ð¶i là vì lþi ích 
cho nhæng chúng sanh si mê, chßa phân bi®t rõ 
thi®n và ác, chuyên tÕ o nghi®p dæ ð¬ chiêu v¶i 
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nhæng kh± ðau trong ba ðß¶ng ác. Nhæng ngß¶i 
b®nh n£ng c¥n lß½ng y nhß thª nào thì cß dân n½i 
ðây cûng c¥n ðªn sñ hi®n di®n cüa Nhß Lai nhß 
thª ðó. Cß dân cüa thành TÏ Xá Ly cùng Vß½ng Xá 
gi¯ng nhß nhæng ngß¶i mÕ nh khöe hay ít b®nh, các 
ð® tØ Nhß Lai hi®n di®n n½i ðó cûng ðü r°i. Còn 
n½i ðây nªu Nhß Lai không ðích thân giáo hóa thì 
còn ai dám ðªn næa, phäi không A Nan?  

- Nhßng bÕ ch Thª Tôn! N½i ðây có ai thèm nghe 
Thª Tôn nói pháp ðâu! H÷ ðã ðón tiªp Thª Tôn 
b¢ng nhæng gì th¯i tha b¦n thïu nh¤t. Nhæng ngß¶i 
b®nh n£ng mà không c¥n th¥y thu¯c thì dù lß½ng y 
có sÇn lòng t× tâm cûng chï lu¯ng công vô ích mà 
thôi.  

- Này A Nan! Mµt ngß¶i b®nh n£ng thì thân lçn tâm 
ð«u xúc não, th¯ng kh±, không th¬ nào có nhæng 
ngôn ngæ và hành vi nhß mµt ngß¶i bình thß¶ng 
ðßþc. V¸ lß½ng y phäi t§n tâm hành ngh«, không 
xao xuyªn vì nhæng l¶i nói và hành vi b¤t nhã cüa 
b®nh nhân. Cho ðªn bao gi¶ th¤y r¢ng cß dân vùng 
này th§t sñ không còn c¥n ðªn Nhß Lai næa, Nhß 
Lai s¨ ði ngay.  
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Ngay lúc ¤y tên chúa trùm du ðäng, thü lãnh cüa 
các tay anh ch¸ chØi lµn mß¾n, li«n bß¾c ra nói:  

- Thßa Sa môn Cù Ðàm! Con xin ðÕ i di®n cho cß 
dân vùng này nói chung và toàn th¬ anh ch¸ em 
chØi lµn mß¾n nói riêng, xin ðßþc ngö l¶i xin l²i 
Ngài cùng ông th¥y ðây. Qua câu chuy®n ð¯i ðáp 
giæa th¥y trò cüa Ngài, chúng con vô cùng h¯i h§n 
... v§y xin Ngài Cù Ðàm ð×ng gi§n, mà hãy · lÕ i ðây 
dÕ y d² chúng con, nhæng b®nh nhân ðang h¤p h¯i.  

Mµt tu¥n l sau, dân chúng thành U-du lÕ i cß xØ v¾i 
ð¤ng ÐÕ o Sß nhß dân thành Vß½ng Xá, thành TÏ Xá 
Ly.  

Ngày ðÑc ÐÕ o Sß cùng tôn giä A Nan lên ðß¶ng ði 
du hóa n½i khác, dân chúng lû lßþt kéo nhau ra tin 
ðßa, rãi hoa và than khóc r¤t là bi thiªt.  

T¤t cä nhæng sñ ki®n ¤y ð«u ðªn tai hoàng phi MÕ n 
La Hoa. Bà hoàng này không biªt gì h½n là trút c½n 
gi§n vào nhæng thái giám và th¸ næ dß¾i tay mình.  

Em thß½ng mªn,  
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T¤t cä m÷i chúng sanh ð«u có ð¥y ðü trí tu® nhß 
Ph§t không khác ... Nhßng có l¨ ði¬m khác nhau rõ 
r®t giæa Ngài và chúng ta là: ÐÑc Thª Tôn thì 
chuy¬n ngh¸ch thành thu§n, không n« gian kh± 
trong chuy®n ðµ sanh ... Còn chúng ta hàng ð® tØ 
Ph§t thì g£p phäi ngh¸ch cänh li«n v×a chÕ y v×a 
khóc, th¯i th¤t tâm B° Ð«.  
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KKÛÛ  TThhuu§§tt  NNhhàà  NNgghh««  

Xßa, có mµt v¸ quan mu¯n may áo m¾i. Quan cho 
v¶i mµt chàng thþ may l×ng danh ðªn. Thþ may 
nh§n väi, ðo ni t¤c xong kính c¦n thßa:  

-B¦m quan, xin Ngài cho con biªt Ngài ðã làm quan 
ðßþc bao nåm r°i Õ ? 

Ông quan ngÕ c nhiên höi:  

- Cái chú này th§t l¡m chuy®n. Công vi®c cüa nhà 
chú là may áo thì cÑ g¡ng mà may cho khéo, höi 
chi thêm nhæng chuy®n chÆng dính dáng gì ðªn 
mình làm chi thª?  

- B¦m quan, con höi câu ¤y cûng n¢m trong phÕ m 
vi ngh« nghi®p cüa con. Con mà may khéo là cûng 
nh¶ nhæng câu höi tï mï ¤y.  

Ông quan ngÕ c nhiên:  

- HØ? Chú mày nói rõ cho ta nghe xem sao?    
- B¦m quan ... khó nói quá!!              
- Mi cÑ nói ði.                
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- B¦m, nhßng nªu có ði«u gì s½ th¤t xin Ngài thÑ 
l²i cho con.                                    
- »!                  
- B¦m, theo kinh nghi®m nhà ngh« cüa con thì ... 
ðÑc ông nào m¾i ðßþc b± nhi®m ... ð«u phäi may 
vÕ t áo trß¾c dài h½n vÕ t áo sau ... ngñc to và bøng 
nhö ...                                                
- Sao thª?          
- B¦m vì các Ngài thß¶ng hay ng¦ng m£t lên và ßÞn 
ngñc ra phía trß¾c Õ . B¦m ngßþc lÕ i, ðÑc ông nào 
nh§m chÑc ðã lâu nåm ... thì con phäi may vÕ t áo 
sau dài h½n vÕ t áo trß¾c ... Vì quí Ngài phäi vào lòn 
ra cúi v¾i c¤p trên nên m¾i giæ ðßþc chÑc lâu nhß 
thª ... DÕ  b¦m ... còn các quan trung niên, nghîa là 
ðßþc tiªn cØ không quá lâu hay quá mau thì con 
may cä hai vÕ t b¢ng nhau. Ngài ðã höi thì con xin 
thßa rõ nhß thª, xin quan trên tha cho nhæng ði«u 
không phäi ... và cho con biªt Ngài làm quan ðã 
bao lâu r°i Õ ?  

Em thân mªn,   

KÛ thu§t cüa bác thþ n¥y, ðâu chï áp døng ð¬ may 
áo cho các quan thôi ðâu ... Có phäi thª không?  
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LLààmm  SSaaoo  ÐÐââyy  
Mµt hôm, ðªn ngày chþ phiên, bác Xã d¡t con ði 
chþ và mua mµt con l×a.  

Hai cha con vui m×ng leo lên lßng l×a cho nó ch· 
v« nhà. Ði ðßþc mµt quãng, bác nghe tiªng ngß¶i 
bình ph¦m:  

- Tr¶i ð¤t ½i, ác thª thì thôi! ... Cä hai cha con ð«u 
thßþng lên lßng con l×a thì nó s¯ng làm sao n±i ...  

Bác Xã nghe nói có lý, vµi tøt xu¯ng, ð¬ con cÞi l×a 
còn mình thì ði bµ. Khi ¤y bác lÕ i nghe ngß¶i ði 
ðß¶ng bình ph¦m:  

- Th§t là th¶i thª ðäo ðiên! Con ði l×a, cha ði bµ ... 
b¤t hiªu thª thì thôi ... thäo nào!  

Bác Xã lÕ i lên l×a, th¢ng con xu¯ng ði bµ, b¤y gi¶ 
ngß¶i ta li«n nói:  

- Tôi chßa t×ng th¤y th¢ng cha nào nhçn tâm nhß 
thª. Con thì ði bµ, còn mình thì ng¤t ngh¬u trên 
lßng l×a ... chao ôi!  
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Hai cha con ðành ði bµ, con l×a lØng thØng theo 
sau. Khách bàng quan lÕ i bình ph¦m:  

- Rõ kh±! Có mµt con l×a ð¬ làm gì, mà cä hai b¯ 
con phäi ði bµ ... ngu ½i là ngu ...!  

Em thân mªn:  

Trong cuµc tß½ng giao v¾i ngß¶i chung quanh, 
chúng ta c¥n lßu ý ðªn dß lu§n ð¬ sØa sai nhæng 
khuyªt ði¬m cüa mình. Nhßng dß lu§n không phäi 
là mµt thß¾c ðo hoàn häo l¡m nên ðôi khi chúng ta 
không khöi lúng túng nhß cha con bác Xã trên ðây 
... có phäi thª không em?  
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LLþþii  DDaannhh  

 Li®t TØ nghèo kh±, có khi phäi ðói khát nhßng lÕ i 
là mµt b§c hi«n nhân cüa nß¾c Tr¸nh.  

Vua Tr¸nh sai ngß¶i ch· ðªn cho Li®t TØ m¤y chøc 
xe thóc, ông ch¡p tay bái dài không nh§n. Bà vþ 
Li®t TØ ð¤m ngñc than, ông bäo:  

- Vua thß½ng ta không do ch² thâm tình mà nh¶ 
ngß¶i mách lëo. Vì thª mà ta không nh§n lµc. Vä 
chång, nªu ch¸u b±ng lµc cüa ngß¶i, g£p lúc ngß¶i 
hoÕ n nÕ n mình không li«u chªt ð¬ giúp h÷ là b¤t 
nghîa, còn li«u chªt ð¬ giúp kë vô ðÕ o thì thuµc loÕ i 
b¤t nhân. Vì v§y mà ta không nh§n. Thôi! Má b¥y 
trë ð×ng có làm phi«n ta næa.  

L¶i bàn:  

Kiªm ðßþc chút ðïnh lþi danh không phäi là chuy®n 
d. Nhßng ðßþc lþi danh ðâu ðã hÇn là ði«u t¯t! 
Ðßþc lþi thì m¤t nhân, có danh thì hªt nghîa. 
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LLýý  DDoo  GGiiäänn  DD¸̧ 
Xßa, có mµt tòa lâu ðài r¤t nguy nga tráng l®, b²ng 
dßng søp ð±. M÷i ngß¶i ð± xô ðªn xem và xôn xao 
bàn tán.  

Mµt ngß¶i ra vë hi¬u biªt, h¡ng gi÷ng, kªt lu§n:  

- Khi nãy, ðang ðÑng · ð¥u ngõ, tôi th¤y mµt con 
ru°i xanh bay qua. Và sau ðó thì ... "¥m" mµt cái, 
ngôi nhà này søp ð±. Chính h¡n là thü phÕ m chÑc 
còn ai tr°ng khoai ð¤t n¥y næa ... thßa bà con cô 
bác!  

L¶i bàn:  

Dß¶ng nhß nhæng l¶i kªt lu§n vµi vã cüa chúng ta 
khi giäi thích cho sñ ki®n h¢ng ngày ð«u gi¯ng h®t 
nhß anh chàng thông thái trên ðây. 
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MM¯̄ii  DDââyy  TThhâânn  ÁÁii  
 Visakha là mµt næ ð® tØ tÕ i gia cüa Ph§t. Mµt hôm 
bà ðªn thåm Ph§t tÕ i t¸nh xá KÏ Viên v¾i nß¾c m¡t 
ràn røa.  

ÐÑc Ph§t höi:  

- Này Visakha! Sao hôm nay con có vë bu°n thäm 
thª?  

- BÕ ch Thª Tôn! Con v×a m¾i m¤t ði mµt cháu trai, 
th§t d thß½ng, không ai trông th¤y cháu mà không 
mªn yêu cho ðßþc.  

- Này Visakha, nªu nhß toàn th¬ cß dân thành Xá 
V® n¥y ð«u là thân quyªn cüa con, thì con cäm th¤y 
thª nào?  

