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MƯỜI CÂU CHUYỆN BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG 

Ngày nay, cảnh khổ bàng bạc khắp muôn nơi, vì chiến tranh, xung đột, thiên tai do 

tham sân si, đố kỵ, hơn thua, được mất của biết bao nhiêu phàm nhân trong thế giới 

vật chất khắc nghiệt xô bồ khó chịu này mà ra. Nhan nhản người khốn khó đang 

ngày đêm trông chờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân bằng tịnh vật và tịnh tài để 

sống qua cơn bỉ cực. Nếu trong hoàn cảnh bỉ cực này của tha nhân, những ai có lòng 

từ mẫn chân thành chia sẻ tịnh tài hay tịnh vật dù ít dù nhiều tùy khả năng, thì việc 

bố thí nầy được xem như là Quảng Đại Tài Thí, như đã được Như Lai dạy trong Trung 

Bộ Kinh – 142: Phân Biệt Cúng Dường (Pali) như sau: 

Ai xuất ly tham ái 

Bố thí không tham ái, 

Vật thí được đúng pháp. 

Với tâm khéo hoan hỷ, 

Với lòng tin vững vàng, 

Vào quả lớn của nghiệp, 

Ta nói bố thí ấy 

Là quảng đại tài thí. 

Ngoài tâm chân thành ra, điều quan trọng của việc bố thí là bố thí có suy tư kỹ lưỡng, 

bố thí những vật cần dùng, và bố thí có nghĩ đến tương lai, ba trong năm pháp được 

Thế Tôn xác định trong Trung Bộ Kinh, số 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt, về người chân 

chính bố thí như người chân chánh như sau: “Bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, 

bố thí có suy tư kỹ lưỡng, bố thí vật cần dùng, bố thì có nghĩ đến tương lai.”  
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Liệu việc giúp đỡ của mình có mang lại lợi ích cho người nhận hay không? Bố thí vật 

như thế có thiết thực hay không? Việc làm như vậy có mang lại lợi ích lâu dài cho 

người cần được giúp đỡ hay không? Bằng cách nào có thể mang lại lợi lạc cho người 

khốn khổ? vv, là những câu hỏi người làm từ thiện thường hay nêu ra để tìm câu trả 

lời thích đáng nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho tha nhân.  

Lại nữa, tại sao chúng ta bố thí? Vì thông cảm và thương xót trước nỗi đau khổ của 

hữu tình mà bố thí, hoặc bố thí để trang nghiêm tâm, đặc biệt bố thí cầu diệt độ, bố 

thí cầu vô thượng bồ đề, và mong cầu cho tất cả hữu tình trong hết thảy pháp giới 

sớm lên bờ giác, thoát khỏi khổ đau, và sớm trọn thành Phật đạo, thì việc bố thí như 

thế sẽ mang lại kết quả đại vinh quang, quả báo không thể tính kể. 

Nhân đây, Tâm Tịnh xin giới thiệu mười câu chuyện bố thí được trích từ trong Tiểu 

Bộ Kinh Nikàya ngõ hầu giúp chư đạo hữu có thêm tư liệu tham khảo về hạnh bố thí 

cúng dường, pháp tu phổ quát của các Phật tử ngày nay. Qua đó, tùy duyên có thể 

ứng dụng mang lại lợi ích tha nhân và cho bản thân. 

Tập sách được chia thành ba chương chính:  Chương I: Bố thí, cúng dường và quả 

đức có được gồm bốn câu chuyện. Chuyện thứ nhất kể về hạnh bố thí của bốn thợ 

dệt: Họ chia hoa lợi thành năm phần bằng nhau trong đó dùng một phần để bố thí. 

Quả đức có được rất kỳ đặc - Cả bốn thợ dệt tái sinh luân lưu vô số kiếp trong dục lục 

thiên như được đúc kết bằng những vần kệ cảm tác sau: 

Thợ dệt bốn người cùng buôn bán 

Ở Thành Ba Nại khéo phân chia 

Năm phần hoa lợi đều không khác 

Mỗi phần mỗi vị không kém hơn 

Còn lại phần kia dùng bố thí 
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Làm lợi cho đời bớt khổ đau 

Thiên thần bốn vị được gọi tên 

Tứ Thiên, Đao Lợi  Dạ Ma Thiên 

Đâu Suất, Hóa Lạc Cõi Tự Tại 

Qua lại thiên dục vô số kiếp 

Là nhờ hạnh lành, thí phần kia! 

Chuyện thứ hai kể về một gia tộc bố thí với kết quả đại vinh quang: Sáu đời trong 

dòng tộc đều sinh thiên, làm Thiên Đế Thích, làm Nguyệt Thần, Nhạc Thần …., như 

được mô tả bằng những dòng kệ cảm tác sau: 

Năm đời bố thí của Tiền Nhân 

Sa-kha, Can-da, Su-ri-ya1 

Thiên Xa, Nhạc Thần đầy vinh hiển 

Cõi Trời Đao Lợi khúc ca vui 

Đến đời thứ sáu kẻ keo kiệt 

Đập phá thí đường đánh người xin 

Thiên Chủ Đế Thích liền quở trách 

Bốn vị vương thần lắc đầu chê 

Tiện nhân tham của ngu si quá 

Chết sa đường ác chịu khổ hoài 

                                                           
1
 Sakha: Thiên Đế Thích; Canda: Nguyệt thần; Suriya: Thần mặt trời 
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Chuyển tâm bố thí như Tiền Bối 

Lai sinh thiên giới gọi tên người. 

Chuyện thứ ba kể về nàng Malli cúng dường Phật Thích Ca ba phần cháo sữa, và 

được làm chánh hậu của nước Kosola ngay trong một ngày: 

Malli mười sáu hiền lương 

Hương thơm diễm lệ, con người buôn hoa 

Thảnh thơi dạo bước Vườn Hoa 

Chơi đùa cùng với tố nga như nàng 

Thật may gặp Đức Thích Ca 

Hào quang sáng chói, Tăng đoàn vây quanh 

Malli chân thiện kính dâng 

Ba phần cháo sữa trong bình thêu hoa 

Như Lai mỉm cười nói ra 

Phước phần dâng cúng cho ra quả liền 

Quốc gia vương hậu tưng bừng 

Ko-so-la quốc ngay trong một ngày. 

Chuyện thứ tư kể về chàng trai nghèo đi làm mướn cúng dường bốn phần cháo sáng 

cho bốn vị Phật Độc Giác. Kết quả đời sau tái sinh được làm Vua đại vinh hiển:  
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Nhà nghèo không tiền đi làm mướn 

Ở thành Ba Nại thời Bra-ta 

Dâng phần cháo sáng cúng dường Phật 

Độc Giác bốn vị các phần riêng 

Mong cho phước phần mai sau sẽ 

Mãi luôn tái sanh cảnh không nghèo 

Mong cầu quả vị Chánh Đẳng Giác 

Cứu thế độ đời hết khổ đau 

Hân hoan nhớ mãi phút giây ấy 

Hết đời làm mướn được làm vua 

Ở Thành Ba Nại Bra-dat-ta 

Phước duyên nhớ lại cúng dường Phật 

Trị quốc công minh thập vương pháp 

Tinh cần bố thí không nghỉ ngừng 

Cúng dường thanh tịnh bậc hiền nhân 

Toàn dân hưởng ứng lời vua dạy 

Mãn phần tái sanh khắp cõi Thiên . 
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Chương II: Những tấm gương bố thí- gồm bốn câu chuyện và một bài đọc thêm: 

chuyện thứ năm kể về tấm gương bố thí của hai vợ chồng triệu phú: bài học về 

chánh tinh tấn trong việc bố thí, nhịn đói bảy ngày liên tục để bố thí khiến cho Thiên 

Chủ và thiện thần phải kinh ngạc. Chuyện thứ sáu là tấm gương bố thí của cư sĩ Cấp 

Cô Độc cho thấy tín tâm bất động vào ngôi Tam Bảo tối thượng, và tâm hân hoan 

cúng dường Phật và chư Tăng không gì lay chuyển, khiến ác thần phải khiếp sợ. 

Chuyện thứ bảy là một câu chuyện kể về hạnh cúng dường của một gia chủ cho Độc 

Giác Phật cho dẫu ác ma hù dọa với cảnh địa ngục bày ra trước mắt. Chuyện thứ 

tám kể về chuyện cúng dường thực phẩm đúng cập bậc. Cuối phần này là bài đọc 

thêm, kể về gương cúng dường và bố thí ‘vô tiền khoáng hậu’ của vua Giới Nhật qua  

Đại Thí Trường Vô Già trong 75 ngày liên tục trước khi ngài Huyền Trang trở về cố 

quốc, như được cô đọng bằng những lời kệ sau: 

Giới Nhật làm vua vinh hiển hách 

Mười tám quốc độ cõi Diêm Đề 

Hân hoan chính sách cai trị quốc 

Bằng thập vương pháp bậc hiền nhân 

Quý ngôi Tam Bảo theo lời Phật 

Làm Đại Thí Trường Vô Già Thí 

15 dặm trường bến sông Hằng 

Cúng dường bố thí bảy báu vật 

Cùng kho lương thực vải gấm hoa 

Bảy mươi lăm ngày không ngừng nghỉ 
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Cho đến không còn sót vật chi 

Cởi bỏ vương miện nhẫn đeo tay 

Hoàng bào nai nịt vòng trang sức 

Bố thí cho người hết thảy luôn 

Hân hoan khấn nguyện thập phương hướng 

Xin gửi tất cả vào không gian 

Thiện thú lai sinh có tên người! 

Chương III: Phẩm vật cúng dường gồm hai câu chuyện: Chuyện thứ chín - Cúng 

dường cơm cháy được sinh thiên. Chuyện thứ mười – Cúng dường mè được sinh 

thiên.  

Hy vọng tập sách nhỏ này mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn. 

 

Tâm Tịnh giới thiệu và cẩn tập 

https://socialeducationalr.wixsite.com/tuhoa-cicg/stories 
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CHƯƠNG I – BỐ THÍ , CÚNG DƯỜNG VÀ QUẢ ĐỨC CÓ ĐƯỢC 

Chuyện thứ nhất 

Bốn thợ dệt luân lưu vô số kiếp trong dục thiên giới nhờ hạnh bố thí 

509. Chuyện Hiền giả quản tượng (Tiền thân Hatthipàla) 

Cuối cùng thấy một Bà-la-môn.., 

Câu chuyện này, bậc Ðạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Ðại sự Xuất thế của 

Ngài. 

Rồi cùng với các lời sau đây: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải đây là lần đầu tiên Như Lai làm Ðại sự xuất thế, 

mà xưa kia cũng vậy. 

Bậc Ðạo sư kể cho Tăng chúng một chuyện quá khứ. 

*** 

Một thời tại Ba-la-nại, có một vị vua cai trị mệnh danh là Esukàri. Vị tế sư của 

ngài vốn là bạn đồng môn được ngài yêu chuộng từ thuở niên thiếu. Cả hai đều 

không có con. Một ngày kia trong lúc hai vị đang ngồi chuyện trò thân thiết 

cùng nhau, hai vị nghĩ thầm: "Chúng ta cùng hưởng cảnh đại vinh quang, song 

chẳng hề có con trai con gái gì cả, vậy phải làm sao bây giờ?" Vua liền bảo vị tế 

sư: 
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- Này hiền hữu, nếu nhà hiền hữu sinh được một công tử thì hài nhi đó sau trở 

thành chúa tể trong quốc độ ta, song nếu ta sinh được một hoàng nam thì đó 

sẽ là chủ nhân tài sản nhà hiền hữu vậy. 

Cả hai vị giao ước với nhau về các chuyện tiếp theo các điều lệ này. 

Một hôm, vị tế sư đi đến ngôi làng có hoa lợi của mình, và vào làng bằng cổng 

phía nam, vị này thấy ngoài cổng làng một người đàn bà cùng khổ lại sinh 

nhiều con trai quá: có đến bảy đứa, tất cả đều cường tráng khỏe mạnh, đứa 

cầm nồi đem chảo đi nấu bếp, đứa thì lấy chiếu trải giường, thằng này đi trước 

thằng nọ theo sau, thằng khác nắm tay mẹ, thằng kia ngồi trong lòng mẹ, một 

thằng nữa trèo trên vai bà. Vị tế sư hỏi: 

- Thế cha bầy trẻ này đâu? 

Bà ấy đáp: 

- Thưa ngài, chắc chắn là đám trẻ chẳng có cha nào cả. 

Vị này hỏi: 

- Vậy thì làm sao bà có được bảy thằng con xinh tốt như thế này? 

Người đàn bà không để ý đến cả khu rừng rậm, mà chỉ tay vào cây đa đứng 

cạnh cổng thành và nói: 

- Thưa ngài, tiện thiếp cầu khẩn vị thần sống ở cây này, vị thần ấy đáp lại lời 

cầu xin của thiếp bằng cách ban cho bảy thằng bé ấy. 

Vị tế sư liền bảo: 



12 
 

- Thôi được, bà đi đi. 

Rồi vị này xuống xe bước lên cây ấy, cầm một cành mà lắc mạnh, bảo nó: 

- Này thần linh, đức vua có thiếu món gì cúng ông, suốt năm này qua năm khác, 

ngài cúng ông cả ngàn đồng tiền, mà ngược lại ông chẳng ban cho ngài vị 

vương tử nào cả. Còn mụ ăn mày kia đã làm gì mà ông cho mụ cả bảy đứa con 

trai hử? Ông phải cho đức vua một đứa con trai này trong vòng bảy ngày, nếu 

không ta sẽ bảo chặt đốn thân ông xuống và xẻ ra từng khúc đấy. 

Khi trách mắng vị thần cây đa như thế xong, vị tế sư ra đi. 

Suốt sáu ngày vị tế sư cứ làm như vậy và vào ngày thứ sáu, vừa nắm một cành 

cây vừa bảo: 

- Này thần cây, chỉ còn một đêm nữa thôi đấy, nếu ông không cho đức vua một 

con trai thì thân ông phải ngã xuống ngay. 

Vị nữ thần trên cây suy nghĩ mãi cho đến khi nàng thấy sự việc ấy rõ ràng như 

thế nào. Nàng nghĩ thầm: "Vị Bà-la-môn kia sẽ phá tan nhà của ta nếu vị ấy 

không được đứa con trai. Vậy ta biết cho ngài một con trai bằng cách nào đây 

đã chứ? Sau đó nàng yết kiến Tứ đại Thiên vương, và tâu trình với các ngài. 