- BÕ ch Thª Tôn! ¿¾c mong sao con ðßþc nhß thª. 
Con vçn th¥m mong r¢ng b¤t cÑ ngß¶i nào cûng 
ð«u là thân b¢ng quyªn thuµc cüa mình.  

- Nhßng này Visakha, · thành Xá V® này, m²i ngày 
có bao nhiêu ngß¶i chªt?  
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- BÕ ch Thª Tôn! Có l¨ khoäng hàng chøc ngß¶i.  

- Nªu v§y thì. Có ngày nào mà con ðßþc ráo nß¾c m¡t?  

- BÕ ch Thª Tôn! Th§t là v× ðü cho con v¾i ng¥n ¤y 
cô cháu con dì chú bác nµi ngoÕ i ... ð¬ mà s¥u lo 
bu°n khóc.  

- Này Visakha! Nhæng ai có mµt tråm ngß¶i thân, kë 
¤y có mµt tråm n²i lo bu°n. Nhæng ai có nåm chøc 
ngß¶i thân, kë ¤y có nåm chøc n²i lo bu°n. Nhæng 
ai không ch¤p thü r¢ng ðây là ta, ðây là ngß¶i thân 
cüa ta, kë ¤y không có sñ kh±. Ta xác nh§n r¢ng ðó 
là ngß¶i không s¥u, không tham ð¡m, không có ßu 
não. 

Và ðÑc Thª Tôn li«n ð÷c bài k®:    

S¥u than và ðau kh±            
Sai bi®t có · ð¶i             
Do thân ái chúng có        
Không thân ái chúng không           
Do v§y ngß¶i an lÕ c          
Ðßþc không s¥u không than         
Ch¾ làm thân làm ái            
V¾i mµt ai · ð¶i.  
 



Truy®n Thiªu Nhi 134 

NNàànngg  LL÷÷  LLeemm  

Ngày xØa, ngày xßa có mµt thiªu næ m° côi, nhà lÕ i 
nghèo khó, phäi ði làm thuê cho ngß¶i ta. Qu¥n 
qu§t su¯t ngày trong bªp, ð¥u t¡t m£t t¯i, ngß¶i 
thiªu næ có nhan s¡c m£n mà, nay biªn thành mµt 
cô gái l÷ lem ... và ngß¶i ta g÷i nàng là "Nàng L÷ 
Lem."  

Ngày xa xßa ¤y, khi cánh c±ng nhà tr¶i còn m· 
rµng, chß tiên hay xu¯ng tr¥n dÕ o ch½i và làm 
phúc. Th¤y hoàn cänh cüa cô bé ðáng thß½ng, mµt 
bà tiên ðµng m¯i t× tâm, bà hi®n ra và d£n dò cô 
hãy tìm mµt trái dßa gang còn xanh, b¯n con chuµt 
bÕ ch và mµt chú cào cào th§t to. Nàng l÷ lem y l¶i 
...  

Mµt ðêm trång sáng, hoàng thái tØ m· hµi hoa 
ðång ð¬ kén vþ. Các cô ð©p nh¤t, ð©p nhì, ð©p ba, 
ð©p tß, ð©p nåm ... trong nß¾c ð«u ðßþc v¶i ðªn. 
Các cô ð©p nh¤t xÑ ðßþc khiêu vû cùng hoàng tØ, 
còn các cô khác thì ðã có các vß½ng tôn công tØ, 
con nhà danh gia v÷ng tµc thù tiªp, chï có nàng l÷ 
lem hi«n h§u ðáng thß½ng v¾i hàng tá n°i niêu 
xoong chäo.  
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Bà tiên nhân h§u li«n vun chiªc ðüa th¥n lên. Trái 
dßa gang hóa thành c² xe kªt ð¥y hoa h°ng ðö và 
tr¡ng, b¯n con chuµt bÕ ch biªn thành b¯n con 
ngña bÕ ch hùng dûng, chú cào cào biªn thành anh 
kÜ mã r¤t ß là oai phong. Bµ y phøc hôi hám dính 
ð¥y d¥u mÞ l÷ chäo cüa nàng L÷ Lem hóa thành 
mµt bµ y phøc khiêu vû r¤t hþp th¶i trang, sñc nÑc 
mùi hoa lài hoa bß·i, hoa dÕ  lý.  

Ngß¶i ð©p L÷ Lem chúng ta li«n lên ðß¶ng tiªn 
thÆng ðªn hoàng cung. Cä dÕ  hµi ð«u ngây ng¤t, 
sØng s¯t trß¾c sñ xu¤t hi®n cüa công chúa L÷ Lem. 
Các chàng trai nhìn nàng v¾i vë trìu mªn và chiêm 
ngßÞng, các cô gái tÑc t¯i ganh tÜ. Hoàng tØ 
nghiêng mình trß¾c xe tÑ mã ðßa tay xin phép 
ðßþc dìu ngß¶i ng÷c xu¯ng ... Và L÷ Lem cùng 
chàng khiêu vû cho ðªn khi ð°ng h° gõ 12 tiªng. 
Sñc nh¾ l¶i bà tiên d£n, L÷ Lem h¯i hä t× giã hoàng 
tØ leo lên xe và cho phi nß¾c ðÕ i giæa ánh m¡t nu¯i 
tiªc cüa hoàng tØ. Chiªc xe t× t× m¤t sau mµt khúc 
quanh thì L÷ Lem "mèo lÕ i hoàn mèo" ... Nàng L÷ 
Lem chúng ta ðÑng b½ v½ giæa ðß¶ng dß¾i ánh 
trång. Tay c¥m cái l°ng nh¯t b¯n con chuµt bÕ ch, 
tay phäi ôm trái dßa gang và chú cào cào nhäy loi 
choi trong túi áo.  
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Các em thân mªn,  

Câu chuy®n c± trên ðây là mµt câu chuy®n tình có 
h§u ð©p nhß m½. Nàng L÷ Lem ðßþc kªt duyên 
cùng hoàng tØ, bà tiên chúc lành h÷ r°i tr· v« 
thßþng gi¾i v¾i mµt nø cß¶i th§t tß½i trên ðôi môi 
nhân h§u. Ðôi vþ ch°ng xinh ð©p và giàu sang này 
s¯ng bên nhau cho ðªn ð¥u bÕ c rång long. H÷ sanh 
ra nhæng ðÑa con kháu khïnh nhß tiên ð°ng ng÷c 
næ. Hoàng tØ yêu nàng L÷ Lem say ð¡m nên không 
có mµt cuµc ðánh ð§p gây g² nào xäy ra trong ð¶i 
s¯ng lÑa ðôi cüa h÷. Khi nào g£p mµt chuy®n r¡c 
r¯i, nàng L÷ Lem chï c¥n ng°i ôm m£t khóc thì bà 
tiên Nhân Ái ðã vµi vã vén mây bay xu¯ng v¾i chiªc 
ðûa th¥n l¤p lánh trên tay. Và ðó cûng là t¤t cä kªt 
c¤u cüa các câu chuy®n ð¶i xßa ...  

Viªt lÕ i câu chuy®n này, tôi chï mu¯n höi nhö v¾i 
em, nhæng cô bé L÷ Lem ðáng thß½ng ðang loay 
hoay, t¤t tä ngßþc xuôi bán hàng ngoài ðß¶ng ph¯, 
ho£c nh nhÕ i m° hôi trên ruµng lúa, nß½ng khoai, 
có phäi chång trong mµt ð¶i ngß¶i ít nh¤t cûng có 
mµt l¥n, tôi và em - nhæng cô bé L÷ Lem - b²ng 
nhiên tr· thành xinh ð©p rñc rÞ, r¤t ß là c¥n thiªt 
ð¯i v¾i mµt ngß¶i khác phái nào ðó ... khi mà th¥n 
ái tình ðã vung ðôi ðûa ng÷c? Chúng ta s¨ tr· thành 



Truy®n Thiªu Nhi 137 

mµt nàng công chúa ki«u di−m ð©p nh¤t xÑ cho 
ðªn lúc ð°ng h° ði¬m 12 tiªng. Ðó là lúc mà chúng 
ta r½i tõm vào chiªc bçy cüa Thßþng Ðª nhß mµt 
tß tß·ng gia Tây Phß½ng ðã nói: "Tình yêu là mµt 
chiªc bçy mà Thßþng Ðª ðã gài ra ð¬ b¡t con ngß¶i 
truy«n gi¯ng." Cái gi¶ phút ð¸nh m®nh này th§t là 
bi thäm biªt bao. Hôm qua ta còn là mµt bà chúa, 
ð¥y quy«n uy nghiêng thành ð± nß¾c, thì hôm nay 
ta biªn thành mµt con mø bán m¡m, con m© bán 
hµt v¸t lµn nào ðó. Cánh cØa nhà tr¶i ðã ðóng, nên 
m£c tình cho các nàng L÷ Lem cüa th¶i ðÕ i chúng 
ta ôm m£t khóc. Hoàng thái tØ vçn thÆng tay n®n 
cüi, búa, cu¯c, cán rña hay b¤t cÑ thÑ gì mà chàng 
v¾ ðßþc vào ngß¶i ng÷c. Nhæng ðÑa con "tiên ð°ng 
ng÷c næ" cüa h÷ thì ðang bò lê, trên m£t ð¥y ru°i! 
V§y thì nên cao chÕ y xa bay, leo lên ngña phi nß¾c 
ðÕ i trß¾c ðôi m¡t th¦n th¶ tiªc nu¯i cüa hoàng tØ 
trß¾c khi ð°ng h° ði¬m 12 tiªng ... Hay là nán lÕ i ð¬ 
chàng cùng ta chÑng kiªn cái phút giây: "mèo lÕ i 
hoàn mèo"?  

Em tính sao ðây?  
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NNggààyy  MMaaii  ÅÅnn  KKhhööii  TTrrää  TTii««nn  

  Xßa, có mµt ông già bán k©o ð« lên thùng xe nhß 
thª này: "Ngày mai ån khöi trä ti«n." Trë con xem 
th¤y thích l¡m, rü nhau mua k©o và nghî r¢ng: 
"Ngày mai mình s¨ ån k©o ðã thèm ... vì ông bán 
k©o ðã nói v§y mà."  

Nhßng, ngày mai ... ngày mai ... r°i ngày mai, ông 
bán k©o vçn b¡t b÷n trë phäi ðßa ti«n m¾i trao k©o 
cho. Vì ngày mai là mµt ngày không bao gi¶ có. 

Em thân mªn!  

"Ngày mai ån khöi trä ti«n" chï là mµt l¯i nói gÕ t trë 
con. Vì ngày mai không bao gi¶ ðªn, th§t chång là 
chính cái khoänh kh¡c ng¡n ngüi hi®n tÕ i này ðây. 
Nªu ta bäo r¢ng "Ngày mai ta s¨ h÷c hành ðàng 
hoàng, s¨ giúp ðÞ ngß¶i này, kë n÷, s¨ b¡t ð¥u tu 
hành c¦n th§n, s¨ thñc thi nhæng cäi cách vî ðÕ i 
v.v... và v.v... thì coi ch×ng, ðó có th¬ là mµt l¶i hÑa 
h©n suông ð¬ ta ðßþc phép duy trì tình trÕ ng "bê 
b¯i" hi®n tÕ i ... cho khöi áy náy, c¡n rÑt lß½ng tâm 
mà thôi.  
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Ngày mai, r°i cûng s¨ y h®t nhß ngày hôm nay. V§y 
thì nhæng gì có th¬ làm ðßþc bây gi¶ chúng ta hãy 
... mµt ... hai ... ba ... b¡t tay làm li«n, ch¾ ð×ng h©n 
vào ngày mai, là mµt ngày chï có trong äo tß·ng mà 
thôi. (1983)  
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NNggßß¶¶ii  HHßß¾¾nngg  ÐÐÕÕ oo  

Mµt hôm, trên ðß¶ng ði dÕ o, mµt nhà sß b²ng 
khám phá ra mµt quãng ðß¶ng tr½n trþt trong 
khuôn viên chùa, ai s½ ý là té nhß ch½i.  

Ðµng lòng bi mçn, sß bö cä mµt bu±i trßa ð¬ hì høc 
ðóng, s½n và v¨ mµt t¤m bäng báo ðµng. Xong ðem 
c¡m · quãng ðß¶ng tr½n trþt d té.  

Ngçm lÕ i công trình cüa mình, sß khoan khoái ði 
t¾i, ði lui, nhìn ng¡m nghî bøng: "Th§t là an toàn, 
có t¤m bäng báo ðµng n½i ðây thì ... bäo ðäm chÆng 
có ai b¸ trþt chân cä ..."  

Ng¶ ðâu, sau mµt bß¾c ði lui, sß tr· thành ngß¶i 
trþt chân ð¥u tiên!  

L¶i bàn:  

Em thân mªn, trong quãng ðß¶ng v×a qua, ít nh¤t 
cûng ðã h½n mµt l¥n chúng ta b¸ té ki¬u này. Cái 
ðau cüa th¬ xác không th¤m vào ðâu so v¾i ni«m 
tüi h±. Có phäi không?  
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Nhßng không sao, m²i l¥n té xong, mình vçn còn 
có th¬ ðÑng d§y ðßþc ... và nªu còn g£p quãng 
ðß¶ng nào c¥n v¨ bäng báo ðµng, chúng ta vçn sÇn 
sàng bö ngü trßa ð¬ "ån c½m nhà, ði làm chuy®n 
hàng xóm", min sao, có ngß¶i nh¶ t¤m bäng cüa 
mình mà khöi b¸ trßþt chân thì ... dù té bao nhiêu 
l¥n mình cûng vçn th¤y vui.  

Em có th¤y thª không?  
   
   

"Nhß thÑ hoa tß½i ð©p v×a có màu s¡c v×a lÕ i có 
hß½ng th½m.  

Nhæng ngß¶i nói ði«u lành và làm ðßþc ði«u lành 
s¨ ðßa lÕ i kªt quä t¯t."  

Pháp Cú 52.  
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NNggßß¶¶ii  MMaanngg  CChhââuu  

Xßa, tÕ i mµt làng ven biên gi¾i có xäy ra tai nÕ n 
binh ðao. Dân chúng phäi b°ng bª nhau ði lánh 
nÕ n.   

Trong ðoàn ngß¶i di tän ðó, có mµt thanh niên con 
nhà giàu, cüa cäi vô s¯. Anh m£c vào ngß¶i ðªn ba 
bµ ð°, mang theo mµt túi da, cùng b¯n bao väi l¾n 
chÑa ð¥y ng÷c ngà châu báu. Ai trông th¤y anh 
cûng phäi b§t cß¶i. Mµt vài ngß¶i t¯t bøng khuyên:  

- Con ðß¶ng mình ði tÜ nÕ n r¤t hoang v¡ng, trµm 
cß¾p nhi«u nhß rß½i. Anh mà mang hành lý c°ng 
k«nh thª này, tôi e lành ít dæ nhi«u ða!  

Anh chàng bi®n hµ:  

- Ðây là tài sän cüa riêng tôi, chßa ch¡c ai có ðßþc. 
Ngß¶i ðâu cüa ðó, thà chªt chÑ tôi không bö lÕ i 
ðßþc.  

- Nào ai có bäo anh vÑt bö ðâu ... có ði«u mang ði 
ng½ ng½ thª này là e ... rß¾c h÷a vào thân ð¤y.  
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Gi£c tan. M÷i ngß¶i løc tøc kéo v«. T¤t cä ð«u có ðü 
m£t, duy có anh chàng nhà giàu dÕ o n÷ thì không 
có ngày v«. Anh ðã b¸ cß¾p giªt d÷c ðß¶ng.  

Em thân mªn:  

Cõi ð¶i mà chúng ta ðang s¯ng ðây thuµc v« døc 
gi¾i, nghîa là chúng sanh xem ngû døc là cüa báu. 
Ðó là nhæng món s¡c, thinh, hß½ng, v¸, xúc làm ð©p 
ý v×a lòng thiên hÕ . Chúng sanh thß¶ng chém giªt 
nhau ð¬ tranh giành nhæng thÑ ðó.  

Hàng tu sî chúng ta, cûng gi¯ng h®t nhß ðoàn 
ngß¶i di tän n÷. Th§t là hi¬m nguy cho kë nào 
trong b÷n mình còn ðèo theo bên mình mµt ít ti«n 
cüa, tài nång, danh tiªng ho£c s¡c ð©p mà lÕ i c¯ 
tình bi¬u di−n cho ngß¶i khác th¤y. Mµt tôn giä 
chúng sanh nào mà ðã th¤y "cüa báu" cüa chúng ta 
r°i thì ... sinh mÕ ng cüa kh± chü quä là nhß chï 
mành treo chuông ... hành giä khó mà vßþt qua b¬ 
sanh tØ ðßþc.  

ÐÑc Ph§t ðã không phäi là không có thâm ý khi bäo 
tång ð° phäi s¯ng giän d¸, b¥n hàn, và cÕ o quách ði 
mái tóc, ån m£c xu«nh xoàng, ð¬ "nªu còn mµt tí ti 
s¡c ð©p nào cûng b¸ ... tèm hem hªt". Và ... th§t là 
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khó coi khi có v¸ tu sî nào cÑ tô løc chu¯t h°ng b« 
ngoài, su¯t ngày cÑ såm soi, ve vu¯t cái nhan di®n 
cüa mình. Nó cûng chß¾ng m¡t h®t nhß khi ta b¡t 
g£p cái hình änh c°ng k«nh cüa anh chàng nhà giàu 
trên ðß¶ng chÕ y gi£c · trên.  

Riêng ð¯i v¾i các hành giä nào không có l¤y mµt tí 
ti tài s¡c nào, xin quí v¸ cûng ch¾ l¤y làm bi quan, 
m£c cäm, h¶n duyên tüi ph§n, mà nên vui m×ng vì 
con ðß¶ng tr· v« r¤t là an toàn. Ðã lên ðß¶ng ði 
thª nào cûng có ngày ðáo bï ngÕ n 100% ð¤y, thßa 
chß hi«n hæu. (01.1984)  
   
   

Ngß¶i trí phäi gµt sÕ ch nhæng ði«u c¤u uª trong 
tâm, hay c¥u cái vui chánh pháp, xa lìa ngû døc mà 
chÑng Niªt Bàn.  

Pháp cú 88.   
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NNggßß¶¶ii  MMùù  RR¶¶  VVooii  
Thu· xßa, có mµt ðám ngß¶i mù t× thu· s½ sinh, 
nghe nói ðªn con voi nhßng chßa t×ng biªt nó ra 
sao cä. Mµt hôm nghe ð°n có con voi ði ngang qua 
làng. Ðám ngß¶i mù bèn nh¶ ngß¶i dçn ðß¶ng ðªn 
... "xem" voi. Anh nài d dãi cho phép h÷ ðßþc r¶ 
rçm con voi tùy thích.  

Lúc tr· v«, ðoàn ngß¶i mù kháo chuy®n v¾i nhau 
r¢ng:  

- Bác Õ ! LÕ  quá ... nªu không phäi chính tay tôi s¶, 
thì tôi không th¬ nào tin ðßþc. Con voi h®t nhß cái 
cµt nhà, kinh th§t! (Anh chàng này s¶ nh¢m chân 
voi.)  

- Bác bäo sao? Con voi còn lâu m¾i gi¯ng cây cµt 
nhà (anh mù s¶ nh¢m cái ðuôi quä quyªt) - nó 
gi¯ng cây ch±i chÑ lÕ i!  

Anh s¶ trúng tai voi vµi cãi:  

- Tôi th¤y nó gi¯ng cây quÕ t mo.  

Anh s¶ nh¢m bøng voi bäo:  
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- Tôi cho là nó gi¯ng cái chum tß½ng.  

- H×m! M¡t v¾i mûi các anh ra sao ð¤y! ... Tôi thì 
th¤y nó gi¯ng nhß cái ¯ng ðiªu (anh chøp nh¢m cái 
vòi voi quát lên)  

Anh sau cùng r¶ nh¢m cái ngà voi, cß¶i kh¦y:  

- Th§t là ð° ðui, v×a ðui v×a ng¯c ... con voi chÆng 
khác chi cái s×ng trâu mà lÕ i khéo tß·ng tßþng!  

TÑc thì cä b÷n ð«u nhao nhao lên:  

- Sao? Mày dám bäo ông ðui à? ..HØ th¢ng kia ...     
- V×a ðui, v×a ng¯c m¾i ån nói ¤m ¾ nhß thª ...      
- Này ... ngu này ... ngu này ...  

Ðoàn ngß¶i mù li«n lån xä vào nhau, ðánh thøi, 
cào, c¤u ... Ai cûng cho là mình ðúng, còn ngß¶i 
khác ð«u sai cä, nên kªt quä là anh nào cûng b¸ n®n 
mµt tr§n ðích ðáng. 

Em thân mªn!  

Chúng ta ðã t×ng nghe k¬ chuy®n ngß¶i mù s¶ voi 
này t× thu· còn th½ bé ... nhßng em có nh§n th¤y 
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r¢ng mình cûng gi¯ng h®t nhß các anh chàng mù 
kia không?  

Cái tâm hß v÷ng, sinh di®t liên miên cüa chúng ta 
cûng gi¯ng nhß con voi n÷, và chúng ta là nhæng 
anh chàng mù kh¯n kh±.  

Vì không quan sát th¤u ðáo ðßþc hành tung cùng 
hình tß¾ng cüa tâm thÑc, nên chúng ta hay khoác 
cho bän ngã cüa mình nhæng nhân dáng riêng, tùy 
theo hình tß¾ng cüa v÷ng ni®m, mà chúng ta b¡t 
g£p ðßþc. ChÆng hÕ n nhß v×a th¤y loáng thoáng 
các v÷ng ni®m có vë "t× bi hÖ  xä ..." chúng ta li«n 
hãnh di®n nhü th¥m: "Ta ðây là mµt nhân v§t t× bi 
hÖ  xä cùng mình" ... chÑ không phäi nhß anh kia, 
ch¸ n÷ ... G£p mµt ngß¶i bÕ n ðang nóng gi§n, ta 
li«n hÕ  mµt t× ngæ "Th§t là mµt anh chàng cµc c¢n 
ðê ti®n." Nhæng ý tß·ng tñ tôn và tñ ty ð«u ðßþc 
thành hình theo cách ðó.  

Th¤y ðßþc rõ vóc dáng toàn th¬ cüa con voi ð¬ phá 
vÞ nhæng kiªn ch¤p thiên l®ch cüa mình là chæa 
ðßþc t§t ... cãi lµn cüa b÷n ngß¶i mù. Th¤y rõ ðßþc 
toàn th¬ quá trình sanh di®t, ðß¶ng ði l¯i v« cüa 
các v÷ng ni®m ... là chuy®n c¥n thiªt c¤p bách cüa 
ngß¶i tu Ph§t. Mu¯n th¤y cho rõ ràng, chúng ta 
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phäi bình tïnh quan sát, không thiên v¸, lo sþ, h¯t 
hoäng hay muµn phi«n, trß¾c nhæng vóc dáng, ð£c 
tính nào cüa v÷ng tâm hªt. "Tham, sân, phçn, h§n, 
phú, não, t§t, xan ..." là nhæng món phø tùng mà 
cái bän ngã nào cüa nhân loÕ i cûng có. Gi¯ng nhß 
mµt chú voi thì phäi có ð¥y ðü cä ð¥u, ðuôi, bøng, 
lßng, ngà, tai v§y. Nªu chúng ta còn ngÕ c nhiên khi 
b¡t g£p mµt tánh x¤u cüa mình, khó ch¸u khi th¤y 
mµt hành vi cüa ngß¶i khác, là chúng ta chßa hi¬u 
rõ tß¶ng t§n v« chú voi cüa mình. Các chú voi ð«u 
gi¯ng nhau · hình vóc ðÕ i cß½ng kia mà. Chính vì 
ch² này mµt thi«n sß ðã bäo: "Nhß nhau d÷c müi 
ngang mày."  