Các ngài phán: 

- Này, chúng ta không thể ban cho người ấy một đứa con trai được! 

Kế đó, nàng đến gặp hai mươi tám vị thần Dạ-xoa (Yakkha), các thần kia cũng 

trả lời nàng như vậy, nàng liền đến yết kiến Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ và tâu 

trình ngài. 
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Thiên chủ suy nghĩ trong lòng: "Nhà vua nay có sinh được hoàng nam 

xứng đáng với mình hay chăng?" Rồi ngài nhìn quanh và chợt thấy bốn vị 

Thiên tử đức độ. Truyện kể rằng các vị này nguyên là thợ dệt ở Ba-na-lại, trong 

một đời trước, tất cả mọi tiền của kiếm được nhờ buôn bán, các vị ấy chia làm 

năm phần, bốn phần làm của riêng mỗi người, còn phần thứ năm là của 

chung được đem ra bố thí hết. Từ thành quả ấy chư vị tái sanh lên cõi trời  Đao 

Lợi (Ba-mươi-ba) sau đó lại tái sinh vào cõi Yama thiên (Dạ-ma), từ đấy cứ tái 

sinh liên tục lên xuống qua về sáu tầng trời cõi dục và hưởng thọ vô số vinh 

quang. 

Ngay thời bấy giờ là lúc chư vị phải đi từ cõi trời Ba-mươi-ba đến cõi Yama 

(Dạ-ma). Thiên chủ Sakka (Đế Thích) liền đi tìm kiếm, đi đến cõi nhân gian và 

nhập mẫu thai của chánh hậu Ðại vương Esukàri. 

- Lành thay, tâu Thiên chủ. 

Và các vị cùng nói những lời này: 

- Chúng thần sẽ đi, song chúng thần không muốn liên quan gì đến hoàng gia cả: 

chúng thần sẽ tái sinh vào gia đình vị tế sư và ngay khi còn thanh niên, chúng 

thần sẽ từ giã thế tục. 

Thế là Thiên chủ tán thành các vị ngay về lời cam kết kia, xong ngài trở về, kể 

lại mọi chuyện cho nữ thần sống trên cây đa ấy. Nữ thần rất vui mừng, tạ từ 

Thiên chủ Sakka và lui về nơi cư ngụ của mình. 

Còn vị tế sư ngày hôm sau lại đến cùng với một đám người lực lưỡng mà vị 

này đã tập họp lại, mỗi người cầm một cây rìu thật bén hay một vật tương tự. 

Vị tế sư bước gần cây nắm một cành và kêu to: 
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- Này thần cây! Ðây là ngày thứ bảy. Kể từ khi ta cầu khẩn ông một đặc ân: nay 

đã đến phá hoại cây rồi đó! 

Vị thần cây dùng đại lực của nàng làm nứt nẻ thân cây và xuất hiện với giọng 

ngọt ngào, bảo vị ấy như vầy: 

- Này vị Bà-la-môn, ngài muốn có một nam tử chăng? Chà! Ta sẽ ban cho ngài 

cả bốn đứa kia! 

Vị tế sư bảo: 

- Ta không muốn có con, xin nàng có một đứa con trai cho đức vua của ta thôi. 

Nàng đáp: 

- Không được đâu, ta chỉ muốn ban cho ngài thôi. 

Vậy thì nàng hãy ban cho đức vua hai đứa và ta hai đứa đi. 

- Không được, đức vua chẳng thể nào có con đâu, phần ngài phải có cả 

bốn đứa, mà chúng chỉđược phép ban cho riêng ngài thôi, là vì chúng sẽ không 

muốn sống cuộc đời thế tục tại gia, nên ngay lúc tuổi còn thanh xuân, chúng sẽ 

từ giã thế tục này. 

- Vậy nàng cứ cho ta các đứa con trai ấy đi, ta quyết chăm sóc để bọn chúng 

khỏi từ giã thế tục. Vị ấy đáp. 

Như vậy là nữ thần đã chấp thuận lợi cầu tự của vị tế sư này và trở về chỗ cư 

ngụ của nàng. Từ đó về sau, nữ thần kia được trọng vọng tôn vinh lắm. 
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Bấy giờ vị Thiên tử lớn nhất giáng trần, nhập mẫu thai của phu nhân vị quốc 

sư kia. Vào ngày đặt tên, gia đình ấy gọi hài nhi là Hatthipala hay Người Quản 

Tượng, và để ngăn cản con trai rời khỏi thế tục này, họ giao hài nhi cho vài 

người giữ voi chăm sóc, nên hài nhi lớn lên giữa đám người ấy. 

Khi hài nhi mới lớn vừa biết đi chập chững thì hài nhi thứ hai ra đời cũng từ 

phu nhân ấy. Vào ngày sanh, họ đặt tên hài nhi là Assapàla hay Người Giữ 

Ngựa, và hài nhi lớn lên giữa bọn người giữ ngựa. Hài nhi thứ ba lúc ra đời 

được đặt tên là Gopàla hay Người Chăn Trâu và hài nhi lớn lên giữa bầy mục 

tử. Còn Ajapàla hay Người Chăn Dê, là tên hài nhi thứ tư được gọi lúc ra đời và 

hài nhi này lớn lên giữa đám người chăn dê. Khi bầy trẻ lớn lên, chúng là 

những nam tử có đầy đủ tướng mạo tốt lành. 

Lúc bấy giờ, vì lo sợ bầy con trai từ bỏ thế tục nên các người tu khổ hạnh xuất 

gia đều bị đuổi ra khỏi quốc độ này: trong toàn xứ sở Kàsi không còn sót tu sĩ 

nào cả. Riêng bầy nam tử này tính tình thô bạo lắm: hễ chúng đi trên 

con đường nào là chúng cướp đoạt những lễ vật cúng cấp đây đó trong vùng. 

Khi Hathipàla lên mười sáu tuổi, vua và vị tế sư thấy dung mạo hoàn mỹ của 

chàng, liền nghĩ thầm: "Các con nay đã khôn lớn mạnh mẽ. Khi đã giương lên 

chiếc lọng hoàng gia rồi thì ta sẽ làm gì chúng được nữa? Ngay khi làm lễ 

quán đảnh cho chúng xong, chúng sẽ thống trị tất cả: Các vị tu khổ hạnh sẽ 

đến, bọn chúng sẽ thấy các vị đó và cũng sẽ trở thành các vị tu khổ hạnh luôn; 

một khi chúng hành động như thế thì cả nước sẽ loạn lên mất. Vậy trước tiên 

ta phải thử lòng chúng rồi sau đó mới làm lễ quán đảnh". 
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Thế là hai vị này cải trang làm các nhà tu khổ hạnh và đi khất thực cho đến khi 

vào tận cửa nhà của Hatthipàla đang ở. Chàng trai này vui vẻ thích thú ngay 

khi gặp hai vị, liền bước đến gần đảnh lễ hai vị rất cung kính, và ngâm vần kệ: 

1. Cuối cùng thấy được Bà-la-môn 

Ðầu tóc búi to, tựa Thánh thần, 

Răng bẩn, hôi dơ đầy bụi bặm,  

Lại gồng gánh nặng nhọc trên lưng. 

 

2. Cuối cùng thấy được một hiền nhân 

Vui thú theo đường lối chánh chân 

Với vỏ cây làm y phủ kín, 

Và thêm một chiếc nữa màu vàng. 

 

3. Xin nhận tọa sàng nước rửa chăn, 

Thật là chân chánh lúc đem dâng, 

Tặng nhiều thực phẩm chư hiền khách, 

Xin nhận, vì gia chủ đón mừng. 

Chàng trai lần lượt nói như vậy với hai vị. Rồi vị tế sư bảo: 

- Này Hatthipàla con hỡi, con nói điều này vì con không biết chúng ta. Con 

tưởng chúng ta là các bậc hiền nhân từ vùng Tuyết Sơn xuống đây ư, song thật 

chúng ta không phải như vậy đâu, con ạ. Ðây là Ðại vương Esukàri và ta là thân 

phụ của con, vị quốc sư đó. 

Chàng trai nói: 
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- Thế thì tại sao Ðại vương và thân phụ đắp y như các bậc hiền giả? 

Vị ấy đáp: 

- Ðể thử lòng các con đó mà! 

Chàng hỏi: 

- Tại sao lại thử con chứ? 

- Bởi vì, nếu con gặp chúng ta mà không muốn từ giã thế tục thì chúng ta sẵn 

sàng làm lễ quán đảnh phong vương cho con ngay. 

- Ồ thưa phụ vương, chàng đáp, con chẳng ham vương vị, con muốn rời bỏ thế 

tục. 

Thân phụ chàng liền đáp: 

- Này con Hatthipàla, đây chưa phải thời để rời bỏ thế tục đâu. 

Rồi vị này giải thích ý định của mình qua vần kệ thứ tư: 

4. Học Vệ-đà kinh, việc trước tiên, 

Làm giàu và cướp vợ vầy duyên, 

Nhiều con, hưởng thú vui trần thế, 

Thanh, sắc cùng hương, vị, xúc êm, 

Sau đó ẩn cư rừng khả ái, 

Thế là người trí xứng danh hiền. 

Hatthipàla đáp lại với vần kệ: 
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5. Chân lý không sao lại đạt thành 

Từ vàng bạc hoặc Vệ-đà kinh, 

Nhiều con chẳng khỏi thành già cả, 

Có lối thoát ra mọi dục tình, 

Như các trí nhân đều thấu suốt: 

Gieo gì gặt nấy kiếp lai sinh. 

Bấy giờ vua ngâm kệ đáp lời chàng trai: 

6. Lời tự mồm con quả thật chân: 

Ðời sau ta gặt thứ đang trồng, 

Hai thân con đó, nay già yếu 

Song các người mong muốn thấy rằng 

Cuộc sống trăm năm đầy hạnh phúc 

An khang cho trẻ hưởng riêng phần. 

- Tâu Chúa thượng, ngài muốn ám chỉ việc gì thế? 

Vương tử hỏi và ngâm hai vần kệ: 

7. Kẻ nào khi chết, tấu Anh quân,  

Có thể tìm ra một bạn thân, 

Ðã ký với tuổi già thỏa ước 

Ðể cho người ấy chẳng từ trần, 

Mong lời cầu nguyện trên Hoàng thượng 

Dành bách niên kẻ đó hưởng phần. 

 

8. Cũng giống như người lái vượt dòng, 
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Con thuyền sang bến nọ bên sông, 

Phàm nhân đều vậy, không sao khỏi 

Bệnh, lão niên, rồi tử, mệnh chung. 

Bằng cách trên, chàng trai đã chỉ cho các vị này thấy cuộc sống thế nhân giả 

tạm phù du ra sao, rồi thêm lời khuyên nhủ: 

- Tâu Ðại vương, ngài đứng đó và ngay khi tiểu sinh đang đàm đạo với ngài, 

ngay bây giờ đây, bệnh tật, tuổi già và thần chết đang tiến gần ta. Vậy xin Ðại 

vương hãy tỉnh giác! 

Sau khi vái chào vua và phụ thân, chàng đem theo đám hầu cận muốn đi cùng 

chàng, bỏ lại vương quốc Ba-la-nại đằng sau và lên đường với ý định theo sống 

đời khổ hạnh. Cả một hội chúng đông đảo cùng đi với chàng thanh niên 

Hatthipàla vì hội chúng bảo: 

- Cuộc sống tu hành này chắc hẳn phải cao thượng lắm. 
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Chuyện thứ hai:  Sáu đời trong dòng họ sinh thiên nhờ bố thí    

450.Chuyện phú ông keo kiệt Bilàri (Tiền thân Bilàri-Kosiya) 

Khi món ăn không có giữa nồi..., 

Chuyện này Bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo nhiệt tâm bố 

thí. 

Chuyện kể rằng sau khi nghe thuyết Pháp, từ lúc hành trì giáo lý, vị này rất nhiệt 

tâm bố thí, khát khao bố thí. Chưa bao giờ ông ăn chén cơm đầy trừ khi đã chia 

phần cho kẻ khác, ngay cả nước cũng không uống nếu không đem cho kẻ khác. 

Ông chuyên tâm bố thí như vậy. 

Thời ấy, chúng Tỳ Kheo bắt đầu nói về các đức tính của ông trong Chánh pháp 

đường. Bậc Ðạo Sư đi vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngồi tại đây. 

Các vị ấy trình ngài. Ngài cho gọi vị Tỷ Kheo ấy đến và hỏi: 

- Này Tỷ kheo, có phải đúng như Ta đã nghe là ông nhiệt tâm bố thí, khát khao 

bố thí chăng? 

Ông đáp: 

- Thưa vâng, bạch Thái Tôn. 

Bậc Ðạo Sư bảo: 

- Này các Tỳ Kheo, ngày xưa, kẻ này không có tín tâm nên không tin tưởng gì 

cả, đến như một giọt dầu trên đầu ngọn cỏ cũng không cho ai; sau đó, Ta điều 



21 
 

phục y, giáo hoá, làm cho y thuần thục, và dạy cho y kết quả của bố thí, nên hỷ 

tâm bố thí này không rời y ngay cả khi đã sang mộtđời khác. 

Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. 

*** 

Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ Tát sinh vào một gia đình 

giàu có. Khi đến tuổi khôn lớn, ngài được hưởng tài sản và khi thân phụ mất đi, 

ngài tiếp nhận địa vị thương nhân của cha ngài. 

Một ngày kia, khi xem xét lại sự giàu sang của mình, ngài suy nghĩ: "Tài sản của 

ta đây dĩ nhiênđầy đủ lắm, song những vị đã tích lũy tài sản ấy nay ở đâu rồi? 

Ta phải phân chia tài sản ra và bố thí." 