Th¤y rõ hình tß¾ng cüa con voi, theo dõi nhæng 
biªn chuy¬n ða dÕ ng cüa v÷ng tâm quä là mµt kÏ 
công lý thú ... Nhßng chuy¬n hóa mµt con voi 
ngang tàng bß¾ng bïnh thành mµt chú voi ngoan 
ngoãn t¯t nªt lÕ i là mµt chuy®n ðòi höi quá nhi«u 
th¶i gian và nhân lñc. Cûng nhß biªn ð±i mµt cái 
tâm h²n tÕ p r¡c r¯i ða sñ thành mµt cái tâm Ph§t 
thì không phäi là chuy®n d. Không d, nhßng không 
phäi là b¤t khä, vì các kinh ði¬n thß¶ng thß¶ng 
nh¡n nhü chúng ta r¢ng: "Phi«n não tÑc b° ð«!" 
Tâm chúng sanh tÑc là tâm Ph§t v§y!  
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NNggßß¶¶ii  TTrroonngg  MMµµnngg  
Xßa, có mµt anh chàng h÷a sî tài ba, ð©p trai, 
nhßng chï phäi tµi nghèo!  

Mµt hôm th×a hÑng, chàng h÷a nên mµt bÑc tranh 
giai nhân tuy®t ð©p. Chàng h÷a sî say mê ng¡m 
ngß¶i trong tranh, tô løc chu¯t h°ng vào, càng nhìn 
càng thêm ng½ ng¦n.  

Nhìn lui, ng¡m t¾i lâu ngày chày tháng, chàng h÷a 
sî ðâm ra si tình ngß¶i ... trong tranh! Su¯t ngày, 
chàng chï l¦n qu¦n bên tranh ð¬ tö tình, quên cä ån 
ngü và làm vi®c ð¬ kiªm ti«n mua gÕ o ...  

Tình trÕ ng càng ngày càng bª t¡c, sþ chàng h÷a sî 
chªt mòn vì ðói, song thân chàng tìm cách kiªm vþ 
cho con. Nhßng kh± n²i ... làm sao tìm cho ðßþc 
ngß¶i trong mµng cho chàng h÷a sî tài ba này ðây?  

Xin höi nhö:  

- Khi chúng ta cäm th¤y yêu (hay ghét) mµt ngß¶i 
nào, là chúng ta yêu ngay ðß½ng sñ hay lÕ i v¾ nh¢m 
mµt cái bóng do chính mình v¨ nên v« nhân v§t ðó, 
thßa chß hi«n hæu!  
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Và trong tình trÕ ng này thì phäi "làm sao giªt ðßþc 
ngß¶i trong mµng" ðây?  
   
  Næ tánh chß¾ng ngÕ i gì, khi tâm khéo thi«n ð¸nh,  

Khi trí tu® tri¬n khai, chánh pháp quán vi di®u! 
(T.U.I. 160)  
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ÔÔ  SSààoo  TThhii««nn  SSßß  
Ô Sào thi«n sß là mµt cao tång Trung Hoa vào ð¶i 
Ðß¶ng. Khi bà m© hÕ  sanh sß, bà không ßng ý l¡m 
nên ðem bö con vào mµt chiªc t± quÕ  trên cµi ðÕ i 
th÷ trß¾c hiên chùa r°i lçn m¤t. Sß xu¤t gia t× ðó, 
và ngß¶i ta g÷i sß là th¥y Ô Sào (Ô là quÕ , Sào là 
t±), tÑc là ông th¥y có xu¤t xÑ t× mµt chiªc t± quÕ . 
Tu±i ¤u th½ và tráng niên cüa sß trôi qua bình thän 
trong bóng mát cüa tòng lâm c± kính. Sß thß¶ng 
hành thi«n trên quê hß½ng cüa mình, tÑc là n½i 
chäng ba có ð£t chiªc t± quÕ  ngày xßa mà theo 
nåm tháng, cµi cây ðã to và rµng ð¥y ðü ð¬ cành 
nhánh có th¬ cho sß ð£t mµt chiªc t÷a cø trên ¤y, 
cho ðªn khi ngµ ðÕ o và hành ðÕ o, thi«n sß vçn 
không r¶i "quê m©."  

Mµt hôm, quan th¸ lang BÕ ch Cß D¸, mµt thi hào 
l×ng danh ðß½ng th¶i, ði dÕ o ngang c²ng chùa, 
trông th¤y nhà sß ðang ng°i v¡t vëo trên tàng cây, 
v¯n không ßa hÕ ng ngß¶i "lánh nþ ð¶i" nhß thª, 
ông cau mày höi:  

- Bµ hªt ch² r°i hay sao mà th¥y lña ch² hi¬m 
nghèo nhß thª ð¬ ng°i?  
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Thi«n sß bình thän ðáp:  

- Ch² cüa tôi xem ra còn væng vàng h½n ch² cüa 
quan l¾n ðang an t÷a nhi«u.  

Quan th¸ lang nhìn lÕ i chiªc ki®u cüa mình ðang 
ng°i, ngÕ c nhiên:  

- Ch² tôi ðang ng°i có gì ðáng ngÕ i ðâu?  

- Thßa, ch² ðÕ i quan là dß¾i vua, trên các quan và 
tråm h÷. Vua thß½ng thì qu¥n th¥n ghét, ðßþc lòng 
dân thì m¤t lòng vua. Tính mÕ ng cüa ðÕ i quan cùng 
thân quyªn ð«u l® thuµc vào lòng yêu ghét cüa vua 
và sñ t§t ð¯ t¸ hi«m cüa bÕ n bè. Mµt chiªc ghª ðßþc 
kê trên ð¥u lßÞi thiên hÕ  thì làm sao bì ðßþc v¾i sñ 
cÑng ch¡c cüa cµi cây này ðßþc. Có phäi thª không 
thßa ðÕ i quan?  

BÕ ch cß d¸ nghe nhà sß nói chï im l£ng cúi ð¥u, 
giây lâu v¸ ðÕ i quan lão thành m¾i c¤t tiªng höi:  

- Th¥y có th¬ cho tôi biªt thª nào là ðÕ i ý cüa Ph§t 
pháp chång?  

Thi«n sß ðáp li«n:  
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- Không gì d b¢ng câu höi này. ÐÕ i quan hãy nghe 
tôi trä l¶i ðây, ðó là: "Chß ác mÕ c tác. Chúng thi®n 
phøng hành - Tñ t¸nh kÏ ý - Th¸ chß Ph§t Giáo."  

(Nghîa là: Các ði«u ác ch¾ làm, các ði«u lành vâng 
giæ, tñ thanh l÷c ý mình, ðó là l¶i Ph§t dÕ y.)  

BÕ ch Cß D¸ nghe xong bäo:  

- Nhæng ði«u th¥y v×a ðáp, con nít lên ba cûng nói 
ðßþc.  

Thi«n sß mîm cß¶i:  

- Thßa ðÕ i quan, con nít lên ba nói ðßþc, nhßng 
ông lão sáu mß½i chßa ch¡c ðã làm xong. Ngài có 
th¤y nhß thª không?  

BÕ ch Cß D¸ lÕ i im l£ng cúi ð¥u. Ông b¡t ð¥u h÷c 
ðÕ o v¾i thi«n sß Ô Sào t× ðó. Ngß¶i ta k¬ r¢ng dß¾i 
sñ dçn d¡t cüa thi«n sß "T± quÕ ", không bao lâu v¸ 
ðÕ i quan này "thoát nhiên ðÕ i ngµ". Chuy®n k¬ chï 
có thª, còn vi®c ông ðÕ i ngµ cái gì thì chúng ta 
ðành ch¸u v§y.  
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Câu chuy®n này xin ðßþc khép lÕ i n½i ðây. Xin thân 
ái chào t¤t cä nhæng ngß¶i em áo väi cüa tôi. 
(30.04.1985)  
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ÔÔnngg  TThh¥¥yy  KKÏÏ  LLÕÕ   

Thu· xßa, có mµt v¸ sß già nuôi mµt ð°ng tØ, 
nhßng không dÕ y phép t¡c qui cü gì cä.  

Mµt hôm có mµt v¸ tång hành cß¾c ðªn, th¤y tình 
trÕ ng ðó bèn dÕ y cho ð°ng tØ nhæng nghi l thông 
thß¶ng cüa mµt chú ti¬u s½ c½.  

Chi«u ðªn, khi v¸ sß già tr· v« ð°ng tØ li«n ra chào 
höi. V¸ sß l¤y làm lÕ  bèn gÕ  höi nguyên do. Xong, sß 
g÷i v¸ khách tång ðªn, bäo:  

- Thßþng t÷a ði hành cß¾c là thñc hành cái tâm gì? 
Tôi nuôi th¢ng bé này ðã h½n ba nåm r°i, may m¡n 
là nó có th¬ thß½ng xót nó. Ai bäo thßþng t÷a làm 
hß hoÕ i nó? Thôi m¶i thßþng t÷a ðem hành lý ði 
ch² khác.  

Khách tång ðành phäi ra ði giæa lúc tr¶i ðang ð± 
mßa.  

Thi«n sß Pháp Nhãn bình r¢ng:  

Ngß¶i xßa hi¬n lµ cái gia phong cüa nhà mình ra 
r¤t là quái lÕ , hãy nói ý tÕ i ch² nào? Mµt khi ðã có 
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ðµng tác thì chÆng phäi là b±n lai di®n møc. Thánh 
ðã chÆng th¬ ðßþc thì làm gì có phàm? An nhiên 
m£c cho nó ðµng tînh vô tâm, thánh hay phàm, 
nång hay s·, trí hay ngu, phi«n não hay b° ð« ð«u 
là ðÕ o nhß nhß b¤t ðµng.  

Em thân mªn!  

Chúng ta có th¬ b¡t chß¾c r§p khuôn theo Thánh 
Hi«n, Tiên, Ph§t, B° Tát ... v« các khoäng oai nghi: 
ði ðÑng, n¢m ng°i, ån m£c, nói nång, cúi ngß¾c, ho 
hen, t¢ng h¡ng ... nhßng không th¬ b¡t chß¾c các 
ngài v« khoän giác ngµ và thái ðµ tñ tÕ i trß¾c bát 
phong. Không th¬ b¡t chß¾c, nhßng không phäi 
chúng ta vô ph¥n. Có ði«u hâm mµ và b¡t chß¾c 
ðôi khi cûng có nghîa là tñ khinh khä nång cüa 
chính mình. Có l¨ vì thª mà v¸ sß này không ch¸u 
dÕ y d² ð°ng tØ v« nhæng oai nghi phép t¡c chång?  
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PPhh§§tt  CCüüaa  NNggooÕÕ ii  
Bé ði chùa v« chào ngoÕ i. NgoÕ i höi:  

- Con ði chùa có gì hay k¬ cho ngoÕ i nghe v¾i!  

- NgoÕ i à! Th¥y dÕ y con ni®m danh hi®u Ph§t A Di 
Ðà. NgoÕ i nh¾ ni®m nghen.  

Bà ngoÕ i ng¥n ng× h°i lâu ðáp:  

- Xßa rày ngoÕ i ni®m ðÑc Quán Thª Âm, bæa nay 
ð±i ni®m ðÑc Di Ðà ... Sao ngoÕ i sþ ông Ph§t kia 
gi§n ngoÕ i quá ... con à!  
   
Phø chú:  

Ði«u này phäi höi lÕ i ðÑc Quán Thª Âm m¾i rõ 
thñc hß!  

Không có trí tu® thì không có thi«n ð¸nh.  

Không có thi«n ð¸nh thì không có trí tu®.  
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Ngß¶i nào g°m ðü thi«n ð¸nh và trí tu® thì g¥n ðªn 
Niªt bàn.  

Chª phøc ðßþc m¡t - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc tai - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc mûi - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc lßÞi - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc thân - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc tâm ý - Lành thay!  

Chª phøc ðßþc hªt thäy - Th§t lành thay!  

TÏ Kheo nào chª phøc ðßþc hªt thäy thì giäi thoát 
hªt thäy kh±  

Pháp cú 360 
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PPhh§§tt  ——  ÐÐââuu??  

 Thu· xßa, có anh chàng ð÷c kinh nghe nói v« Ph§t, 
thích l¡m, nhÑt ð¸nh ði tìm cho g£p Ngài m¾i nghe. 
Anh chàng khån gói quä mß¾p ra ði. Sau khi träi 
qua không biªt c½ man nào là núi sông, thành ph¯, 
h¥m h¯ gian nguy hi¬m tr· ... Chàng vçn chßa g£p 
ðßþc Ph§t gi¯ng nhß hình dÕ ng trong Kinh ðã di−n 
tä.  