Vì thế, ngài xây một bố thí đường, trong lúc sinh thời, ngài bố thí rộng rãi; và 

khi sắp mạng chung liền giao phó cho con trai ngài không được làm gián đoạn 

việc hành trì bố thí, còn ngài tái sinh là Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ ở cõi Trời 

Ba mươi ba. Con trai của ngài cũng bố thí như thân phụ đã làm, rồi giao trọng 

trách ấy cho con trai mình, và tái sinh lên làm Canda, Thần mặt trăng, giữa 

Thiên chúng. Con trai vị này trở thành Suriya. Thần mặt trời, lại sinh ra một 

người con trở thành Màtali, Thần lái xe (của Thiên chủ Sakka hay Indra), con 

trai vị này tái sinh làm Pancasikha (Ngũ kế) một vị Gandhabba (Càn-thát-bà), 

nhạc thần của Thiên chủ. 

Song người con trai thứ sáu trong dòng họ này lại không có tín tâm, tàn nhẫn, 

không thương người, keo kiệt; người này phá hủy bố thí đường, đốt cháy hết, 

đánh đập các hành khất, đuổi họ đi mơi khác làm ăn chẳng hề cho ai chút gì dù 

bằng một giọt dầu ở đầu ngọn cỏ. 
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Lúc ấy, Ðế Thích Thiên chủ nhìn lại các việc của ngài trong quá khứ, tự hỏi: 

"Truyền thống bố thí của ta có tiếp tục được chăng? Suy nghĩ thế, ngài nhận 

xét: "Con trai ta tiếp tục bố thí, tái sinh làm Canda, con trai nó là Suriya, cháu 

nó là Màtali, và chắt nó là Pancasikha, nhưng đứa con thứ sáu trong dòng 

họ đã phá bỏ truyền thống kia."Lúc ấy, ngài chợt có ý nghĩ này, ngài muốn đi 

điều phục con người độc ác kia, và dạy cho gã kết quả của bố thí. Vì vậy ngài 

triệu tập Canda, Suriya, Màtali, Pancasikha đến gặp ngài và bảo: 

Này các Hiền-giả, người con thứ sáu trong dòng họ ta đã phá bỏ truyền thống 

gia đình, nó đã đốt bố thí đường, đuổi đánh bọn hành khất đi chỗ khác, và 

không cho ai chút gì cả. Vậy ta phải điều phục nó. 

Thế là ngài cùng các ông lên đường đi đến Ba-la-nại. 

Vào lúc ấy, thương nhân kia phải đến chầu vua, và khi đã trở về, đang đi đi lại 

lại dưới tháp canh thứ bảy, nhìn theo con đường. Thiên chủ bảo các vị thần: 

- Các Hiền giả, hãy đợi cho đến khi ta bước vào rồi hãy lần lượt theo sau. 

Cùng với những lời này, ngài bước tới và đứng trước phú thương kia, bảo ông: 

- Này Tôn ông hãy cho ta ăn với. 

- Này Bà-la-môn, chẳng có gì ở đây cho ngài ăn cả, hãy đi nơi khác. 

- Này Ðại nhân, khi các Bà-la-môn khất thực thì chẳng nên từ chối. 

- Này Bà-la-môn, trong nhà ta chẳng có thức ăn nấu sẵn, cũng chẳng có thức ăn 

để nấu, hãy đi đi! 
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- Này đại nhân, ta muốn đọc một câu kệ cho ngài, hãy lắng nghe. 

Ta chẳng muốn nghe kệ gì cả, đi đi, đừng đứng ở đây. 

Nhưng Thiên chủ không để ý lời ông và ngâm hai vần kệ: 

1. Khi món ăn không có giữa nồi, 

Thiện nhân tìm, chẳng chối từ hoài, 

Còn ngài đang nấu, thì không tốt 

Nếu chẳng muốn chia xẻ với ai. 

 

2. Phóng dật, xan tham, kẻ chối từ 

Chẳng hề đem bố thí bao giờ, 

Còn người nào thích làm công hạnh, 

Là một trí nhân, phải biết cho. 

Khi người này nghe nói vậy liền đáp: 

- Thôi được, xin vào ngồi đó, ngài sẽ được ăn đôi chút. 

Thiên chủ Ðế Thích vừa bước vào vừa ngâm các vần kệ ấy và ngồi xuống. 

Kế đó là Canda bước lên xin thức ăn. 

- Chẳng có thức ăn cho ngài đâu - người đó bảo - đi đi! 

Vị kia đáp: 

- Thưa Ðại nhân, có một vị Bà-la-môn ngồi trong đó, ta đoán chắc hẳn có một 

bữa cơm bố thí cho Bà-la-môn, nên ta cũng bước vào. 
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- Chẳng có một bữa cơm nào bố thí cho Bà-la-môn cả - người đó bảo - đi ngay 

đi! 

Lúc ấy Canda nói: 

- Thưa Ðại nhân, xin nghe một hai vần kệ. 

Rồi Ngài ngâm hai vần kệ (hễ khi một kẻ keo kiệt lo sợ không muốn cho ai cả, 

thì chính nỗi sợ hãi đó khởi lên trong lòng vì y không bố thí): 

3. Sợ khi khát nước hoặc thèm cơm 

Khiến bọn xan tham phải hoảng hồn, 

Trong cõi đời này, đời kế nữa, 

Bọn ngu kia phải trả hoàn toàn. 

 

4. Vậy nên bố thí, tránh xan tham, 

Rửa sạch tâm nhơ ác dục tràn, 

Trong cõi đời sau, nhiều thiện nghiệp 

Sẽ là nơi trú tuyệt an toàn. 

Sau khi nghe các lời như vậy xong, ông bảo: 

- Thôi được, xin bước vào, và ngài sẽ được ăn một chút. 

Vị kia bước vào ngồi xuống với Thiên chủ Ðế Thích. 

Sau khi đợi một lát nữa, Suriya bước lên, và xin ăn bằng cách ngâm hai vần kệ: 

5. Thực khó làm như các thiện nhân, 

Phát ban như các vị đem ban, 
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Khó mà kẻ ác làm theo được 

Cuộc sống hiền nhân vẫn trú an. 

 

6. Vậy thì khi phải giã từ trần, 

Kẻ ác, người hiền bỏ thế gian, 

Kẻ ác tái sinh vào địa ngục, 

Người hiền sinh ở cõi thiên đàng. 

Vị phú gia chẳng thấy cách gì thoát được chuyện ấy, đành bảo: 

- Thôi được, xin bước vào, và ngồi với các Bà-la-môn này, rồi ngài sẽ được ăn 

đôi chút. 

Và Màtali, sau khi chờ đợi một lát nữa, cũng bước lên xin ăn, và khi vị ấy được 

bảo là không có thức ăn, vừa mới nghe các lời ấy được thốt lên, liền ngâm vần 

kệ thứ bảy: 

7. Có người ít của vẫn đem ban, 

Có kẻ không cho, dẫu của tràn, 

Người ít của cho không thể kém 

Kẻ kia ban phát cả trăm ngàn. 

Ông bảo vị này: 

- Thôi được, xin vào ngồi xuống. 

Sau khi đợi thêm một lát, Pancasikha bước lên xin ăn. Kẻ kia đáp: 

- Không có, đi đi! 
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Ông bảo: 

- Ta đã đến thăm nhiều nhà rồi! Ở đây chắc phải có bữa cơm cúng dường các 

Bà-la-môn chứ, tađoán thế. 

Rồi ông bắt đầu nói với ông, vừa ngâm vần kệ thứ tám: 

8. Dù sống chắt chiu, phải chánh chân, 

Con nhiều, của ít vẫn đem phân, 

Trăm ngàn đồng bạc người giàu cúng 

Chẳng sánh quà con của tiện dân. 

Vị phú gia suy nghĩ lại khi nghe lời của Pancasikha. Rồi ông ngâm vần kệ thứ 

chín để yêu cầu vị ấy giải thích giá trị ít oi của các vật bố thí kia: 

9. Sao dồi dạt lễ vật cao sang 

Giá trị không bằng vật chánh chân, 

Sao cả ngàn đồng từ phú hộ 

Chẳng bằng quà mọn kẻ cùng bần? 

Pancasikha ngâm vần kệ kết thúc để đáp lời: 

10. Nhiều người sống độc ác hung tàn, 

Ðàn áp, giết rồi lại phát ban: 

Thí vật chua cay, tàn nhẫn ấy 

Thua xa quà tặng với chân tâm, 

Nên ngàn đồng bạc người giàu cúng 

Chẳng sánh quà con của tiện dân. 

Nghe lời thuyết giáo của Pancasikha xong, ông đáp: 
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- Thôi được, xin ngài vào nhà ngồi xuống, ngài sẽ được ăn đôi chút. 

Rồi ông cũng vào ngồi với các vị kia. 

Sau đó, phú ông keo kiệt Bilàri ra hiệu cho một tỳ nữ, bảo nàng: 

- Hãy đem cho các Bà-la-môn đằng kia một đấu thóc còn vỏ. 

Nàng ấy đem thóc đến gần các vị, bảo các vị rằng: 

- Nhận thóc rồi đem nấu nơi khác mà ăn. 

Các vị đáp: 

- Ta chưa đụng đến thóc còn vỏ trấu. 

- Thưa ông chủ, các vị ấy bảo chưa hề đụng đến thóc còn vỏ. 

- Ðược, vậy thì cho các ông gạo đã xay. 

Nàng ấy đem gạo đã xay, và bảo các vị nhận. Các vị bảo: 

- Chúng ta không nhận thứ gì chưa nấu chín. 

- Vậy thì nấu cho họ một ít thức ăn của bò trong cái nồi và đem ra mời khách. 

Năm vị cầm lên mỗi người một miếng và đặt vào mồm, song để nó dính vào cổ 

họng rồi trợn mắt lên. Các vị bất tỉnh nằm đó như chết rồi. Cô nữ tỳ thấy thế 

nghĩ chắc các vị đã chết, nàng hoảng sợ chạy đi báo phú ông: 

- Thưa ông chủ, các Bà-la-môn này không nuốt nổi thức ăn của bò, nên chết cả 

rồi! 
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Ông suy nghĩ: "Bây giờ dân chúng sẽ trách mắng ta, bảo gã độc ác này đem 

đống thức ăn trâu bò cho các Bà-la-môn yếu đuối và các ông không nuốt nổi 

nên đã chết." Sau đó, ông bảo cô nữ tỳ: 

- Mau đi chôn cất hết thức ăn trong bát của các ông, rồi nấu cho họ một ít món 

đủ thứ gạo ngon nhất. 

Nàng tuân lời. Phú ông tìm một số khách qua lại trên con đường gần đó, khi đã 

tập hợp số người ấy lại với nhau, ông bảo: 

- Ta đã cúng dường các Bà-la-môn này thức ăn giống như các thức ta vẫn ăn, 

nhưng các vị tham lam nuốt từng miếng lớn và vì ăn như vậy nên thức ăn mắc 

ở cổ họng và phải chết. Ta mời các ngài đến làm chứng cho ta vô tội. 

Trước đám đông đang tụ tập như vậy, các vị Bà-la-môn đứng dậy, vừa bảo vừa 

nhìn vào đám đông: 

- Các vị hãy xem sự dối trá của thương nhân này. Ông bảo cho chúng ta thức ăn 

của ông đấy! Một đống tạp nhạp thức ăn cho bò là những thứ ông đã đem cho 

chúng ta trước tiên, sau đó sau khi chúng ta nằm như chết, ông bảo người nhà 

nấu thức ăn này đây. 

Rồi các vị ấy nhả ra từ miệng những thứ đã ăn rồi chỉ thứ đó. Ðám đông trách 

mắng vị thương gia, thét lớn: 

- Ðồ ngu si, mù quáng! Ông đã phá bỏ phong tục gia đình ông. Ông đốt bỏ thí 

đường, ông đã nắm cổ các hành khất tống ra đường, giờ đây khi bố thí các Bà-

la-môn yếu đuối này, ông lại cho một đống thức ăn trâu bò. Ðến lúc ông sang 
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thế giới bên kia, chắc ông sẽ mang hết tài sản trong nhà buộc thật chặt quanh 

cổ đấy! 

Vào lúc ấy, Ðế Thích Thiên chủ bảo đám đông: 

- Các người có biết tài sản này là của ai chăng? 

- Chúng tôi không biết. 

Ngài bảo: 

- Chắc các người có nghe một đại phú thương ở Ba-la-nại, ngày xưa sống ở 

thành này, đã xây một bố thí đường, và bố thí rất rộng rãi? 

- Thưa có - họ đáp - Chúng tôi có nghe nói về ông. 

Ngài bảo: 

- Ta chính là vị thương gia đó, nhờ các vật tài thí ấy ta được là Ðế Thích Thiên 

chủ bây giờ đây, và con trai ta đã không phá vỡ truyền thống gia đình, trở 

thành thần Canda, con trai nó là Suriya và cháu trai của nó là Pancasikha; 

trong các vị này, đằng kia là Canda, đó là Syriya, và đây là Màtali, thần lái xe, 

còn đây nữa là Pancasikha, nhạc thần, ngày xưa là cha của kẻ độc ác đằng kia 

ấy. Bố thí tạo công đức lớn như vậy, cho nên người có trí phải làm công đức. 

Nói vậy xong với ý định đánh tan các mối nghi hoặc của dân chúng đang tụ tập 

tại đó, các ngài bay lên không gian và đứng vững trên không, nhờ thần lực của 

các ngài hiện ra một đám tùy tùngđông đảo vây quanh, toàn thân các ngài sáng 

rực lên vì thế toàn thể kinh thành như ở trong đám lửa. Sau đó Ðế Thích Thiên 

chủ bảo đám đông: 



30 
 

- Chúng ta đã rời vinh quang thiên giới để đến đây và chúng ta đến chỉ vì 

kẻ độc ác Bilàri Kosiya này, người cuối cùng trong dòng họ, người tàn phá cả 

giống nòi mình. Với lòng lân mẫn mà chúng ta đến, vì chúng ta biết ác nhân 

này đã phá bỏ truyền thống gia đình, đốt bố thí đường, nắm cổ hành khất tống 

ra ngoài, vi phạm phong tục của nhà ta, và do từ bỏ bố thí, nó sẽ tái sinh vàođịa 

ngục. 

Ngài thuyết giáo cho đám đông như vậy, xong lại nói về công hạnh của bố thí. 

Bilàri Kosiya chấp hai tay thỉnh cầu và phát nguyện. 

- Tâu Thiên chủ, từ nay trở đi, con xin nguyện sẽ không phá bỏ phong tục gia 

đình nữa, mà con sẽ bố thí, bắt đầu ngay hôm nay, con quyết chẳng bao giờ ăn 

mà không chia phần cho kẻ khác, các vật dụng của riêng con, ngay cả nước 

uống và cả tăm xỉa răng con dùng cũng vậy. 

Ðế Thích thiên chủ đã điều phục ông như vậy, làm cho ông biết xả thân, và an 

trú ông trong Ngũ giới, rồi trở về cõi của ngài. Còn vị thương nhân cứ bố thí 

suốt cả đời nên được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba. 

*** 

Sau khi chấm dứt Pháp thoại, Bậc Ðạo Sư bảo: 

- Như vậy, này các Tỳ kheo, Tỳ Kheo này ngày xưa không có tín tâm và không 

bao giờ cho ai chút gì cả, song Ta đã điều phục y và dạy cho y kết quả của bố thí, 

và tâm lành đó không rời y ngay cả khi y đã sinh vào một đời khác. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
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- Thời bấy giờ, Tỳ kheo rộng lượng này là vị phú gia, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là 

Canda, Moggallàna (Mục-kiền-liên) là Suriya, Kassapa (Ca diếp) là Màtali, 

Ànanda (A-nan) là Pancasikha và Ta là Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ. 

-ooOoo- 

Chuyện thứ ba: Cúng dường Đức Phật được làm Hoàng hậu 

415. Chuyện Phần Cháo Cúng Dường (Tiền thân Kummasàpinda) 

Cúng dường chư Phật quý cao thay..., 

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về Hoàng hậu Mallikà (Mạt-

lợi). 

Nàng nguyên là con gái của vị trưởng nghiệp đoàn bán vòng hoa, cực kỳ diễm lệ 

và hiền thục. Khi nàng được mười sáu tuổi, trong lúc đi đến vườn hoa cùng các 

thiếu nữ khác, nàng mang theo ba phần cháo sữa chua trong giỏ hoa. Khi nàng 

rời thành phố, nàng trông thấy đức Thế Tôn vào thành, tỏa hào quang rực rỡ 

và được Tăng chúng vây quanh, nàng đem cúng dường Ngài ba phần cháo ấy. 

Bậc Ðạo Sư đưa bát của ngài ra nhận cháo. Nàng đảnh lễ chân đức Như Lai và 

lấy niềm hoan hỷ ấy làm chủ đề Thiền quán, nàng đứng sang một bên. Bậc Ðạo 

Sư mỉm cười, nhìn nàng. Tôn giả Ànanda tự hỏi tại sao đức Như Lai mỉm cười 

và hỏi Ngài vấn đề này. Bậc Ðạo Sư nói lý do: 

- Này Ànanda, cô gái này hôm nay sẽ trở thành chánh hậu của vua Kosala do 

phước báo ba phần cháo này. 
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Còn cô gái tiếp tục bước đến vườn hoa. Ngay chính hôm ấy vua Kosala giao 

chiến với vua Ajàtasattu (A-xà-thế) và thất bại phải đào tẩu. Trong khi đang đi 

ngựa, vua nghe tiếng nàng hát rất hấp dẫn liền thúc ngựa vào khu vườn. 

Công đức của cô gái đã đến thời chín muồi, vì thế khi thấy vua, nàng không chạy 

trốn mà đi đến cầm lấy dây cương nơi mũi ngựa. Vua ngồi trên lưng ngựa hỏi 

nàng đã có chồng chưa. Khi nghe nàng đáp chưa, ông xuống ngựa và đang mệt 

mỏi vì nắng gió, ông nằm nghĩ chốc lát trên đùi nàng. Sau đó ông đưa nàng lên 

ngựa, cùng đạo quân hùng hậu đi vào thành, đưa nàng đến tận nhà riêng. 

Chiều hôm ấy vua phái một vương xa trong cảnh vô cùng vinh quang lộng 

lẫy đến rước nàng từ nhà nàng về đặt lên một bảo tọa đầy châu báu, làm lễ 

quán đảnh (rảy nước thánh lên đầu) cho nàng và phong nàng làm chánh hậu. 

Từ đó trở đi, nàng trở thành hoàng hậu thân thiết tận tụy được vua sủng ái, 

nàng có đầy đủ năm vẻ yêu kiều của nữ nhi, lại có đủ đám nô tỳ trung thành và 

nàng lại là một tín nữ được nhiều hồng ân của chư Phật. Cả kinh thành loan tin 

rằng nàng được mọi vinh hoa ấy là vì nàng cúng dường Bậc Ðạo Sư ba phần 

cháo. 

Một hôm Tăng chúng bắt đầu thảo luận trong Chánh pháp đường: 

- Này các Hiền giả, Hoàng hậu Mallikà cúng dường đức Phật ba phần cháo, và 

do phước báo này, ngay chính hôm ấy bà được làm lễ quán đảnh phong ngôi 

hoàng hậu: Công đức chư Phật thật vĩ đại dường nào. 

Bậc Ðạo Sư bước vào, hỏi chuyện và khi được biết đề tài thảo luận của Tăng 

chúng, Ngài bảo: 
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- Này các Tỷ-kheo, không lạ gì nàng Mallikà trở thành chánh hậu của vua Kosala 

nhờ cúng dường đức Phật Chánh Ðẳng Giác ba phần cháo mà thôi, vì cớ sao? Ðó 

là nhờ đại hồng ân của chư Phật: Các trí nhân ngày xưa cúng dường các vị Ðộc 

Giác Phật cháo không có muối hay dầu nữa, song nhờ thế trong đời sau đạt 

được vinh quang của đế vương tại Kàsi rộng ba trăm dặm. 

Rồi Ngài kể câu chuyện đời xưa. 

*** 

Chuyện thứ tư: Cúng dường những Độc Giác Phật được làm Vua 

  Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được 

sinh vào một nhà nghèo. Khi lớn lên ngài tìm kế sinh nhai bằng cách làm công 

cho một nhà giàu. Một hôm ngài mua bốn phần cháo ở cửa tiệm và suy nghĩ: 

"Cái này vừa đủ để ta ăn sáng". Rồi ngài ra làm việc ngoài đồng. Khi thấy bốn 

vị Ðộc Giác Phật đang vào Ba-la-nại khất thực, ngài suy nghĩ: "Ta có bốn phần 

cháo này, giả sử ta đem cúng dường các vị đang đến Ba-la-nại khất thực?". Vì 

thế ngài đi đến đảnh lễ các vị và nói: 

- Thưa các tôn giả, con hiện đang cầm bốn phần cháo, con xin cúng dường các 

vị, mong các vị nhận lấy để cho con được phước đức đem lại an lạc lâu dài về 

sau. 

Thấy các vị nhận lời, ngài liền rải cát và sắp đặt bốn chỗ ngồi, đặt các cành khô 

lên đó và mời chư vị Ðộc Giác Phật ngồi theo thứ tự. Ngài lấy rổ lá đem nước 

đến, rót nước cúng dường, và đặt bốn phần cháo vào bốn bình bát vừa đảnh lễ 

cung kính vừa thưa: 
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- Thưa các tôn giả, ước mong nhờ phước báo này con sẽ không sinh vào nhà 

nghèo nữa, ước mong đây sẽ làm nhân duyên cho con đắc quả vị Chánh Giác. 

Các vị Ðộc Giác Phật dùng cháo xong, nói lời tùy hỷ công đức và trở về động 

Nandamùla. Khi kính chào các vị, Bồ-tát cảm thấy niềm hoan hỷ được tiếp xúc 

các Ðộc Giác Phật, và sau khi các vị đã khuất dạng, ngài đã đi làm công việc, 

ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báo này, ngài tái 

sinh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba-la-nại. Ngài được đặt tên Vương tử 

Brahmadatta. 

Từ lúc mới biết đi chập chững, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong đời 

trước, ngài thấy rõ như thể soi bóng mình vào tấm gương sáng, rằng ngài tái 

sinh vào hoàn cảnh này do ngài đã cúng dường bốn phần cháo lên các vị Ðộc 

Giác Phật khi ngài là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này. Khi lớn 

lên, ngài học tập mọi môn nghệ thuật ở Takkasilà. Khi ngài trở về nhà, vua cha 

vô cùng hoan hỷ về các thành tựu của ngài nên phong ngài làm phó vương. 

Sau đó khi vua cha băng hà, ngài lên ngự trị quốc độ. Rồi kết hôn với công chúa 

tuyệt sắc của vua Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu. 

Vào ngày đại hội giương chiếc Lọng trắng che lên ngài, quần thần trang hoàng 

kinh thành như thể một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước quanh thành 

phố rồi ngự lên thượng lầu được trang hoàng lộng lẫy, sau đó bước đến đài 

cao an tọa trên ngai vàng có lọng trắng giương phía trên. 

Khi ngồi đó, ngài nhìn xuống nhìn thần dân đang đứng chầu, một phía là triều 

thần, phía kia là các Bà-la-môn và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn màu 

sắc, một phía khác nữa là quần chúng cầm tặng vật đủ loại trong tay, kế đến 



35 
 

là đoàn nữ nhạc vũ công gồm cả mười sáu ngàn nàng chẳng khác đoàn tiên tụ 

tập đông đủ trên Thiên đình. 

Nhìn mọi vẻ huy hoàng làm say mê lòng người như thế, ngài nhớ lại đời trước 

của mình và suy nghĩ: "Chiếc lọng trắng kết tràng hoa bằng vàng và chân trụ 

bằng vàng khối này, bằng ngàn con voi và cỗ xe này, và cả lãnh thổ rộng lớn 

của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản, mễ cốc đủ loại, các nữ nhân như tiên nữ 

trên trời, mọi cảnh vinh quang này đều thuộc riêng về phần ta thôi, đó là do 

công đức cúng dường bốn vị Ðộc Giác Phật bốn phần cháo: Ta hưởng được tất 

cả mọi sự này nhờ đó". 

Như vậy trong khi nhớ lại hồng ân của chư Ðộc Giác Phật, rõ ràng ngài đã 

tuyên dương công đức của ngài trong đời trước. Ý tưởng ấy làm toàn thân ngài 

tràn ngập hoan lạc. Niềm hoan lạc thấm tận tâm can khiến ngài ngâm vang hai 

vần kệ đầy cảm hứng ngay giữa quần thần: 

1. Cúng dường chư Phật quý cao thay, 

Người bảo đừng xem rẻ việc này, 

Ðem tặng cháo dù không có muối 

Cho ta phước báo lớn như vầy. 

 

2. Ngựa, voi cùng với đám trâu bò, 

Vàng, bạc, thóc ngô, cả nước nhà, 

Ðám mỹ nữ hình dung yểu điệu, 

Cúng dường đem quả đến tay ta. 

Như vậy trong niềm hỷ lạc, Bồ-tát ngâm khúc hoan ca gồm hai vần kệ nhân 

ngày lễ giương chiếc Lọng trắng. Từ đó về sau, chúng được xem là khúc 
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ca được quốc vương ái mộ và mọi người đều hát điệu ấy, từ các vũ nữ, vũ công, 

nhạc sĩ, cung nhân, thị vệ, cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần trong 

triều. 

Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, song bà không 

dám hỏi bậc Ðại Sĩ. Một hôm nhà vua đẹp ý vì một đức tính của bà, liền phán: 

- Này ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ấy. 

- Tâu hoàng thượng, tốt lành thay thiếp xin nhận đặc ân ấy. 

- Ái hậu muốn ta ban gì, voi ngựa hay thứ nào khác? 

- Tâu hoàng thượng, nhờ ân sủng của hoàng thượng, thiếp không thiếu gì cả, 

thiếp không cần các thứ ấy. Song nếu hoàng thương ban cho thiếp một đặc ân, 

xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài. 

- Này ái hậu, nàng cần gì đặc ân ấy? Hãy nhận thứ khác đi. 

- Tâu hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả. Ðó là đặc ân thiếp 

muốn nhận. 

- Ðược rồi, này ái hậu, ta sẽ nói điều ấy, nhưng không phải đó là điều bí mật 

nói riêng với nàng, mà ta muốn gióng tiếng trống khắp kinh thành Ba-la-nại 

rộng mười hai dặm này, ta muốn dựng ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung môn 

và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó, rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thần, Bà-la-

môn, cùng mọi người khác gồm cả mười sáu ngàn nữ nhân, và kể chuyện ấy. 

Bà tuân lệnh. Vua truyền làm mọi việc như trên, rồi ngự lên ngai giữa đại 

chúng như Sakka Thiên chủ giữa chư Thiên. Hoàng hậu phục sức đủ mọi thứ 



37 
 

nữ trang ngọc vàng, đặt một kim đôn, ngồi bên cạnh ở một vị trí thích hợp, 

rồi đưa mắt nhìn vua, bà thưa: 

- Tâu hoàng thượng, xin hãy giảng giải cho thiếp biết ý nghĩa khúc hoan ca mà 

ngài thường hát trong niềm hỷ lạc, như thể làm cho mặt trăng xuất hiện trên 

bầu trời. 

Rồi bà ngâm vần kệ thứ ba: 

3. Hoàng thượng đầy vinh hiển, chánh chân, 

Khúc ca ngài hát đã bao lần, 

Trong niềm hoan lạc đầy tâm trí, 

Cho thiếp đặc ân biết ngọn nguồn. 

Bậc Ðại Sĩ ngâm bốn vần kệ nêu rõ ý nghĩa khúc ca: 

4. Chính tại thành này, kiếp trước đây, 

Ở trong hoàn cảnh khác ngày nay, 

Ta là tôi tớ cho người khác, 

Làm mướn, song đức hạnh thẳng ngay. 

 

5. Một hôm rời tỉnh để làm công, 

Bốn Ðạo Sư kia, ta chợt trông 

Dáng điệu ly tham và tĩnh lặng, 

Thiện toàn trong Giới luật tu thân. 

 

6. Tư tưởng ta quy ngưỡng Phật-đà, 

Khi chư vị nghỉ dưới cây già, 
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Chấp tay đảnh lễ, ta đem đến 

Thành kính cúng dường món cháo hoa. 

 

7. Thiện nghiệp tạo nên phước đức dày, 

Quả thành ta gặt được giờ đây: 

Vinh hoa phú quý đời vương giả, 

Quốc độ do ta cai trị này. 