"Thân Ph§t s¡c vàng, cao mµt trßþng sáu, ð¥y ðü ba 
mß½i hai tß¾ng t¯t, tám mß½i vë ð©p, hào quang 
chói sáng."  

Mµt hôm tÕ i mµt sß¶n non, chàng trai tình c¶ g£p 
mµt cø già râu tóc bÕ c ph½, c¯t cách siêu phàm, 
m×ng quá, chàng kh¦n khoän:  

- Thßa cø, cø có biªt Ph§t ðang ngø · ðâu không? 
Xin chï dùm cho con v¾i.  

Ông lão mîm cß¶i:  

- �! Ch² nào mà không có Ph§t? Trên quãng ðß¶ng 
v×a qua, chã l¨ con không g£p ðßþc Ngài ß?  
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- Thßa cø, trên ðß¶ng ði con ðã t×ng g£p vô s¯ 
ngß¶i, nhßng ð«u là hÕ ng phàm phu tøc tØ cä. Con 
chßa t×ng th¤y ngß¶i nào có ðßþc vài tß¾ng t¯t 
nhß trong kinh ðã mô tä v« Ph§t cä.  

Ông cø cß¶i ha hä:  

- Chú mày ng¯c nghªch th§t, chú không biªt r¢ng 
cái thân ð¥y ðü ba mß½i hai tß¾ng t¯t và tám mß½i 
vë ð©p ðó dân „n Ðµ ðã ð¯t thành tro và chia nhau 
xây tháp th¶ cúng cä r°i ß?  

- Thßa, thª thì Ph§t chªt r°i sao?  

- Hi®n gi¶ ÐÑc Ph§t ðang phân thân · kh¡p m÷i 
n½i. Ngài cûng mang thân t¯t và x¤u nhß chúng 
sanh v§y. Con có còn mu¯n g£p Ngài næa không?  

- Thßa, dù b¤t cÑ v¾i hình dáng nào, nªu ðích th§t 
là Ngài thì con vçn vô cùng khát ngßÞng.  

- V§y thì, ð¬ ta mách nß¾c cho con nhé ... Con hãy 
quay v«. Trên ðß¶ng v« nªu con g£p ngß¶i nào nào 
mang gu¯c trái · chân phäi, gu¯c phäi · chân trái 
thì ngß¶i ðó chính là mµt hóa thân Ph§t. Hãy th×a 
sñ và cúng dß¶ng v¸ Ph§t ¤y nhß trong kinh ðã dÕ y.  
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Chàng trai h¯i hä quay v«. Su¯t quãng ðß¶ng dài, 
chàng không g£p ÐÑc Ph§t nào mà hình dÕ ng nhß 
cø già di−n tä. Chán nän, chàng ði luôn v« nhà. Tr¶i 
ðã khuya, bà m© còn chong ðèn ng°i ðþi con. Nghe 
tiªng g÷i cØa bà m×ng quá, qu¶ quÕ ng tìm ðôi gu¯c 
r°i ch¯ng g§y t¤t tä ra m· cØa.  

Chàng trai th¤y m© ti«u tøy, nß¾c m¡t chäy dài trên 
ðôi má nhån nheo, mang lµn chiªc gu¯c trái qua 
chân m£t, gu¯c m£t sang chân trái. Chàng ôm 
ch¥m l¤y m© ngh©n ngào: "Ôi ÐÑc Ph§t yêu quí cüa 
con."  

Em thân mªn!  

Trong kinh Ph§t có dÕ y: g£p th¶i không có Ph§t thì 
hai v¸ ðáng tôn th¶ là cha và m© cüa mình. Phäi 
cung kính và th¶ phøng hai v¸ Ph§t này nhß tôn th¶ 
ÐÑc Ph§t Thích Ca và Di L£c v§y. Ðó là l¶i dÕ y cho 
hàng Ph§t tØ tÕ i gia.  

Riêng chúng ta hàng xu¤t gia, ðã lìa bö cha m© cüa 
xác thân này, ð¬ th×a sñ cúng dß¶ng t¤t cä chúng 
sanh và nhæng cha m© trong vô lßþng kiªp cüa 
mình.  
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Ngày xßa, trong hàng môn ð° cüa ðÕ i sß Trí Khäi, 
mµt danh tång ð¶i Ðß¶ng, có mµt v¸ sß nh¾ nhung 
cha m©, bèn bày tö cùng Ngài. ÐÕ i sß dÕ y:  

"Là ngß¶i xu¤t gia, ông ch¾ nên vì cha m© mµt ð¶i 
mà xao lãng b±n ph§n ð¯i v¾i cha m© nhi«u ð¶i, là 
t¤t cä chúng sanh ðó v§y."  

Câu chuy®n anh chàng ði tìm Ph§t trên ðây do 
ngß¶i Trung Hoa ð£t ra ð¬ nh¡c nh· v« chæ Hiªu, 
b±n ph§n làm con. Nhßng qua câu chuy®n này, em 
có th¤y rõ ch² oái oåm cüa nó là chúng ta bôn ba 
tìm Ph§t kh¡p n½i trong khi Ngài · k« c§n bên mình 
mà chÆng hay. Có l¨ vì thª mà khi sß Hu® Häi höi 
Mã T± v« Ph§t, Mã T± ðáp: "H®t nhß kë cßÞi trâu, 
ði tìm trâu." Em có th¤y nhß thª không?  
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QQuuyy¬¬nn  KKiinnhh  DDii  LL££cc  

 Di®u Hi có mµt quy¬n kinh Nh§t Tøng r¤t quí, mµt 
hôm, tøng kinh xong, Di®u Hi ngü ngay, quên c¤t 
quy¬n kinh ði. Mµt chú chuµt chÕ y qua, th¤y m¤y 
quy¬n kinh thì m×ng rÞ:  

- Má b¥y trë mà ðßþc món này lót ± thì c× còn gì 
b¢ng.  

Thª là chú chuµt na quy¬n kinh v« mµt cái hang · 
dß¾i g¥m tü. Bà chuµt ð¸nh xé quy¬n kinh ra lót tä 
cho s¡p nhö, b±ng nghe tiªng "meo meo" cüa ông 
mèo, bà chuµt li«n lïnh m¤t.  

Mèo ði ðªn, g£p quy¬n kinh li«n leo lên n¢m khoanh, 
ðánh mµt gi¤c ngon lành. Ngü xong, mèo vß½n vai, 
xoa bøng nói:" Chiªc chiªu này êm quá, mình ngü 
mµt gi¤c ngon chi lÕ " và mèo bö ði.  

Con Lu Lu ðang ði ch½i th½ th¦n, b²ng th¤y quy¬n 
kinh, bèn tha tu¯t ra vß¶n nghî bøng: "Mình ðem cái 
này ra kiªm con Nô ... hai ðÑa ch½i trò ném banh m¾i 
ðßþc". Ch½i chán, Nô và Lu bö quy¬n kinh giæa 
ðß¶ng.  
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Cu Bình ði h÷c v« b¡t ðßþc reo: "A! Mình có gi¤y dán 
di«u và xªp ghe ch½i r°i".  

Thª là quy¬n kinh ðßþc dán hình con di«u bay lên 
tr¶i, xªp thành ghe trôi b«nh b°ng trong mß½ng nß¾c.  

Mµt ph¥n còn lÕ i, ðßþc lû m¯i xé nhö ra khênh v« t± 
n¤u nß¾ng và ån ti®c m×ng cüa m¯i chúa!  

L¶i bàn  

Em thân mªn, chï là mµt cu¯n sách thôi mà Di®u Hi 
g÷i là kinh Nh§t Tøng, bà chuµt cho là ð° lót tã, con 
mèo sØ døng nhß mµt chiªc chiªu, chó Lu Lu ðem 
làm ð° ch½i, cu Bình dán hình con di«u và lû m¯i thì 
th¤y ðó là mµt món ån khoái kh¦u.  

TÕ i sao thª?  

ÐÑc Ph§t dÕ y r¢ng: Tùy theo t×ng bi®t nghi®p cüa 
chúng sanh mà m²i kë có mµt l¯i nhìn, kiªn ch¤p, 
quan ni®m v« vÕ n hæu hoàn toàn khác nhau ... và 
ði«u r¡c r¯i nh¤t là ai ai cûng cho r¢ng quan ði¬m và 
cách sØ døng cüa mình là hay nh¤t, thông minh nh¤t, 
hþp lý nh¤t.  
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Và ðó cûng chính là ði«u ðiên ðäo nh¤t cüa chúng ta. 
Có phäi thª không? (07/1986)  

"Ngß¶i ngu su¯t ð¶i g¥n gûi ngß¶i trí vçn chÆng hi¬u 
gì chánh pháp, ví nhß cái mu²ng múc thu¯c thang 
luôn mà chÆng bao gi¶ biªt ðßþc mùi v¸ cüa thu¯c." 
(Pháp Cú 64)  
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SSóónngg  MM¡¡tt  KKhhuuyynnhh  TThhàànnhh  

 Xßa, có mµt cô gái mù, nghèo nàn, x¤u xí, tên g÷i là 
Mai. Ðªn tu±i d§y thì, Mai không ng¾t than khóc, c¥u 
tr¶i, kh¦n Ph§t, ß¾c ao ðßþc sáng m¡t, ð¬ làm løng 
nuôi thân.  

Tiªng than van cüa cô làm ðµng lòng mµt cô tiên nhö 
trên thßþng gi¾i. Cô tiên nghî th¥m:  

"Th§t là b¤t công khi ð¬ cho mµt mình cô gái n¥y 
ch¸u ðªn m¤y tai h÷a. Mình mà không ra tay giúp thì 
còn ai ... tr°ng khoai ð¤t này."  

Mµt hôm, th×a d¸p các bà tiên l¾n ngü say, nàng tiên 
bé böng li«n ån c¡p chiªc ðüa th¥n, vµi vã bay xu¯ng 
tr¥n và gõ lên ð¥u cô bé x¤u s¯ ... xong cô tiên cûng 
vµi vã bay v« thßþng gi¾i, lòng vui khôn tä xiªt.  

Vi®c ð¥u tiên cüa Mai khi sáng m¡t là h¯i hä chÕ y ra 
b¶ su¯i ð¬ soi m£t. Th¤y khuôn m£t x¤u xí cüa mình 
lung linh qua ánh nß¾c. Mai lÕ i khóc nÑc n·, v§t vã 
than trách:  
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- Cô tiên nào ðó ác ðÑc thì thôi! Cho tôi sáng m¡t làm 
chi ð¬ th¤y cái bän m£t x¤u xí thª này ... Hu hu! Thà 
chªt quách cho r°i còn sß¾ng thân h½n.  