Khi hoàng hậu nghe bậc Ðại Sĩ giảng giải đầy đủ thành quả của thiện nghiệp 

ngài, bà hân hoanđáp: 

- Tâu Ðại vương, nếu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bố thí như vậy, từ 

nay về sau xin ngài nhận một phần cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính 

ngài đã cúng dường thực phẩm lên các vị Sa-môn Bà-la-môn chân chánh. 

Rồi hoàng hậu ngâm vần kệ tán thán Bồ-tát: 

8. Hãy ăn, khi nhớ cúng dường rồi, 

Chuyển bánh xe chân chánh khắp nơi: 

Hoàng thượng tránh xa điều bất chánh, 

Cầm quyền chân chánh nước non ngài. 

Bậc Ðạo Sĩ ngâm vần kệ chấp nhận lời hoàng hậu: 

9. Ta vẫn tạo riêng một lối đường, 

Bước theo đạo lộ chánh chân luôn, 

Nơi người hiền thiện thường đi đến, 

Ðẹp mắt ta nhìn các Thánh nhân. 
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Sau khi nói xong, ngài nhìn dung sắc Hoàng hậu và bảo: 

- Này mỹ hậu, ta đã kẻ đủ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước, song giữa đám nữ 

nhân này không ai sánh kịp nàng về dung sắc và vẻ kiều diễm khả ái. 

Rồi ngài ngâm vần kệ: 

10. Ái hậu như tiên nữ cõi trời, 

Trông nàng rực rỡ vượt bao người, 

Vậy nhờ thiện nghiệp nào đưa đến 

Phước báo dung quang quá tuyệt vời? 

Sau đó hoàng hậu ngâm vần kệ nêu phước nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ: 

11. Thiếp vốn nô tỳ một quý nương 

Ở hoàng cung của Am-ba-vương, 

Thiếp chuyên tâm thực hành khiêm tốn, 

Ðức hạnh và tu tập thiện ngôn. 

 

12. Rồi một ngày kia thiếp cúng dường 

Phần cơm vào bát một Sa-môn, 

Tâm tư thiếp ngập tràn từ ái, 

Nghiệp ấy quả này, tâu Ðại vương! 

Theo đây, hoàng hậu cũng biết chính xác và kể lại đời trước của mình. 

Như vậy cả hai vị đã công bố các nghiệp quá khứ xong, từ ngày ấy hai vị truyền 

lệnh xây sáu bố thí đường tại bốn cổng thành, giữa kinh thành và tại cung môn, 
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rồi để khích lệ toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ), hai vị thực hành đại bố thí, giữ 

các giáo đức và các ngày trai giới, nên lúc mạng chung được tái sinh cõi thiên. 

*** 

Khi Pháp thoại chấm dứt, Bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: 

- Thời ấy, hoàng hậu là mẫu thân Ràhula và vua chính là Ta. 

 

CHƯƠNG II – CÁC GƯƠNG BỐ THÍ & CÚNG DƯỜNG 

Chuyện thứ năm 

Bố thí-chánh tinh tấn: Bảy ngày nhịn đói để bố thí 

340. Chuyện Trưởng Giả Visayha (Tiền thân Visayha) 

Vi-say-ha, xưa người ban tặng..., 

Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về Trưởng giả Cấp Cô Ðộc. Trường hợp 

dẫn đến câu chuyện đã được kể rõ trong số 40. Tiền thân Khadiragàra. Ở đây, 

bậc Ðạo sư gọi cư sĩ Cấp Cô Ðộc và bảo: 

- Này cư sĩ, các bậc hiền trí ngày xưa vẫn cứ bố thí, không nghe lời khuyên bảo 

của Thiên Chủ Ðế thích, vua cõi trời, khi Thiên chủ đứng trên không vừa cố can 

ngăn họ vừa nói: Ðừng bố thí. 

Rồi do yêu cầu của Trưởng giả, bậc Ðạo sư kể một chuyện quá khứ. 
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*** 

Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-Tát là một đại 

thương gia, tên là Visayha, tài sản tới tám trăm triệu đồng. Có đầy đủ Năm đức 

hạnh, ngài rất rộng rãi về tiền bạc và ưa thích bố thí. Ngài cho xây các nhà bố 

thí tại bốn cổng thành, ở trung tâm thành phố và trước nhà riêng của ngài. Ở 

tại sáu nơi này, ngài đều đích thân đi đến bố thí, và mỗi ngày sáu trăm ngàn 

người đến xin. Thức ăn của Bồ-Tát và thức ăn của các hành khất đều cùng một 

thứ y như nhau. 

Ngài đã làm rung động nhân dân khắp nước Ấn Ðộ vì các tặng phẩm của ngài, 

nên trú xứ của Thiên Chủ đế thích bị rung chuyển vì kết quả phi thường do 

lòng bác ái của ngài và chiếc ngai vàng bằng hoàng thạch của vị Thiên đế ấy đã 

nóng lên. 

Ðế-thích kêu lên: 

- Ta chẳng biết ai muốn làm ta rời khỏi chỗ ngồi của ta ở trên trời thế này? 

Thiên chủ nhìn quanh ngài, thấy vị đại thương gia ấy và tự nghĩ: "Visayha này 

bố thí và vì phân phát tặng phẩm ở khắp nơi nên làm rung động toàn cả nước 

Ấn Ðộ. Bằng cách bố thí, không chừng y sẽ hạ bệ ta và tự trở thành Ðế 

Thích đấy. Ta sẽ tiêu hủy của cải y, sẽ làm y thành một kẻ nghèo và do đó sẽ 

khiến y không thể tiếp tục bố thí nữa được". 

Thế là Ðế thích làm cho dầu, đường, mật... cả kho chứa thóc cũng như các nô lệ, 

người làm côngđều biến mất. Những người bị mất các tặng phẩm do Trưởng 

giả bố thí đến nói với ông. 
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- Thưa ngài, nhà bố thí đã biến mất ở khắp nơi, chúng tôi không tìm thấy thứ gì 

do ngài cung cấp. 

Vị trưởng giả nói: 

- Từ nay hãy lấy tiền vậy. Ðừng bỏ mất sự bố thí. 

Rồi ông gọi vợ, bảo hãy giữ trọn lòng từ thiện. Bà tìm khắp nhà mà cũng không 

thấy được một đồng lẻ nào. Bà nói: 

- Thưa ông, ngoài quần áo chúng ta đang mặc, tôi chẳng thấy gì nữa cả. Toàn cả 

nhà đều trống rỗng. 

Mở bảy kho ngọc ra, họ cũng không tìm thấy được gì. Chẳng còn thấy ai cứu 

giúp vợ chồng vị thương gia cả, nô lệ cũng không, người làm cũng không nốt. 

Bồ-Tát lại bảo vợ: 

- Bà ơi, chúng ta không thể dứt bỏ nhiều việc từ thiện của chúng ta. Bà hãy 

kiểm khắp nhà cho đến khi bà tìm được một thứ gì đó. 

Bấy giờ, một người cắt cỏ ném liềm hái, đòn và dây thừng bó cỏ trong phòng 

và chạy. Bà vợ của phú ông tìm thấy các thứ ấy và bảo: 

- Ông ơi, đây là tất cả các thứ tôi tìm thấy được. 

Rồi bà mang trao chúng cho ông. Bồ-Tát nói: 

- Bà ơi, suốt mấy năm nay tôi không hề cắt cỏ, nhưng hôm nay tôi sẽ cắt cỏ 

mang đi bán và nhờđó sẽ chi tiêu vào việc bố thí thích đáng. 
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Vì sợ sẽ phải ngừng việc từ thiện, vị thương gia cầm lấy liềm hái, đòn và dây 

thừng rời khỏi thành phố, đến một nơi có nhiều cỏ và cắt, bó cỏ lại thành hai 

bó và tự bảo: "Một bó là của gia đình ta, còn bó kia ta sẽ dùng cho việc bố thí". 

Ông mang cỏ vào đòn, gánh đi bán ở cổng thành và nhận được hai đồng tiền 

nhỏ. Ông liền cho các hành khất phân nửa số tiền. Lúc ấy, có nhiều hành khất 

và họ cứ kêu xin: 

- Hãy cho chúng tôi với. 

Thế là ông cho luôn phần tiền còn lại và ngày hôm sau ông cùng với vợ phải 

nhịn đói. Cứ như thế, sáu ngày trôi qua. Sang đến ngày thứ bảy, trong khi 

ông đang nhặt cỏ, vì ông vốn đã mảnh mai lại phải chịu đói trong suốt bảy 

ngày, mặt trời chiếu nóng trên trán ông khiến mắt ông đảo lộn trong đầu, ông 

bất tỉnh ngã xuống, làm vung cả cỏ. Quan sát việc Visayha làm, Ðế Thích rất 

cảm động. Ngay lúc ấy, Thiên chủ hiện đến, đứng trên không và đọc bài kệ đầu: 

Vi-say-ha, xưa người ban tặng, 

Bố thí nhiều, mất hẳn giàu sang. 

Nay giữ mình, chớ trao ban 

Niềm vui bền vững, người hằng sống luôn. 

Bồ-Tát nghe những lời ấy, liền hỏi: 

- Ngài là ai thế? 

Thiên chủ nói: 

- Ta là Ðế Thích 
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Bồ-Tát bảo: 

- Chính Ðế Thích đã bố thí, hành trì những bổn phận đạo đức của mình, nhờ 

giữ gìn các ngày trai giới, làm tròn bảy hạnh nguyện nên đạt ngôi vị Ðế Thích. 

Thế mà nay lại ngăn cấm việc bố thí đã tạo ra sự cao cả của chính ngài đây. 

Như vậy quả thực ngài đã phạm vào một hành vi không xứng đáng rồi. 

Nói thế xong, ngài đọc ba bài kệ sau đây: 

Thế không đúng - đời thường vẫn bảo: 

Hành vi hèn làm xấu cho danh. 

Ðấng nghìn mắt, hãy ngó ngàng 

Cho tôi khỏi lỗi, dù đang khổ sầu. 

 

Xin chớ để bao nhiêu của cải 

Tôi chi tiêu, ngu dại, phóng cuồng 

Chìm vào dục lạc, hư danh 

Chỉ xin như trước, thêm phần phúc may. 

 

Theo xe xưa, xe nay vững tiến, 

Còn sống đây, tôi vẫn trao ban 

Dù đang cảnh khổ tôi mang, 

Ý tôi cao thượng xin đừng cản ngăn. 

Ðế thích không thể nào khiến cho Bồ-Tát ngưng bỏ ý định của ngài được, liền 

hỏi tại sao ngài bố thí. Ngài đáp: 
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- Tôi không ham muốn trở thành Ðế Thích, thành Phạm thiên, mà chính là 

mong tìm Giác ngộ. 

Nghe nói thế, Ðế thích tỏ vẻ hân hoan, lấy tay vuốt ve lưng Bồ-Tát. Ngay 

lúc được hưởng ân huệ ấy, toàn thân Bồ-Tát tràn ngập cả niềm vui. Do năng 

lực siêu phàm của Ðế Thích, toàn bộ tài sản của ngài trở lại với ngài. Ðế Thích 

bảo: 

- Này đại thương gia, từ nay ngài hãy cứ bố thí, phân phát mỗi ngày một triệu 

hai trăm ngàn phần. 

Sau khi tạo cho nhà Bồ-Tát tài sản vô lượng, Ðế thích từ giã ngài và đi thẳng về 

trú xứ riêng của mình. 

*** 

Bậc Ðạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện Tiền thân: 

- Bấy giờ, mẹ của La-hầu-la là vợ của vị thương gia, còn Ta chính là Visayha. 

-ooOoo- 
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Chuyện thứ sáu   

Cấp Cô Độc Cúng dường Phật và chúng tăng không gì lay chuyển 

cho dầu ác thần ngăn cản  

40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền thân Khadirangara) 

Ta thà rơi địa ngục..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Ông Cấp 

Cô Ðộc đã tiêu hết cho Giáo pháp đức Phật một số tiền là năm trăm bốn mươi 

triệu đồng để xây dựng tinh xá, và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài 

ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Trong khi bậc Ðạo Sư còn ở Kỳ Viên, mỗi ngày vị 

triệu phú đi đến tinh xá ba lần để cúng dường: một vào buổi sáng, một vào buổi 

trưa, một vào buổi chiều. Ngoài ra, còn nhiều sự giúp đỡ khác. 

Ông Cấp Cô Ðộc không bao giờ đi tay không, ngại các Sa-di hay Tỷ-kheo trẻ xem 

mình có đem gì trong tay không. Buổi sáng ông đem theo cháo, sau buổi ăn sáng 

đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buổi chiều ông đem theo hương 

liệu, vòng hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ấy tiêu dùng như vậy, 

không hạn chế. 

Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán tự tay trao phiếu nợ, mượn ông 

tài sản ước lượng một trăm triệu đồng và vị Ðại triệu phú không đòi họ trả. Còn 

những tài sản khác trị giá một trăm tám mươi triệu đồng được chôn cất trên bờ 

sông. Khi bị gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản ấy đã trôi ra biển lớn. Chìm 

xuống lòng biển là các ghè chậu bằng đồng còn khoá chặt và đóng dấu nguyên 

xi. 
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Trong nhà vị triệu phú luôn luôn có phần cơm cho năm trăm Tỷ-kheo, nhà vị đại 

triệu phú giống như cái giếng trong xanh ở ngã tư đường cho chúng Tỷ-kheo, 

như ngôi nhà cha mẹ đối với tất cả đại chúng. Vì vậy, bậc Chánh Ðẳng Giác 

thường đi đến nhà vị triệu phú. Tám mươi đại Trưởng lão cũng đi đến. Các Tỷ-

kheo khác cũng đến và đi không thể kể xiết. Nhà vị đại triệu phú có đến bảy tầng 

lầu, được trang hoàng với bảy cửa gác. Tại cửa gác thứ tư của ngôi nhà ấy, một 

thần nữ có tà kiến thường trú. Khi bậc Chánh Ðẳng Giác vào nhà, thần nữ ấy 

không ở được trong lầu của mình, đã đem theo mấy đứa con nhỏ xuống ở tại 

tầng cuối cùng. Khi tám mươi đại Trưởng lão và các Trưởng lão khác đến và đi, 

thần nữ ấy cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ: "Khi Sa-môn Gotama và các 

đệ tử vào nhà này, ta không được an lạc; ta không thể luôn luôn xuống tầng trệt 

được. Ta phải làm thế nào để những người ấy không đến nhà này nữa". 

Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói sáng 

hào quang và đứng lại. Ðược hỏi: 

- Ai dó? 

Nàng trả lời: 

- Ta là thần nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. 

- Vì sao nàng đến đây? 

- Ông không thấy việc phải làm của vị triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho 

mình, tiêu phí tài sản, làm giàu cho Sa-môn Gotama, không lo buôn bán, không 

lo làm việc. Ông hãy khuyên vị triệu phú làm việc của mình, đừng để Sa-môn 

Gotama và các đệ tử vào nhà này nữa. 
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Người tổng quản ấy nói với thần nữ: 

- Này thần nữ ngu si, nếu vị triệu phú dùng tài sản, vị ấy chỉ dùng cho Giáo pháp 

chư Phật đưa đến giải thoát. Dù vị triệu phú nắm búi tóc ta và bán ta làm nô lệ, 

ta vẫn sẽ không nói gì. Nàng hãy đi đi. 

Hôm khác, thần nữ ấy đi đến người conn trai cả của vị triệu phú và khuyên giáo 

tương tự. Người con trai cả cũng mắng nàng như trước. Nhưng nàng không 

dám nói việc này với vị triệu phú. 

Do bố thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiền thâu vào ít dần, tài sản 

vị ấy đi đến khánh tận. Dần dần triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiếu, gia sản, áo 

quần, sàng tọa, thực phẩm không còn được như xưa. Dầu ở trong tình trạng 

như vậy, ông Cấp Cô Ðộc vẫn cúng dường chúng Tăng, tuy rằng không thể cúng 

dường các món tốt đẹp. 

Một hôm, sau khi ông Cấp Cô Ðộc đảnh lễ và ngồi xuống, Thế Tôn hỏi: 

- Này Gia Chủ, tại nhà ông còn có vật bố thí không? 

- Bạch Thế Tôn, thưa có vật bố thí. Ðó là cháo tấm với bột chua để lại từ hôm 

qua. 

Bậc Ðạo Sư nói: 

- Này Gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu, khi tâm tốt đẹp thì 

đồ vật cúng dường chư Phật, Ðộc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không trở 

thành thô xấu. Vì sao? Vì quả dị thục to lớn. Ai có thể làm tâm tốt đẹp, thì vật bố 

thí không thể thô xấu được. Như vậy ông cần phải hiểu biết. 
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Và đức Thế Tôn đọc bài kệ: 

Khi tâm được tịnh tín, 

Bố thí không gọi nhỏ, 

Cho Như Lai, chư Phật, 

Hay cho đệ tử Ngài, 

Không có cúng dường nào 

Ðược xem là bé nhỏ. 

Thế Tôn lại nói thêm: 

- Này Gia chủ, ông cúng dường món ăn thô xấu, nhưng cúng dường tám bậc 

Thánh nhân. Trong thời Velàma, Ta làm náo động cả Diêm-phù-đề với việc bố 

thí bảy thứ báu; trong khi đại bố thí, Ta làm chúng tuôn chảy như làm năm con 

sông trở thành một dòng thác. Nhưng Ta không tìm được ai thọ Ba quy y hay 

giữ Năm giới. Những người xứng đáng được cúng dường như vậy thật 

khó kiếm được. Do vậy, khi bố thí cho ta đồ ăn thô xấu, tâm ông chớ buồn 

phiền. 

Sau đó, bậc Ðạo Sư nói Kinh Velàmaka. 

Bấy giờ thần nữ ấy không dám nói với người triệu phú khi vị ấy đang có uy 

quyền, lại suy nghĩ: "Nay vị triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thể nghe 

theo lời ta". Nghĩ vậy, nửa đêm, thần nữ vào phòng vị ấy chiếu sáng hào quang, 

đứng giữa hư không. Vị triệu phú thấy nàng, liền hỏi: 

- Ngươi là ai? 

- Này đại triệu phú, ta là thần nữ ở cửa gác thứ tư. 
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- Ngươi đến có việc gì? 

- Ta muốn nói lời khuyên ông. 

- Vậy hãy nói đi! 

- Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau, không nhìn đến con trai, con 

gái. Ông đã tiêu phí tài sản cho Giáo pháp của Sa-môn Gotama. Do ông đã phung 

phí tài sản lâu ngày, do không làm công việc mới, vì Sa-môn Gotama, ông trở 

thành nghèo thiếu. Sự việc đã như vậy, ông vẫn không từ bỏ Sa-môn Gotama. 

Hôm nay, các Sa-môn ấy vẫn đi vào nhà ông như trước. Những gì họ đã lấy đi từ 

ông, không thể đem về nhà được. Hãy tin chắc là như vậy. Nhưng bắt đâu từ nay 

trở đi, ông chớ tự mình đi đến Sa-môn Gotama. Chớ cho phép những đệ tử của 

Sa-môn vào nhà này nữa. Hãy xoay lưng, không nhìn Sa-môn Gotama nữa. Hãy 

tự mình kinh doanh buôn bán và xây dựng lại sản nghiệp. 

Vị triệu phú nói với thần nữ: 

- Có phải đấy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? 

- Ðúng như vậy. 

Vị triệu phú nói: 

- Bậc Ðạo Sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm 

ngàn thần nữ như ngươi. Lòng tin của ta như núi Tu-di không dao động, được 

khéo an trú. Tài sản được ta tiêu dùng cho Pháp bảo đưa đến giải thoát. Lời 

ngươi nói không thích đáng, là một đòn do ngươi đánh vào Giáo pháp đức Phật, 

con quỷ đen thiếu lễ độ, theo ác giới, không có vấn đề ngươi sống chung trong 

nhà của ta. Hãy ra khỏi nhà ta mau, đi ở chỗ khác. 
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Thần nữ nghe lời nói của vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, không thể ở lại 

được, bèn về chỗ ở của mình, tay bồng con ra đi, với ý nghĩa: "Nếu ta không tìm 

được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vị triệu phú và sẽ trú tại đấy". Nghĩ vậy, nàng đi đến 

vị Thiên tử hộ trì thành phố, đảnh lễ vị ấy rồi đứng dậy. Khi được hỏi: 

- Nàng đến có chuyện gì? 

Nàng trả lời: 

- Thưa Thiên Tử, tôi vô ý nói chuyện với ông Cấp Cô Ðộc, nên vị triệu phú giận 

tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà ở. Hãy đưa tôi đến vị triệu phú xin lỗi và xin cho tôi được 

trú tại nhà như cũ. 

- Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? 

- Bắt đầu từ nay, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng Tăng, chớ để Sa-môn Gotama 

vào nhà. Thưa Thiên tử, tôi đã nói như vậy! 

- Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào Giáo pháp. Ta không thể 

đưa nàng đến gặp vị triệu phú được. 

Không nhận được sự ủng hộ từ vị này, thần nữ đi đến bốn Ðại thiên vương, cũng 

bị bốn vị ấy bác bỏ. Thần nữ đi đến Thiên chủ Ðế Thích thuật câu chuyện ấy và 

yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết hơn: 

- Thưa Thiên chủ, con không được chỗ ở, phải bồng con trên tay, con lang thang 

không nơi trú ẩn. Với uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở! 

Thiên chủ trả lời: 
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- Ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào Giáo pháp của bậc 

Chiến Thắng. Ta không thể nói với vị triệu phú dùm cho ngươi. Nhưng ta sẽ nói 

với ngươi một phương pháp làm vị triệu phú tha thứ ngươi. 

- Thưa Thiên chủ, lành thay, xin nói lên. 

- Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú một số tài sản trị giá một trăm 

tám mươi triệu đồng... Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vị triệu phú mà 

không cho ai biết, cầm giấy mắc nợ ấy, với một số Dạ-xoa trẻ vây quanh, một tay 

cầm giấy nợ, một tay cầm biên lai, đi đến nhà họ, đứng ở giữa nhà, dọa nạt họ 

với uy lực Dạ-xoa của mình, và nói: "Ðây là giấy nợ của các ngươi. Khi bậc triệu 

phú của chúng ta có uy lực, đã không đòi hỏi gì các ngươi. Nay ngài gặp cơn 

nghèo túng, hãy trả lại tiền các ngươi đã mượn". 

Với uy lực Dạ-xoa của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả một trăm tám mươi 

triệu đồng vàng ấy, đổ đầy kho bạc trống không của vị triệu phú. Vị triệu phú 

còn có tài sản khác chôn giấu ở bờ sông Aciravati, khi bờ sông bị lở, tài sản ấy bị 

trôi vào biển. Với uy lực của ngươi, hãy đem số tài sản ấy về, để đầy kho bạc. Lại 

còn có một tài sản khác nữa, trị giá một trăm tám mươi triệu đồng nằm chôn 

không chủ tại một chỗ nào đó, hãy lấy đem về đổ đầy kho bạc trống. Với năm 

trăm bốn mươi triệu đồng ấy, ngươi đổ đầy các kho bạc trống không, lấy đó để 

đền tội, rồi đến xin vị đại triệu phú tha tội cho. 

Thần nữ đáp: 

- Tốt lành thay, thưa thiên chủ. 

Thần nữ chấp nhận lời Thiên chủ, mang lại tất cả tài sản như đã được nói. 
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Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của vị triệu phú, chiếu sáng hào quang, 

đứng giữa hư không. Ðược hỏi là ai, nàng đáp: 

- Thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quáng ngu si ở tại cửa gác thứ tư. Do 

tôi quá ngu si, không biết công đức đức Phật, đã nói với ngài những lời lỗi lầm 

trong những ngày trước. Hãy tha thứ lỗi ấy của tôi! Theo lời Thiên chủ Ðế Thích, 

tôi đã đòi lại số tiền nợ một trăm tám mươi triệu đồng cho ngài, đã đem lại số 

tiền một trăm tám mươi triệu đồng bị trôi ra biển, và chôn giấu vô chủ tại một 

chỗ nọ. Như vậy tôi đã mang lại trăm năm bốn mươi triệu đồng đổ đầy các kho 

bạc trống rỗng của ngài để chuộc lại tội lỗi. Số tiền ngài đã tiêu dùng cho tinh xá 

Kỳ Viên, tất cả nay đã được thâu lại. Tôi vì không có trú xứ nên rất khổ sở. Chớ 

nghĩ đến những gì tôi đã làm do sự vô trí của tô. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bậc 

đại triệu phú. 

Ông Cấp Cô Ðộc nghe vậy, tự nghĩ: "Thần nữ này đang nói đã lập công chuộc tội 

và đã nhận tội của mình. Bậc Ðạo Sư sẽ suy xét việc này, và sẽ cho nó biết những 

công đức của mình. Ta sẽ đem thần nữ đến gặp bậc Chánh Ðẳng Giác". Vị triệu 

phú nói: 

- Này thần nữ, nếu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Ðạo Sư. 

- Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc Ðạo Sư. 

Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buổi sáng, vị triệu phú đem thần nữ 

đến bậc Ðạo Sư và báo cáo với đức Như Lai tất cả việc làm của thần nữ. Bậc Ðạo 

Sư nghe xong liền nói: 

- Ở đây, này Gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín muồi, kẻ ấy thấy là thiện. 

Khi điều ác của kẻ ấy chín muồi, chỉ khi ấy kẻ ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi 



54 
 

điều thiện chưa chín muồi, kẻ ấy thấy là ác, khi điều thiện của kẻ ấy chín muồi, 

chỉ khi ấy kẻ ấy thấy là thiện. 

Sau đó, bậc Ðạo Sư nói lên hai bài kệ này trong Pháp cú số 119 và 120 

Người ác thấy là thiện 

Khi ác chưa chín muồi, 

Khi ác nghiệp chín muồi, 

Người ác mới thấy ác. 

Người hiền thấy là ác, 

Khi thiện chưa chín muồi, 

Khi thiện được chín muồi, 

Người hiền thấy là thiện". 

Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quả Dự lưu. Nàng đảnh lễ chân có tô điểm bánh 

xe của bậc Ðạo Sư và nói: 

- Bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, bị si mờ ám, bị vô minh 

bao phủ, con không biết những công đức của Thế Tôn, đã nói những lời ác, xin 

tha thứ cho con. 

Rồi nàng được bậc Ðạo Sư tha thứ, và được vị đại triệu phú tha thứ. 

Lúc bấy giờ ông Cấp Cô Ðộc ở trước mặt bậc Ðạo Sư, nói lên công đức của mình: 

- Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã cố ngăn chận con: Chớ cúng dường đức Phật 

v.v...! Nhưng không có thể ngăn chận con được. Nàng đã cố ngăn chận con: Chớ 

bố thí! Nhưng con vẫn bố thí. Bạch Thế Tôn, đấy là công đức của con. 
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Bậc Ðạo Sư nói: 

- Này Gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, có lòng tin bất động, có 

tri kiến thanh tịnh. 

Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chận bởi thần nữ bất lực này. 

Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người Hiền trí thuở quá khứ, khi đức Phật 

chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín muồi, dầu ác ma, chủ cõi dục giới, đứng 

giữa hư không nói lớn: Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa ngục 

này, và chỉ rõ một hố đầy than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, dầu bị ngăn: 

Chớ bố thí, người Hiền trí vẫn đứng giữa đoá sen bố thí như thường. 

Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Ðộc, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện 

quá khứ. 

*** 

 

Chuyện thứ bảy 

Cúng dường cho Độc Giác Phật, không gì lay chuyển cho dầu ác 

ma ngăn cản 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 

một vị triệu phú ở Ba-la-nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một hoàng 

tử. Khi đến tuổi trưởng thành, vừa mới mười sáu tuổi, Bồ-tát đã đạt đến điêu 

luyện trong tất cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, Bồ-

tát cho xây dựng sáu trường bố thí, bốn nhà tại cửa bốn thành, một nhà tại 
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trung tâm thành, một nhà trước cửa trú xứ của mình, và tổ chức bố thí lớn, giữ 

giới, tuân giữ những ngày Bố-tát. 