Cô tiên bé böng ðiªn h°n. Cô không h¶n d²i khi nghe 
nhæng l¶i vong ân bµi nghîa cüa Mai, cô chï sþ (ngày 
mai) nàng Mai xu¯ng su¯i tñ v§n thì các bà tiên l¾n s¨ 
khám phá ra hành ðµng nhanh nh¦u ðoän cüa cô, cô 
tiên ngçm nghî:  

"Cô ta than khóc cûng phäi! Nªu gß½ng m£t mình mà 
x¤u xí nhß cô ¤y thì có l¨ mình s¨ than khóc su¯t 
ngày. Thôi, ðã làm ½n thì làm ½n cho trót ... trß¾c sau 
gì ngß¶i l¾n cûng hay chuy®n này kia mà"  

Và nàng tiên th½ ngây lÕ i vung chiªc ðüa th¥n lên. 
Mai li«n biªn thành mµt thiªu næ khá m£n mà, s¯ng 
b¢ng ngh« ... gánh nß¾c mß¾n. Nhß mµt ngh® sî lßu 
tâm ðªn tác ph¦m ngh® thu§t cüa mình, nàng tiên bé 
böng cüa chúng ta cûng vén mây theo dõi ð¶i s¯ng 
cüa Mai b¢ng t¤t cä t¤m lòng t× ái. Cô xót xa không ít 
khi th¤y Mai nh¸n ån, nh¸n u¯ng, không dám mua gÕ o 
mà lÕ i ð¬ dành ti«n mua dßa chuµt, cà chua ... ð¡p 
lên m£t cho nó m¸n màng ... Xót xa cä ruµt, cô tiên 
li«n vung chiªc ðûa th¥n l¥n næa. Mai li«n có mµt làn 
da ð©p nhß hoa ðào.  
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L¥n này, Mai vçn nh¸n ån ð¬ mua qu¥n áo, gi¥y dép 
và ð° trang sÑc ... Cô tiên lÕ i cäm th¤y chÕ nh lòng, cô 
li«n ðánh c¡p chiªc ðüa th¥n l¥n næa. Nàng Mai li«n 
biªn thành mµt ti¬u th½ cành vàng lá ng÷c, lß½c gi¡t 
trâm cài, qu¥n là áo lßþt nhi«u không biªt c½ man 
nào mà k¬ ... không phäi làm løng mà vçn có ån. Mai 
dành hªt thì gi¶ cho vi®c trang ði¬m trao chu¯t. Su¯t 
ngày cô ngó trß¾c gß½ng ð¬ tô løc chu¯t h°ng ... 
Chuy®n m¾i lÕ  h½n là Mai näy ra ý ð¸nh kén ch°ng ... 
L¥n này, khöi c¥n sñ trþ giúp cüa chiªc ðüa th¥n næa, 
cái nhan s¡c yêu ki«u, tu±i trë, cùng mµt gia sän kªt 
xù, ðã giúp Mai kén ch÷n ðßþc mµt ngß¶i bÕ n tråm 
nåm ßng ý: Mµt thanh niên ð©p trai, con nhà giàu, 
h÷c giöi. Cô tiên nhö an lòng, mîm mµt nø cß¶i hi«n 
h§u r°i ch¡p cánh bay v« thßþng gi¾i. Ðªn c±ng nhà 
tr¶i, cô g£p bà tiên trß·ng nhìn cô mµt cách nghiêm 
kh¡c. Cô tiên không h« nao núng, vi®c làm cüa cô tuy 
có sai nguyên t¡c th§t, nhßng m÷i vi®c há chÆng t¯t 
ð©p, xuôi chèo mát mái ðó sao? Mµt thiªu næ x¤u xí, 
tàn t§t, nghèo nàn nay ðã tr· thành mµt m®nh phø 
phu nhân, yêu ki«u, sang tr÷ng tµt bñc, mà chÆng có 
t¯n hao công cüa gì cüa tr¥n gian hªt ... Nªu bà tiên 
già cho phép, cô tiên bé böng s¨ chÆng n« lao nh÷c 
mang ðûa th¥n xu¯ng hÕ  gi¾i, giúp cho thª nhân, 
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ngß¶i nào cûng c¥u ðßþc ß¾c th¤y cä ... Cõi h°ng 
tr¥n s¨ hóa ra mi«n tiên cänh cho mà xem.  

Nhß ð÷c ðßþc dòng tß tß·ng cüa cô tiên bé ngây th½, 
bà tiên già lÕ nh lùng lµt ðôi kính tr¡ng trao cho cô bé, 
qua c£p kính cô s¨ th¤y ðßþc tß½ng lai cüa nàng Mai, 
không ðþi bà tiên già ra l®nh, cô tiên nhö li«n vµi vã 
mang kính vào. Ngß¶i ðàn bà vô hÕ nh lÕ i có nhan s¡c 
khuynh thành ðã gây ra không biªt bao nhiêu là ði«u 
r¡c r¯i cho tr¥n thª ... Mai thay ch°ng nhß thay áo, 
con cái v¤t v½. Cô tiên nhö b±ng oà lên khóc. Nhæng 
gi÷t l® tiên lóng lánh nhß nhæng hÕ t trân châu lån 
tròn trên ðôi má b¥u bînh. Nàng Mai ðang xúi ch°ng - 
ngß¶i ch°ng thÑ mß¶i này là mµt tß¾ng lãnh quân 
phi®t - m· cuµc xâm lång tr×ng phÕ t nß¾c láng gi«ng, 
vì nghe ðâu ông vua nß¾c này bäo r¢ng bà hoàng h§u 
cüa ông là mµt giai nhân v×a ð©p ngß¶i, v×a t¯t nªt, 
h½n nàng Mai g¤p bµi ... Hai nß¾c ðang chu¦n b¸ 
chiªn tranh, l®nh t±ng ðµng viên ban hành, các 
trß¶ng h÷c ð«u ðóng cØa.  

Cô tiên nhö không còn th¤y gì næa, l® trào tuôn nhß 
su¯i làm nhòa c£p kính. Bà tiên già lÕ i lÕ nh lùng vung 
chiªc ðûa th¥n lên, và ra l®nh cho cô tiên nhö lau 
sÕ ch nß¾c m¡t ...  



Truy®n Thiªu Nhi 170 

Nàng Mai tr· lÕ i nguyên hình nhß cû: mµt cô gái mù 
x¤u xí ðang ng°i than th· trong chiªc chòi tranh dµt 
nát ... T¤t cä ð«u gi¯ng h®t nhß thu· ban ð¥u. Có 
khác chång là nhæng ði«u v×a xäy ra kÏ di®u quá và 
cûng vô thß¶ng quá ... khiªn cô gái không th¬ nào 
ch¤p nh§n ðßþc sñ thñc phü phàng ..., cô hóa ðiên t× 
ðó.  

Sau khi sñ vø cüa nàng Mai xäy ra, Thßþng Ðª bèn 
ban s¡c chï c¤m tuy®t chß tiên giao tiªp v¾i ngß¶i 
tr¥n, ý cüa ð¤ng t¯i cao mu¯n m÷i vi®c phäi di−n tiªn 
bình thß¶ng. Phép lÕ  mà ðem trình di−n · cõi h°ng 
tr¥n thì chï ðem lÕ i nhæng h§u quä cüa b¤t bình 
thß¶ng mà thôi. Vì thª, mà ngày hôm nay chúng ta 
không còn ðßþc chiêm ngßÞng dung nhan mµt nàng 
tiên nào hªt. Chß tiên mà có giáng tr¥n thì cûng vÑt 
hªt ðûa ng÷c và cánh ði, cûng ð± m° hôi, sôi nß¾c 
m¡t h®t nhß chúng ta, nhæng con ngß¶i phàm phu 
tøc tØ v§y.  

Và trên ðß¶ng ð¶i, nªu g£p phäi mµt cô gái x¤u nªt 
nào, có s¡c ð©p khuynh thành, ngß¶i ta lÕ i ng¶ r¢ng 
ðó là tác ph¦m hß höng cüa mµt cô tiên bé con nào 
ðó. Nhßng mau m¡n là nhæng ngß¶i ð©p thß¶ng 
chóng già ho£c chªt s¾m, nên cõi h°ng tr¥n này sau 
nhæng ngày gió mßa giông bão, mây ðen giång k¸t ... 
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vçn còn có kh¯i ngày tr¶i xanh n¡ng ¤m, gió mát 
trång thanh ... næa là. 
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TTêênn  CCßß¾¾pp  ÐÐµµcc  ÐÐooáánn  
Ngày xØa, ngày xßa ... có mµt tß¾ng cß¾p hùng cÑ 
· mµt s½n trÕ i hi¬m tr·. H¡n có r¤t nhi«u lâu la bµ 
hÕ  cùng vô s¯ ng÷c ngà châu báu, nhßng tß¾ng 
cß¾p chï quí nh¤t là mµt chiªc giß¶ng b¢ng vàng 
giát ng÷c bích. Tß¾ng cß¾p r¤t hãnh di®n v« chiªc 
giß¶ng này và h¡n tìm ðßþc mµt cách quäng cáo 
khiªn tên tu±i mình cùng chiªc giß¶ng ðßþc n±i 
danh ngang nhau.  

M²i khi b¡t g£p ngß¶i lÕ  m£t lai vãng ðªn g¥n s½n 
trÕ i, tß¾ng cß¾p cho lâu la áp ð£t nÕ n nhân len 
chiªc giß¶ng quí. Ba trß¶ng hþp có th¬ xäy ra:  

1. Nªu t¥m thß¾c nÕ n nhân dài h½n chiªc giß¶ng, 
b÷n cß¾p s¨ c¡t ph¥n ð¥u ho£c ph¥n chân th×a ra.  

2. Nªu nÕ n nhân có kh± ngß¶i ng¡n h½n chiªc 
giß¶ng, b÷n cß¾p s¨ kéo dài ngß¶i b¸ nÕ n cho ðªn 
lúc y n¢m v×a v£n trên giß¶ng m¾i thôi.  

3. Nªu t¥m thß¾c nÕ n nhân v×a v£n v¾i chiªc 
giß¶ng, b÷n cß¾p s¨ buông tha cho y ðßþc tr· v« 
quê quán.  
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B¢ng cách quäng cáo này, b÷n cß¾p và chiªc 
giß¶ng n±i danh ngang nhau.  
   
 L¶i bàn  

Em thân mªn, loài ngß¶i chúng ta, ai ai cûng có sÇn 
mµt chiªc giß¶ng nhß thª và chúng ta cûng ðµc 
ðoán không thua gì tên cß¾p n÷. Khuôn theo nhæng 
v÷ng tß·ng ðiên ðäo cüa riêng mình, chúng ta cûng 
l§p nên nhæng khuôn vàng thß¾c ng÷c ð¬ ðo lß¶ng 
thiên hÕ . Vì v§y mà trong cuµc tß½ng giao v¾i nhau, 
chúng ta thß¶ng bñc bµi khó ch¸u khi th¤y sao mà 
chÆng có ai làm v×a bøng mình hªt.  

Chiªc giß¶ng cüa tß¾ng cß¾p còn có mµt t¥m mÑc 
c¯ ð¸nh, trong khi thß¾c ðo cüa m²i ngß¶i chúng ta 
thì lÕ i ðßþc c¤u tÕ o b¢ng nhæng v÷ng tß·ng sanh 
di®t vô thß¶ng, nên r¯t cuµc, chúng ta chï tñ làm 
kh± mình và kh± ngß¶i mà thôi.  

Em có th¤y nhß thª không?  
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TThhâânn  GGiiááoo  

Thu· xßa có mµt nhà sß s¯ng ¦n d§t tÕ i mµt tri«n 
núi ðßþc m÷i ngß¶i xem là ðÕ o cao ðÑc tr÷ng.  

Mµt hôm, nhà sß phäi tiªp mµt bà lão cùng c§u con 
trai cüa bà. Bà lão thßa:  

- BÕ ch sß, th¢ng bé này m¡c phäi cái t§t là ßa sßu 
t¥m hoa ki¬ng. Nó ðã làm cho tôi t¯n hao không 
biªt bao nhiêu là ti«n cüa trong cái th¶i cüi quª gÕ o 
châu n¥y. Xin sß làm ½n chæa tr¸ ho£c rån dÕ y giùm 
këo tµi nghi®p cho tôi vùng vþ con nó.  

Nhà sß ngçm nghî giây lâu r°i nói:  

- Bà hãy d¡t nó v«, ðµ nØa tháng sau tr· lÕ i tôi s¨ giúp 
cho.  

Bà lão y l¶i ðªn ngày h©n, nhà sß chï th¯t mµt câu ð½n 
giän:  

- Ðó là mµt thú vui hao tài t¯n cüa, con hãy bö ði, 
ð¬ ti«n mà th¶ m©, nuôi con.  

Bà lão b¤t bình:  
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- Tß·ng th¥y có phß½ng cách gì, té ra chï bao nhiêu 
l¶i ðó. Thª sao th¥y không làm ½n nói dùm ngay 
bæa trß¾c mà còn h©n ðªn hôm nay. Ðß¶ng sá xa 
xôi biªt là bao !  

Nhà sß mîm cß¶i:  

- ChÆng d¤u gì bà, tôi cûng m¡c phäi cái t§t nhß 
c§u nhà ðây. NØa tháng gia hÕ n là th¶i gian t¯i 
thi¬u ð¬ tôi bö cái c¯ t§t ðó. Nay m÷i vi®c ðã xong 
xuôi, tôi m¾i dám m· mi®ng khuyên can c§u em 
n¥y.  

Chàng trai t× ðó ån · r¤t v×a lòng m©.  

Em thân mªn,  

Trong mµt quy¬n kinh A Hàm, ðÑc Ph§t ðã giäi 
thích vì sao mà Ngài ðßþc g÷i là Nhß Lai: "Nhß Lai 
là làm sao thì nói v§y; nói sao thì làm v§y. L¶i nói 
và vi®c làm ði ðôi v¾i nhau nên g÷i là Nhß Lai". Và 
chúng ta có th¬ g÷i v¸ sß n¥y là Nhß Lai theo nghîa 
¤y.  

Ngß¶i xßa, có th¬ chï v¾i mµt câu nói giän d¸ mà 
cäm hoá ðßþc lòng ngß¶i là do thân giáo. Còn 
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chúng ta nói ra rä su¯t ngày mà chÆng ai ch¸u nghe 
vì mi®ng nói mµt ðàng mà hành ðµng mµt nëo, chÑ 
không phäi tÕ i chúng sanh ð¶i mÕ t pháp cang 
cß¶ng khó dÕ y ðâu nghen !  
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TThh¢¢nngg  BBÕÕ nn  BB¤¤tt  LLßß½½nngg  
Ngày xØa, ngày xßa ... có mµt anh chàng n÷ m£t 
mûi cûng d coi nhßng phäi cái h½i ngu. Chúng ta 
g÷i anh ta là Tâm cho ti®n.  

Mµt hôm, Tâm kªt bÕ n v¾i Ý là mµt tên du thü du 
thñc, ða mßu túc trí, chuyên ngh« lß¶ng gÕ t, chôm 
chïa mà s¯ng.  

Th¤y Tâm ch¤t phát d tin, Ý bèn d² ng÷t, dçn Tâm 
g·i ðªn mµt ch¯n xa xôi, chån dê cho ngß¶i ð¬ l¤y 
ti«n l§p nghi®p. Tên b¤t lß½ng l¤y trß¾c sáu tháng 
ti«n công cüa bÕ n r°i ra ði v¾i l¶i hÑa h©n là s¨ tìm 
n½i t§u nhà cØa, ruµng vß¶n cho Tâm. Sáu tháng 
sau, Ý ðªn vui vë báo tin:  

- Chú Ba à! S¯ chú th§t là may m¡n. Món ti«n hôm 
trß¾c chú ðßa cho anh chä th¤m vào ðâu, anh phäi 
bù ð¡p thêm g¤p bµi và ðã t§u ð¥y ðü cho chú cä 
nhà cØa ruµng vß¶n khang trang l¡m. Anh nhæng 
ß¾c mong sao chú ðßþc v« · ðó ð¬ anh lo b« gia 
th¤t cho chú, xong xuôi thì anh có chªt anh cûng 
cam lòng ... ng£t vì ti«n cß¾i xin h½i ð¡t. V§y chú c¯ 
g¡ng làm công thêm mµt nåm næa nhé!  
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Chàng Tâm cäm ðµng trß¾c lòng lo l¡ng cüa ông 
anh kªt nghîa, nên "y giáo phøng hành", và tên b¤t 
lß½ng lÕ i cu²m thêm mµt nåm ti«n công næa r°i ra 
ði.  

Mµt nåm sau, Ý lÕ i tr· v« báo tin là ðã lo cß¾i höi 
xong xuôi cho bÕ n. Cô vþ ðäm ðang hi®n · trong 
ngôi nhà m¾i mua dÕ o trß¾c và hªt lòng chåm sóc 
tài sän cho ð¤ng phu quân.  

T× dÕ o ðó, chàng Ý thß¶ng lai vãng ðªn trÕ i dê ð¬ 
báo tin nhà và h¯i thúc Tâm lo ti«n thang thu¯c 
cho vþ, biªu gì cho ông nhÕ c, quà biªu bà m© vþ, 
ð° ch½i cho lû em vþ, v.v... và v.v...  

Vài nåm sau, Tâm lÕ i phäi làm thêm ca ðêm ð¬ có 
ti«n g·i cho ông anh kªt nghîa chåm sóc dßÞng 
nuôi dùm ... b¥y con ðông ðúc ðü cä gái lçn trai.  

Ðàn con tß·ng tßþng ðó mµt ngày mµt gia tång, 
b±n ph§n làm cha làm ch°ng càng ngày càng n£ng, 
rút d¥n mòn chàng trai kh¶ dÕ i.  

Mµt hôm, biªt mình s¡p ki®t sÑc, Tâm ngö l¶i v¾i 
bÕ n r¢ng chàng mu¯n v« nß½ng c§y vþ con trong 
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lúc tu±i già sÑc yªu ... thì Ý bèn sa s¥m nét m£t, 
gi÷t v¡n, gi÷t dài, báo hung tin:  

Chú ½i! Biªt nói sao bây gi¶! Ðêm qua mµt c½n höa 
hoÕ n ðã thiêu røi cä nhà cØa, ruµng vß¶n, lçn vþ 
con cüa chú cä r°i ... Cuµc ð¶i quä th§t là vô 
thß¶ng. Anh không biªt làm gì h½n là cùng chia xë 
nhæng cái tang ðau ð¾n này v¾i chú v§y!  

L¶i bàn  

Em thân mªn, câu chuy®n ðßþc ng×ng lÕ i n½i ðây 
vì khó mà tin n±i r¢ng trên ð¶i này lÕ i có mµt ngß¶i 
kh¶ dÕ i nhß chàng Tâm.  

Nhßng ph¥n chúng ta, có l¥m chång khi ch¤p nh§n 
nhæng v÷ng tß·ng ðiên ðäo chþt có chþt không là 
bän tâm cüa mình, dß¾i sñ dçn d¡t cüa cái tâm 
này. Chúng ta có ðü quê cha, h÷ hàng, thân quyªn 
... và nªu thêm næa là nhæng thÑ phø tùng r¡c r¯i 
nhß vþ ch°ng con cái ... Cho ðªn lúc sÑc mòn ki®t 
lñc ... thì cuµc ð¶i vô thß¶ng ðòi lÕ i t¤t cä nhæng 
cái "Có" cüa chúng ta ... Ph¥n ta, còn tr½ tr÷i hai 
bàn tay KHÔNG!  
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TThh¢¢nngg  CCuu  TTrr¡¡nngg  

Thu· xßa, có mµt thiªu næ da ðen kªt hôn v¾i mµt 
ngß¶i da tr¡ng. Cuµc hôn nhân d¸ chüng này gây sñ 
b¤t bình cho cä hai dân tµc da ðen lçn da tr¡ng. 
Ngß¶i vþ b¸ gia ðình cô t× bö trong khi xã hµi da 
tr¡ng cûng không ch¤p nh§n cô. T¤t cä ð«u khinh 
rë và ð¯i xØ v¾i cô r¤t ðen bÕ c.  

ÐÑa con ð¥u lòng cüa ngß¶i thiªu phø ðáng 
thß½ng này chào ð¶i nhß mµt ân süng cüa thßþng 
ðª. Chú bé tr¡ng trëo khôi ngô khiªn ai trông th¤y 
cûng phäi nßng niu. Chúng ta g÷i nó là th¢ng cu 
Tr¡ng cho ti®n. Cu Tr¡ng ðßþc nh§n vào l¾p h÷c 
dành riêng cho dân da tr¡ng lúc nó lên nåm tu±i.  

Sñ thông minh ðînh ngµ cüa th¢ng bé khiªn cho 
m÷i ngß¶i ph¾t l¶i ði ngu°n g¯c da ðen cüa m© nó. 
Cu Tr¡ng ði h÷c ðßþc ít lâu thì ngß¶i m© hÕ  sanh 
thêm mµt ðÑa em. L¥n này, Thßþng ðª không thiên 
v¸ næa, mµt th¢ng cu ðen thüi ðen thui chào ð¶i. 
Chúng ta g÷i nó là th¢ng cu Ðen cho ti®n.  

Cu Tr¡ng mang lÕ i cho b¯ m© bao nhiêu ni«m vui 
thì cu Ðen ðem ðªn cho h÷ b¤y nhiêu kh± s¥u. Cu 
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Ðen biªt thân mình nên chï l¦n qu¦n · bên m©, 
không dám, và không ðßþc ði ch½i v¾i b¯ cùng anh.  

Lên nåm tu±i, cu Ðen cûng ðßþc b¯ m© chÕ y ch÷t 
cho vào h÷c chung trß¶ng v¾i cu Tr¡ng. Nó b¸ bè 
bÕ n da tr¡ng trêu ch÷c, hành hÕ  dæ dµi. Cu Tr¡ng 
cûng kh± s· vì sñ hi®n di®n cüa th¢ng em không ít. 
Cu¯i cùng, cä hai anh em ð«u b¸ chüng tµc da tr¡ng 
ðu±i ra khöi trß¶ng.  

Túng thª, b¯ m© cüa chúng phäi s¡p xªp nhß thª 
này: cu Tr¡ng ðßþc g·i ðªn mµt trß¶ng nµi trú cüa 
dân da tr¡ng th§t xa, ð¬ không ai biªt ðªn ngu°n 
g¯c da màu cüa m© và em nó. Còn cu Ðen ðßþc g·i 
v« quê ngoÕ i, theo h÷c tÕ i mµt trß¶ng nô l® dành 
riêng cho dân da màu, ông b¯ tiªp tøc ði làm, bà 
m© thì thui thüi mµt mình · nhà mà lòng nh¾ con 
khôn tä.  

Sñ hþp chüng kÏ di®u cüa hai dòng máu b¤t ch¤p 
sñ kÏ th¸ cüa loài ngß¶i, ðã khiªn cu Tr¡ng thành 
mµt chú bé thông minh vßþt bñc. Ði«u này là 
ngu°n an üi cho ngß¶i m©. Và nàng thiªu phø ðáng 
thß½ng này ð£t hªt ni«m tin cùng hy v÷ng vào ðÑa 
con ð¥u lòng. Riêng th¢ng cu Ðen, màu da ðen ðúa 
ðã xác ð¸nh sÇn s¯ ph§n h¦m hiu cüa nó.  
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— trß¶ng h÷c dành riêng cho dân da tr¡ng, th¢ng cu 
Tr¡ng ðßþc th¥y cô yêu mªn, bÕ n bè kính n¬, 
không mµt ai mäy may ng¶ vñc v« ngu°n g¯c da 
màu cüa nó. Riêng cu Tr¡ng lúc nào cûng n½m n¾p 
lo sþ m÷i ngß¶i biªt ðßþc sñ th§t v« m© và em 
mình, s¨ t¯ng c± nó ra khöi trß¶ng h÷c. Vì thª, cu 
Tr¡ng r¤t l¤y làm kh± s· khi phäi tiªp xúc v¾i m© và 
em. Nhæng ngày nghï h÷c, cu Tr¡ng thß¶ng la cà · 
nhà bÕ n bè ð¬ cho bà m© · nhà möi mòn trông ðþi. 
Và bà m© ðã chªt trong n²i bu°n thß½ng ðó, b¯ 
chúng cûng không s¯ng ðßþc bao lâu.  

Sau khi b¯ m© qua ð¶i, cu Tr¡ng li«n c¡t ðÑt liên 
lÕ c v¾i em.  

V« sau, cu Tr¡ng tr· thành mµt chàng trai h÷c thÑc, 
ð©p trai ... Nó vào lính làm ðªn ðÕ i úy r°i giäi ngû 
v« làm bi®n lý tÕ i mµt thành ph¯ l¾n, s¯ng mµt 
cuµc ð¶i giàu sang danh v÷ng nhß bao nhiêu ngß¶i 
Âu khác, có khác chång là lòng lúc nào cûng h°i 
hµp lo sþ ngß¶i ta khám phá ra dòng máu lai ðen 
cüa mình, dù cu Tr¡ng ðã thay tên ð±i h÷.  

Riêng th¢ng cu Ðen thì không ðßþc may m¡n nhß 
anh, màu da cüa nó ðã xác ð¸nh sÇn ð¸a v¸ cüa cu 
Ðen trong xã hµi. Biªt anh không thích mình nên 
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cu Ðen chï làm bÕ n v¾i sách v·, và nhæng ngß¶i 
bÕ n cùng màu da. Hai anh em cùng khôi ngô thông 
minh nhß nhau. Có khác chång là hai màu da và cu 
Ðen s¯ng hoàn toàn thoäi mái, không b¸ n²i lo sþ b¸ 
lµ tông tích ám änh ngày ðêm nhß cu Tr¡ng.  