Một hôm, trong giờ điểm tâm, khi các món ăn hảo hạng được mang vào cho 

Bồ-tát, một vị Ðộc Giác Phật, sau bảy ngày thiền, vừa xuất định và nhận xét: 

"Ðã đến giờ đi khuất thực, nay ta phải đến nhà của vị triệu phú Ba-la-nại". Sau 

khi chùi răng với que đánh răng bằng cọng trầu leo, rửa mặt tại hồ Anotatta, 

rồi đứng trên cao nguyên Manosila, vị Ðộc Giác Phật mang y dưới, cột dây 

lưng, đắp y ngoài lấy bình bát bằng đất do thần thông hóa hiện, đi ngang qua 

hư không và đứng trước cửa nhà, trong khi bữa điểm tâm được mang vào cho 

Bồ-tát. Bồ-tát thấy vị Ðộc Giác Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn người 

đứng hầu, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: 

- Thưa ông chủ, con phải làm gì? 

Bồ-tát nói: 

- Hãy đem bình bát vị ấy lại đây. 

Ngay trong thời khắc ấy, Ác ma lồng lộn hiện lên, tự nghĩ: "Vị Ðộc Giác Phật 

này chỉ được đồ ăn từ bảy ngày trước, nếu hôm nay không được ăn, vị ấy sẽ 

chết. Ta sẽ làm vị ấy chết và làm vị triệu phú chấm dứt việc bố thí". 

Ngay lúc ấy, Ác ma đi đến, hóa hiện ở trong nhà một hố than lừng sâu tám 

mươi khuỷu tay (một khuỷu tay = 45 cm). Hồ ấy đầy những than rừng bằng 

cây keo cháy rực, cháy đỏ có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hố than 

hừng ấy, Ác ma tự mình đứng giữa hư không. Người hầu đi đến, định mang 

bình bát lại, thấy vậy, hoảng sợ quay lui. Bồ-tát hỏi: 
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- Này con thân, sao con trở lui? 

Người ấy nói: 

- Thưa ông chủ, trong nhà có một hố than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. 

Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trốn hết. 

Bồ-tát suy nghĩ: "Hôm nay, Ác ma có uy lực, đang nỗ lực ngăn chận ta bố thí. Ta 

cần phải cho nó biết dù trăm Ma, ngàn Ma, trăm ngàn Ma cũng không làm cho 

ta dao động. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho chúng thấy ai mạnh hơn ai, ai có uy 

lực hơn ai". 

Bồ-tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên bờ 

hồ than hừng, nhìn lên trời, thấy Ác ma, liền hỏi: 

- Ngươi là ai? 

- Ta là Ác ma. 

- Có phải ngươi hóa hiện hố than hừng này? 

- Phải, chính ta hóa hiện. 

- Vì mục đích gì? 

- Vì mục đích ngăn chận ngươi bố thí, vì mục đích giết mạng sống của vị Ðộc 

Giác Phật. 

Bồ-tát nói: 
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- Ta sẽ không cho ngươi ngăn chận ta bố thí. Ta cũng không cho ngươi giết 

mạng sống của vị Ðộc Giác Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biết giữa ta và 

ngươi, ai có sức mạnh lớn hơn. 

Vẫn đứng trên bờ hố than hừng, Bồ-tát nói: 

- Bạch Thế Tôn, Ðộc Giác Phật, dầu con có rơi đầu lộn ngược vào hố than hừng 

này, con vẫn không trở lui. Mong Thế Tôn chấp nhận món ăn do con cúng 

dường. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Ta thà rơi địa ngục, 

Chân trên, đầu phía dưới, 

Ta sẽ làm việc Thánh, 

Hãy nhận lấy món ăn. 

Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ-tát cầm bát cơm bước lên mặt hố than hừng! 

Khi Bồ-tát làm như vậy, từ mặt hố than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, 

mọc lên một hoa sen tuyệt đẹp đỡ lấy chân Bồ-tát. Từ hoa sen ấy, nhụy sen 

khoảng chừng một đấu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc Ðại Sĩ, phủ khắp toàn 

thân như rắc hột vàng. Bồ-tát đứng trên đóa hoa sen, đặt vào trong bát vị Ðộc 

Giác Phật những món ăn thượng vị khác nhau. Vị Ðộc Giác Phật nhận đồ ăn, 

nói lên lời tùy hỷ, rồi quăng bình bát lên trên hư không, và ngay trước mắt của 

đại chúng, tự mình bay lên hư không về phía Hy-mã-lạp Sơn, để lại một đường 

mây gồm nhiều hình thù kỳ diệu đặc biệt. Còn Ác ma bị thất bại và sầu muộn đi 

về trú xứ của mình. Bồ-tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, 

tán thán bố thí, giới đức, và cùng với đại chúng vây quanh, bước vào trú xứ của 



59 
 

mình. Bồ-tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của 

mình. 

*** 

Bậc Ðạo Sư nói: 

- Này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đầy đủ tri kiến như 

ông không để cho thần nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì bậc Hiền 

trí đã làm trong thời quá khứ. 

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện 

Tiền thân: 

- Thời ấy, vị Ðộc Giác Phật tại chỗ ấy nhập Niết-bàn, còn Ta chính là người triệu 

phú Ba-la-nại, sau khi đánh bại Ác-ma, đứng trên đóa sen, cúng dường thức ăn 

khất thực vào bát của vị Ðộc Giác Phật. 

*** 

 

Chuyện thứ tám: Cúng dường thực phẩm đúng cấp bậc 

496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc (Tiền thân Bhikkhà-

Parampara) 

Ta trông ngài xứng đáng ngôi cao..... 

Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị điền chủ. 
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Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể đức 

Như Lai và Tăng chúng. Một hôm ông suy nghĩ như sau: "Ta thường xuyên tỏ 

lòng cung kính trọng thể đức Phật là ngôi báu và Tăng chúng là một ngôi báu 

nữa, bằng cách cúng dường thực phẩm thượng vị và y phục. Nay ta muốn tỏ 

lòng cung kính trọng thể Pháp Bảo: Song làm cách nào để cúng dường ngôi báu 

ấy?" 

Vì vậy ông đem nhiều vòng hoa thơm và hương liệu, đi về phía Kỳ Viên, đảnh lễ 

bậc Đạo Sư và hỏi Ngài: 

- Bạch Thế Tôn, ước nguyện của con là cúng dường Pháp Bảo, vậy làm sao một 

người có thể thực hiện việc ấy? 

Bậc Đạo Sư đáp: 

- Nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thể ngôi Pháp Bảo thì ông hãy 

cúng dường trọng thể cho Ànanda, vị Thủ kho Chánh Pháp (Dhamma-

Bhandàgàrika): 

- Lành thay! Ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ấy. 

Ông đi mời Tôn giả Ànanda đến viếng nhà mình, rồi hôm sau rước Tôn giả về 

nhà với lễ nghi vô cùng huy hoàng trọng thể. Ông mời Tôn giả ngồi trên một bảo 

tọa lộng lẫy và cúng dường Tôn giả vòng hoa thơm cùng hương liệu rồi 

thiết đãi đủ loại cao lương mỹ vị, lại dâng loại vải vóc rất sang trọng vừa đủ cho 

ba y. Tôn giả liền suy nghĩ:"Vinh dự này dành cho Pháp Bảo; nó không thích hợp 

với ta, mà thích hợp với vị Tướng quân Chánh pháp (Dhamma-Senàpati)". 
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Thế là đặt thực phẩm vào bình bát và cầm vải vóc, Tôn giả đem đến tinh xá, tặng 

lễ vật cho Tôn giả Sàriputta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: "Vinh dự này dành 

cho ngôi Pháp Bảo, nó không thích hợp với ta, mà nó chỉ thích hợp duy nhất với 

bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đấng Pháp vương ". Và Tôn giả dâng nó 

lên đấng Thập lực. Bậc Đạo Sư thấy không còn ai trên Ngài nữa, nên thọ hưởng 

thực phẩm và nhận số vải vóc để làm ba y. 

Sau đó Tăng chúng bàn luận việc này trong Chánh pháp đường: 

- Này các hiền giả Tỳ kheo, thế là vị điền chủ kia muốn tỏ lòng cung kính trọng 

vọng đối với Chánh pháp nên cúng dường Tôn giả Ànanda là vị Thủ Kho Chánh 

pháp. Tôn giả này nghĩ mình chưa xứng đáng với lễ vật ấy nên trao lại vị Tướng 

quân Chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình không xứng đáng nên dâng 

lên đức Như Lai. Còn đức Như Lai, thấy không còn ai trên Ngài, biết rằng Ngài 

xứng đáng với lễ vật ấy ở vị trí đấng Pháp vương, nên Ngài đã thọ hưởng thực 

phẩm và nhận số vải để làm ba y kia. Như vậy thực phẩm cúng dường đã 

tìm được chủ nhân nhờ đi đến đúng người có quyền thọ hưởng. 

Bậc Đạo Sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi ở đây. Các vị 

trình với Ngài. Ngài bảo: 

- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm cúng dường đến 

đúng vào phần của người xứng đáng bằng những cấp bậc tiến lên tuần tự, mà 

ngày xưa, trước thời đức Phật cũng thế. 

Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. 

* 
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Một thời, vua Brahmadatta trị vì rất chân chánh tại Ba La Nại, sau khi đã đoạn 

trừ các ác nghiệp và hành trì Thập vương pháp. Vì thế, tòa án xử kiện của vua 

trở nên trống rỗng, vua muốn tìm kiếm cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han 

mọi người, bắt đầu với những người ở chung quanh ngài, nhưng không nơi 

nào, dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài 

tìm được nguời nói một lỗi gì cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò 

dân chúng vùng quê. Vì thế, sau khi giao quyền trị nước cho các triều thần, 

ngài đem vị Tế sư đi theo ngài. Hai vị cải trang du hành xuyên qua quốc độ 

Kàsi; tuy thế, ngài cũng không thấy ai nói về ngài vì một lỗi gì cả. 

Cuối cùng , ngài đến một làng ở biên địa, ngồi ở một sảnh đường không có 

cổng vào. Thời đó, một vị điền chủ của làng ấy là một phú ông giầu có đến tám 

trăm triệu đồng tiền, đi cùng một đám tùy tùng đông đảo đến một bến tắm, 

thấy vua ngồi trong sảnh đường kia với thân tướng cao sang và sắc da vàng 

óng. Ông sinh lòng yêu mến ngài, liền đi vào sảnh đường và bảo: 

- Hãy ngồi đây một lát. 

Sau đó ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vị, rồi trở lại với 

đám tùy tùng đông đảo mang theo các bình bát đựng thức ăn. 

Cùng lúc ấy, một vị tu khổ hạnh từ vùng Tuyết Sơn đi xuống cũng ngồi xuống 

đó, vị này đã chứng được năm Thắng trí. Và một vị Độc Giác Phật, cũng từ hang 

núi Nanda hạ sơn đến ngồi đó. Vị điền chủ kia đưa nước cho vua rửa tay rồi 

dọn một đĩa thức ăn thượng hạng đủ loại gia vị thơm ngon và đặt trước mặt 

vua. Ngài nhận và trao cho vị Tế sư Bà la môn, vị Tế sư cầm lên trao cho nhà tu 

khổ hạnh. Nhà tu khổ hạnh bước đến gần vị Độc Giác Phật, tay trái cầm 

bình đựng thức ăn, tay phải cầm bình nước, trước tiên rót nước cúng dường 
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(như chuyện trước), rồi đặt thức ăn vào bát vị này. Vị ấy liền ăn ngay, không 

mời ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. 

Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ: "Ta dâng thức ăn lên đức vua, ngài trao cho 

vị Tế sư, vị Tế sư trao cho vị tu khổ hạnh, vị tu khổ hạnh lại trao cho vị Độc 

Giác Phật, và vị Độc Giác Phật đã thọ thực ngay mà không xin phép ai nữa. Việc 

cúng dường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuối cùng thọ thực và không 

cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này". 

Rồi vị ấy lần lượt đến gần mỗi người, đảnh lễ xong liền nói câu ấy và được các 

vị trả lời: 

Phú ông hỏi: 

1- Ta trông ngài xứng đáng ngôi cao, 

Ngài đến từ cung điện xứ nào, 

Sa mạc vùng này hoang vắng quá, 

Dáng hình ngài quá thật thanh tao. 

 

2- Vì mến thương ngài, ta đã dâng, 

Cao lương khéo chọn lựa vừa ăn: 

Món cơm kia được tài người khéo 

Nấu đổ lên trên món thịt hầm. 

 

3- Thực phẩm ngài cầm lại chẳng ăn, 

Ngài đem tặng vị Bà la môn, 

Lòng đầy cung kính, nay xin hỏi: 

Việc mới làm mang ý nghĩa chăng? 
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Đức vua đáp: 

4- Sư trưởng ta đây thật nhiệt thành, 

Việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, 

Nên ta phải tặng phần cơm cúng, 

Xứng đáng Quốc sư, quá thật tình. 

Phú ông hỏi: 

5- Dù vua cũng trọng Bà la môn 

Xin nói, sao ngài lại chẳng ăn, 

Một đĩa cao lương tài nấu khéo, 

Người đổ đầy trên món thịt ngon? 

 

6- Ngài chẳng hiểu thông nghĩa cúng dường, 

Song ngài đem tặng vị hiền nhân, 

Với lòng kính trọng, nay xin hỏi, 

Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 

Tế sư đáp: 

7- Ta có gia đình với vợ con, 

Ta thường cư trú tại gia môn, 

Dục tham vua chúa ta điều phục, 

Tham dục riêng ta vẫn đám hồn. 

 

8- Vói người khổ hạnh, bậc hiền nhân, 

Xưa ở trong rừng vẫn trú thân, 
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Già cả, thực hành theo giáo lý, 

Nên ta cầm thực phẩm đem dâng. 

Phú ông hỏi: 

9- Nay ta xin hỏi bậc hiền nhân, 

Ở dưới da ngài lộ rõ gân, 

Vói móng mọc dài, đầu tóc rối, 

Cái đầu dơ bẩn lẫn hàm răng. 

 

10- Ngài chẳng màng đời sống thế gian, 

Hỡi người đơn độc trú rừng hoang, 

Tôn sư nay có gì ưu thắng, 

Mà phải đem lương thực cúng dâng? 

Vị khổ hạnh đáp: 

11- Ta đào củ cải, tỏi, hành hoang, 

Cỏ, lá, bạc hà, vẫn kiếm luôn, 

Nhặt hạt cải đen, rung lúa dại, 

Trải ra phơi nắng thật khô dòn. 

 

12- Ngó sen, dược thảo, táo, chà là, 

Am-lạc, mật ong, miếng thịt thừa, 

Là của ta dành phần kiếm được, 

Rồi làm thành món hợp cho ta. 