Sau mß¶i m¤y nåm tr¶i cách bi®t, mµt hôm cu Ðen 
tình c¶ ðªn g¥n anh. Ðßþc cu Tr¡ng ch¤p thu§n, cu 
Ðen ðªn thåm anh. Vì cuµc g£p gÞ này mµt tai nÕ n 
ðã xäy ra. M÷i ngß¶i ð«u biªt chàng cu Tr¡ng là 
dân da màu. T¤t cä nhæng gì mà cu Tr¡ng d¥y công 
xây dñng nhß danh v÷ng, tình yêu, sñ nghi®p ð«u 
nh¤t loÕ t søp ð±.  

Em thân mªn!  

Câu chuy®n trên ðây ðßþc rút ra t× quy¬n "Hãy ð¬ 
ngày ¤y løi tàn" cüa mµt vån sî ngß¶i Anh. — ðây, 
tôi không c¯t ý k¬ cho em nghe v« mµt chuy®n tình 
bi thäm cüa thª gian gi¾i. Tôi chï mu¯n höi em v« 
tâm trÕ ng cüa anh chàng cu Tr¡ng · trong m²i mµt 
con ngß¶i cüa chúng ta: tôi và em.  

Có phäi dù chúng ta có c¯ g¡ng gìn giæ, t§p luy®n, 
tu hành ð¬ tÕ o cho mình dáng d¤p ðàng hoàng, 
thu¥n h§u, thánh thi®n ðªn ðâu ði næa ... thì trong 
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t§n cùng thâm tâm, tôi và em ð«u phäi ðau kh± mà 
ghi nh§n r¢ng cái lý l¸ch ðen tÑc ph¥n ác x¤u, b¤t 
thi®n ... vçn còn ngü ng¥m · ðó. Và y h®t nhß anh 
chàng cu Tr¡ng, nªu màu da bên ngoài cüa chàng 
ta ðßþc xã hµi ßu ðãi mªn chuµng bao nhiêu, thì 
dòng máu lai ðen, n¢m trong thân th¬, tÕ o thành 
mµt n²i m£c cäm dày vò bÑt rÑt b¤y nhiêu.  

Có bao gi¶ em th¤y ði«u ðó không? Sau nhæng ðÑc 
tính t× bi, hï xä, tª nh¸, d¸u dàng, ð¡c nhân tâm ... 
nhæng ði«u ki®n ¡t có và ðü ð¬ tÕ o thành mµt con 
ngß¶i hþp th¶i trang, l¸ch sñ r¤t mñc ðó, có phäi 
em ðã t×ng xót xa ghi nh§n r¢ng nhæng n«n móng 
tham sân, ganh ghét, ðµc ác, ích kÖ  ... vçn còn n¢m 
s¶ ra ðó? ... Có lÕ  chång là loài ngß¶i chßa nh§n 
th¤y ... và vì thª ngß¶i chung quanh càng thß½ng 
mªn ái mµ bao nhiêu thì em càng th¤y mình l¯ 
b¸ch, giä d¯i b¤y nhiêu.  

Trong câu chuy®n, khi nào cu Ðen g£p gÞ hay liên 
h® v¾i cu Tr¡ng thì cái thª gi¾i hß danh äo v÷ng 
cüa chàng cu Tr¡ng li«n b¸ ðe d÷a s¨ søp ð±. Chúng 
ta cûng thª, sau biªt bao là công khó t§p luy®n ð¬ 
có mµt phong thái tu hành r¤t mñc, thì chï c¥n mµt 
c½n gi§n, mµt nø cß¶i mïa mai, mµt cái nhìn ganh 
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t¸ ðªn viªng thåm ... là t¤t cä cái b« ngoài s½n son 
thªp vàng ðó li«n søp ð± tan tành.  

Bi k¸ch cüa câu chuy®n n¢m · ch² chàng cu Tr¡ng 
ch¯i bö dòng máu lai ðen cüa mình, c¯ g¡ng khöa 
l¤p ð¬ mÕ o nh§n mình là da tr¡ng 100% ... nên lúc 
nào chàng ta cûng phäi n½m n¾p lo sþ b¸ lµ tung 
tích.  

TÕ i sao chàng trai lÕ i cam ch¸u s¯ng mµt cuµc ð¶i 
ð¥y sþ hãi, giä d¯i và b¤p bênh nhß thª? Chính cái 
thª gi¾i phù hoa, nhæng ð£c quy«n ßu tiên dành 
cho dân da tr¡ng ðã khiªn chàng thèm thu°ng và 
ao ß¾c ao ðßþc hß·ng nhß h÷.  

Tr· lÕ i câu chuy®n cüa chúng ta, ngay t× thu· bé, 
chúng mình ðã ðßþc cha m© và th¥y cô giäng dÕ y 
r¢ng phäi c¯ g¡ng làm sao ð¬ ðßþc tr· thành mµt 
ðÑa bé ngoan ngoãn, tØ tª, d thß½ng ... Lúc d¥n 
d¥n l¾n lên, xã hµi lÕ i cho ta mµt cái khuôn thª nào 
là mµt ngß¶i l¸ch sñ, ð¡c nhân tâm, ðßþc m÷i ngß¶i 
yêu mªn.  

Và khi em bß¾c chân vào chùa, ngß¶i xung quanh 
li«n khen em, là ðÕ i trßþng phu, là sa môn, là th¥y 
cüa m÷i ngß¶i v.v... H½n lúc nào hªt, ðây là lúc em 
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ch¯i bö cái bän ngã th§t sñ cüa mình ð¬ c¯ g¡ng 
r§p khuôn theo mµt hình bóng, mµt nhân dáng nào 
ðó mà ngß¶i chung quanh em ch¶ ðþi và ca tøng. 
Ðó là lúc mà th¢ng cu Tr¡ng ðang c¯ g¡ng chÑng tö 
mình là dân da tr¡ng 100%.  

Em thân mªn,  

Nªu em ðã thành công nghîa là em ðã tr· thành 
mµt b§c chân tu thánh thi®n, tr¡ng bÕ ch nhß vö ¯c, 
không ai có th¬ tìm ra mµt chút ít tì vªt nào. Và 
nh¤t là em r¤t b¢ng lòng v« con ngß¶i cüa em, v« 
nhæng ðÑc tính mà em ðã dày công t§p luy®n, cùng 
nhæng quy«n lþi phø tùng mà thª nhân cung kính 
dành cho cái vö khä kính ¤y, thì câu chuy®n xin 
d×ng lÕ i n½i ðây.  

Nhßng nªu em ðã thoáng th¤y có mµt cái gì trøc 
tr£c b¤t ±n, giä d¯i ... trong con ngß¶i ð¥y mâu 
thu¦n cüa mình thì ðâu hãy thØ mµt l¥n, l¤y hªt 
can ðäm, nhìn kÛ mình, nó ra sao thì nh§n nhß thª 
ðó. Hãy thØ ð×ng n² lñc, ð×ng c¯ g¡ng biªn cái 
thành bän ngã khác mà em cho là t¯t ð©p h½n. 
Chàng cu Tr¡ng mà dám nhìn nh§n mình là dân da 
màu thì h½i ðau th§t ð¤y, có nghîa là chàng s¨ m¤t 
t¤t cä nhæng uy danh và quy«n lþi mà xã hµi ðã 
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dành cho t§p th¬ da tr¡ng. Cûng thª, khi em ch¸u 
nh§n mình là mµt tôn giä chúng sanh ð¥y ðü tham, 
sân, si nhß tråm nghìn chúng sanh t¥m thß¶ng 
khác thì em s¨ ðánh m¤t hªt lòng ái mµ, tôn kính 
cüa ngß¶i chung quanh ðã dành cho em. Nhßng bù 
lÕ i th¢ng cu Tr¡ng ðßþc s¯ng h°n nhiên thoäi mái 
không còn ph§p ph°ng lo sþ b¸ lµ t¦y ... Em s¨ th¤y 
có mµt khung tr¶i kÏ di®u m· ra trß¾c m¡t. Ðau 
ð¾n biªt bao khi ta phäi chÑng kiªn ngày lâm 
chung cüa cái huyn ngã mà ta ðã kh± công che ch· 
t§p luy®n ... nhßng bù lÕ i ta s¨ không còn sþ hãi, lo 
ngÕ i ... nghîa là "vô hæu khüng b¯, vô quái ngÕ i ..." 
(không còn sþ hãi ... không còn ngÕ i cái quái gì 
hªt).  

Ch¤p nh§n mình có nhæng tánh x¤u, không có 
nghîa là em s¯ng si mê, buông mình theo vô minh, 
døc v÷ng, mà ch¤p nh§n có nghîa là bình tînh quan 
sát, theo dõi ð¬ th¤u ðáo toàn th¬ cái c½ c¤u ðßþc 
m®nh danh tà TA, là BÄN NGÃ CœA TA. Ðây cûng 
chính là ch² mà ngài Huy«n Giác quä quyªt khÆng 
ð¸nh: "Vô minh th§t tánh tÑc Ph§t tánh" ðó em.  
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TThhuu§§nn  NNgghh¸̧cchh  

Cu Bi là con trai cüa mµt ông Cä. Ông r¤t cßng chìu 
nên su¯t ngày nó chï biªt ån ch½i và khóc nhè.  

Mµt hôm, rong b¶ ru±i bøi thª nào mà Cu Bi l÷t 
phäi vào mµt bøi tre gai. Bi la khóc ¥m î, chó Vá 
chÕ y quanh và tìm cách cÑu bÕ n nhßng vô ích.  

Vá ðành v« nhà báo tin cho ông Cä hay. Ðßþc tin 
ông Cä tÑc t¯c ði ngay ðªn bøi tre. Nhßng ông cûng 
ðành bó tay vì h ðµng ð§y m¤y cành tre là Cu Bi 
khóc in öi.  

Ông Cä chï còn nß¾c xách cà mèn ngày ba bæa ðªn 
bøi tre nuôi Cu Bi.  

Th¶i may, hôm ¤y có chú Tß · Sài Gòn v« thåm 
nhà. Chú li«n ði v¾i ông Cä ðªn thåm Cu Bi. G£p 
nó, chú Tß li«n nghî ra mµt kª. Chú Tß bäo ông Cä 
v« trß¾c, còn chú · lÕ i ð¬ k¬ chuy®n cho Cu Bi 
nghe, vì nó r¤t khoái møc n¥y.  

Chuy®n r¢ng:  
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"Có mµt con ma cà r°ng m¡t ðö, lßÞi xanh, nanh 
dài, chuyên môn ån th¸t con nít. M²i khi b¡t ðßþc 
ðÑa nào, nó li«n bö ba hµt mu¯i lên ð¥u ðÑa bé và 
nhai rào rÕ o ..."  

Chú Tß còn k¬ thêm:  

"Nghe ðâu nó m¾i xu¤t hi®n và nhai h½n mµt chøc 
ðÑa · xóm trên."  

K¬ xong, chú Tß bö v«, m£c cho Cu Bi ré khóc in öi. 
V×a ði ðßþc vài bß¾c, chú Tß ðã nghe tiªng chân 
Cu Bi rßþt theo.  

Hai chú cháu cùng v« nhà, chó Vá vui m×ng vô k¬.  

Em thân mªn,  

Chúng ta ðã hi®n di®n trên cõi ð¶i này chÆng khác 
nào Cu Bi l÷t phäi bøi tre gai.  

Ông Cä, con chó Vá, và ngån cà men t¯t bøng quä 
là nhæng thu§n cänh r¤t c¥n thiªt cho b÷n mình, 
nhßng nhæng ngh¸ch cänh nhß chú Tß, và con ma 
cà r°ng cûng không hÇn là vô ích. V§y thì b÷n mình 
có nên vòng tay cám ½n t¤t cä nhæng ði«u trái tai, 
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gai m¡t, r¯i trí, kh± lòng mà cuµc ð¶i không ng¾t 
d°n d§p trao t£ng hay không? 
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