 

13- Ngài không, lão nấu, lão nhiều hàng, 
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Ngài chẳng có chi, lão buộc ràng, 

Thế sự bao điều, ngài giải thoát, 

Món cơm ngài hưởng đúng công bằng. 

Phú ông hỏi: 

14- Xin hỏi, ngồi kia bậc Trí hiền, 

Mọi nguồn dục vọng thảy nằm yên, 

Món cơm nấu khéo đầy ngon ngọt, 

Có kẻ đem phần thịt đổ lên. 

 

15- Ngài nhận và ngon miệng uống ăn, 

Chẳng mời ai đến để chia phần, 

Đầy lòng kính trọng, nay xin hỏi: 

Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 

Độc Giác Phật đáp 

16- Không nấu, cũng không bảo nấu dùm, 

Nay không làm hại, trước không làm, 

Vị kia biết rõ ta không của, 

Ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. 

 

17- Tay phải vị kia nắm chiếc bình, 

Thức ăn cầm phía trái bên mình, 

Cho ta món thịt hầm người đặt, 

Trên bát cơm ngon thật tốt lành. 
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18- Chúng nhiều tài sản, lắm kim ngân, 

Bổn phận là đem của phát phân, 

Ai bảo người cho cũng thọ hưởng, 

Ấy là thù địch, chớ phân vân. 

Khi nghe những lời này, vị điền chủ vô cùng hoan hỷ ngâm hai vần kệ cuối 

cùng: 

19- Thật là ta được một duyên may 

Hạnh ngộ quân vương ngự tới rày, 

Thuở trước ta không hề biết rõ, 

Cúng dường mang phước quá tràn đầy. 

 

20- Đế vương với các Bà la môn, 

Trị nước mà tâm ác dục tràn, 

Các trí nhân tìm cây quả dại, 

Bậc tu hành giải thoát lòng tham. 

Khi vị Độc Giác Phật thuyết giáo cho vị kia xong, liền trở về cõi của Ngài và vị 

tu khổ hạnh cũng thế. Còn nhà vua, sau vài ngày ở lại với vị điền chủ, cũng trở 

về Ba la nại. 

*** 

Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 

- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm đến tay người xứng 

đáng, mà trước kia cũng vậy. 



68 
 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Vào thời ấy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường Pháp là người điền chủ 

trong chuyện này, Ànanda (A -nan) là vua, Sariputta (Xá lợi phất) là Tế sư và Ta 

chính là vị tu khổ hạnh trên vùng Tuyết Sơn. 

 

 

Bài đọc thêm:  ÐẠI THÍ TRƯỜNG "VÔ GIÀ"  

Đường Tam Tạng thỉnh kinh  Võ Ðình Cường 

Sau ngày bế mạc đại hội ở Khúc Nữ, Ngài Huyền Trang muốn từ giã Ấn Ðộ trở 

về nước. Nhưng vua Giới Nhật muốn ngài ở lại để dự Ðại hội "Vô già" là một 

đại hội Bố thí rất lớn, tổ chức tại Bát-la-ra-gia (Prayâga). Vua nói: 

–Ðệ tử ở ngôi vua đã hơn 30 năm nay, tích chứa của báu, cứ năm năm một lần 

mở ra hội Vô già đại thí trong 75 ngày. Nay đệ tử muốn mở hội lần thứ sáu, vậy 

xin Pháp sư hãy tạm ở lại để cùng tùy tùng tùy hỷ cho vui. 

Nể lời mời của vua Giới Nhật, Ngài Huyền Trang ở lại, chứng kiến một đại hội 

bố thí vô cùng đặc biệt, chỉ riêng ở Ấn Ðộ mới có. 

Ðại hội này mở tại nước Bát-la-ra-gia, phía Bắc giáp sông Hằng, phía Nam giáp 

sông Diêm-mâu-na (Jumnâ), lập trên một cái đàng rộng lớn, mỗi bề độ 15 dặm. 

Từ ngàn xưa, mỗi lần muốn bố thí lớn, các vua chúa đều đến đây mở hội. Tục 

truyền rằng một đồng bạc bố thí ở đấy có giá trị phước đức 100 ngàn đồng bố 

thí ở các chỗ khác. Chung quanh đàng có hàng rào bằng tre, ở giữa có nhiều 
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dãy nhà rộng lớn lợp tranh để chứa các vật bố thí có giá trị như vàng, bạc, châu 

báu, san hô, xa cừ, mã não ... Ngoài ra còn có mấy trăm kho chứa vải lụa ... 

Trước mỗi kho, có một gian nhà có thể chứa được một ngàn người. Ngoài hàng 

rào, một dãy trại lớn được dựng lên để làm trai đường. 

Khi vua Giới Nhật, Ngài Huyền Trang và 18 vị Quốc vương đến đại thí trường 

này thì 500 ngàn người đang đợi sẵn để được bố thí. 

Sau khi các vua chúa hạ trại xong, quân lính đi theo hộ giá chia làm hai đạo, 

một đạo đi theo đường thủy, trên những chiếc thuyền lộng lẫy, một đạo theo 

đường bộ trên những thớt voi hùng dũng, tề tựu ở chung quanh thí trường; 

còn các vua chúa thì cứ theo thứ tự lớn nhỏ mà đứng ở những địa điểm đã 

định trước. 

Ngày đầu, người ta cung thỉnh một tượng Phật lên điện thờ và bố thí những 

thứ thất bảo và y phục vô cùng quý giá. Một bữa tiệc linh đình được thết đãi, có 

hoa và nhạc. 

Ngày thứ hai, người ta cung thỉnh một tượng Nhật thần, và cũng bố thí các thứ 

thất bảo và y phục quý báu, nhưng chỉ bằng nửa giá trị của những thứ bố thí 

ngày đầu. 

Ngày thứ ba, người ta cung thỉnh một tượng thần Xi-va (Civa) và cũng bố thí 

các thứ quý giá như ngày thứ hai. 

Ngày thứ tư, người ta cúng dường cho mười ngàn Tăng sĩ; những người này 

ngồi sắp thành 100 hàng dài và mỗi người nhận lãnh 100 đồng tiền vàng, một 

bộ y bằng vải, các thức ăn và hương hoa. 
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Ngày thứ năm, làm lễ cúng dường cho tu sĩ Bà-la-môn, và liên tiếp trong 20 

ngày như thế. 

Lần thứ sáu, làm lễ cúng dường cho ngoại đạo, và liên tiếp trong mười ngày 

như thế. 

Lần thứ bảy, làm lễ cúng dường cho các người thuộc đạo Ni Càn ở xa đến và 

trong 10 ngày như thế. 

Sau cùng, là cuộc bố thí cho những người nghèo khổ, mồ côi, vô gia đình. Lần 

bố thí này kéo dài trong suốt một tháng. Sau thời hạn này, tất cả các kho tàng 

của nhà vua tích trữ trong khoảng năm năm đều hết sạch; chỉ còn voi ngựa, khí 

giới là những thứ cần dùng để bảo vệ an ninh, trật tự, không thể đem cho 

được. 

Ðến đây Ngài Huyền Trang được chứng kiến một cử chỉ vô cùng ngoạn mục 

của lòng từ bi mà vua Giới Nhật đã biểu lộ trong những ngày cuối cùng của Ðại 

thí trường Vô già: 

Sau khi nhận thấy quanh mình không có gì để cho nữa, vua Giới Nhật liền lột 

hết cả áo mão, vòng vàng, chuỗi ngọc, tất cả những vật quý mang trong mình 

ra bố thí. Rồi mượn một bộ áo quần mặc thường của bà công chúa chị mình, 

vua choàng vào và quỳ xuống đảnh lễ mười phương Phật. Vua chắp hai tay 

trong dáng điệu vô cùng hoan hỷ và nói: 

–Xưa kia, đệ tử thâu nhặt bao nhiêu ngọc ngà châu báu và cứ sợ kho tàng 

không đủ chắc chắn để thu giấu kín đáo. Nhưng bây giờ, sau khi làm bố thí, đã 

gieo tất cả vào phước điền, đệ tử thấy rất yên lòng, vì biết không bao giờ chúng 

có thể mất mát đi đâu được. 
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Nhưng, mặc dù vua Giới Nhật tỏ vẻ vô cùng hoan hỷ trong cử chỉ bố thí cao cả 

của mình, 18 vị quốc vương nhận thấy áy náy vì không thể để cho một vị Ðại 

vương ăn mặc tầm thường như thế được. Họ phải xuất tiền của trong kho ra 

chuộc lại những thứ áo mão, vòng vàng, chuỗi ngọc, hoa tai v.v ... mà vua Giới 

Nhật đã bố thí, và đem dâng lại cho vua. 

Sau khi đại hội Vô già bế mạc, Ngài Huyền Trang xin từ giã vua Giới Nhật để 

lên đường về nước. 

Bấy giờ Ngài đã 48 tuổi, và tính ra, ở Ấn Ðộ đúng 15 năm. Trong thời gian ấy 

không một giờ phút nào Ngài không nhớ đến tổ quốc. Mặc dù biết thế, vua Giới 

Nhật vẫn còn muốn cầm Ngài ở lại nữa. Pháp sư phải dùng những lời lẽ vô 

cùng vững chắc và cảm động mới làm xiêu được lòng vua Giới Nhật. Vua đề 

nghị nếu Ngài đi đường thủy thì sẽ cho người theo hộ tống. Nhưng Ngài Huyền 

Trang đã có ý định từ trước là trở về bằng đường bộ, qua ngã Trung Á. Bao 

nhiêu cảm tình nồng hậu và kỷ niệm quý báu đang đợi Ngài ở đấy. Nhất là Ngài 

không thể quên lời hẹn với vua Khúc Văn Thái, sẽ trở về ở lại nước Cao Xương 

trong một thời gian vài năm. Lời hẹn ấy có giá trị như một lời thề không thể 

làm ngơ được. Vì thế, mặc dù Ngài có thể đi sang cực đông Ấn Ðộ đến nước của 

vua Cưu Ma La rồi vượt núi, thẳng đường lên phía Bắc là đến Trung Hoa, con 

đường này rất gần, nhưng Ngài không đi. Có người cho rằng Ngài không đi 

đường này, vì sợ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng một người đã có lòng cương 

quyết, nhiều kinh nghiệm, không hề sợ gian nguy, hiểm trở như Ngài, thì có 

bao giờ lại lùi bước trước một con đường rút ngắn như thế? Lý do Ngài không 

đi đường ấy chính là để khỏi thất lời hứa với vua Cao Xương vậy. Ngài không 

ngờ rằng vua Cao Xương khi ấy đã chết rồi. 
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Khi Ngài Huyền Trang ra về, vua Giới Nhật trao tặng Ngài rất nhiều lễ vật và 

truyền lệnh cho một số quan lính theo hộ tống Ngài đến tận biên giới Ấn Ðộ, 

để bảo vệ Ngài chống bọn giặc cướp, rất nhiều ở sườn núi Hy Mã Lạp Sơn. Vua 

lại còn tặng Ngài một thớt voi quý để chở Ngài đi và viết thư cho các vị tiểu 

vương các nước Ngài sắp đi qua để họ giúp đỡ, tiếp đón Ngài. Còn kinh sách và 

tượng Phật mà Ngài đã sưu tầm thì vua truyền lệnh cho một tiểu vương ở Bắc 

Ấn Ðộ chở đi bằng ngựa hay bằng xe trận. 

Vua Cưu Ma La cũng trao tặng Ngài một bộ áo bằng lông rất quý để phòng mưa 

gió khi vượt qua rừng núi. 

Hai vị vua ấy lại còn kéo cả một đạo quân tùy tùng theo đưa tiễn Ngài đến mấy 

mươi dặm đường trên đồng bằng xứ Bạt-la-ra-gia (Prayaga). Phút chia tay, chủ 

và khách đều không thể cầm được nước mắt và những tiếng thở dài thương 

cảm. 

Ba hôm sau, khi Ngài Huyền Trang đi rồi, vua Giới Nhật và Cưu Ma La cùng 

mấy trăm kỵ mã lại ruổi theo Ngài, mong gặp lại một lần cuối, và tiễn Ngài 

thêm mấy dặm đường nữa mới trở lui. 

-oOo- 
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CHƯƠNG III -    PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG    

  

Chuyện thứ chín:  Cúng dường cơm cháy được sinh thiên 

      

Lâu đài của người cho cơm cháy 

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Ràjagaha (Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc trong 

Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Vương Xá 

bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng 

vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa bên trong ấy chạy trốn 

qua một chỗ nứt của vách tường. 

Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin ở nhờ phía sau. 

Người trong nhà ấy thương hại nàng đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm 

cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng 

có thể sống tại đó. 

Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Đại Ca-diếp) đã nhập Diệt Định suốt bảy 

ngày và đã xuất định, trong lúc Tôn giả suy nghĩ: 'Hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai 

bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai?', Tôn giả thấy nữ nhân 

kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng. 

Tôn giả suy nghĩ: 'Khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng 

nhận được cho phần mình, và do chính hành động ấy nàng sẽ được tái sinh vào 

Hóa Lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như 

vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng'. 
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Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng 

cư trú. 

Bấy giờ, Sakka Thiên chủ (Đế Thích) giả dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm 

thiên giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà-ri. 

Vị Trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo: 

- Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? 

Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ'. 

Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường Tôn 

giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: 'Ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị 

Trưởng lão đại oai nghi này cả', và nàng nói: 

- Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. 

Vị Trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người 

khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràng Tôn giả muốn giúp nàng, bèn cúng dường 

Tôn giả miếng cơm cháy của mình, Tôn giả vừa ăn ngay tại chỗ vừa bảo: 

- Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. 

Xong Tôn giả ra đi. 

Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sinh vào hội chúng Hóa Lạc thiên [3]. 

Rõ ràng qua những bài Kinh trên cho thấy đức Phật và Thánh đệ tử là những 

ruộng phước tối thắng, bất khả thuyết, có thể chuyển nghiệp ác đọa địa ngục 

của người sắp mất thành nghiệp thiện sinh lên thiên giới.  
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Chuyện thứ mười:  Cúng mè được sinh thiên      

Lâu đài do cúng mè (Tiladakkhina-Vimàna) 

Bấy giờ đức Thế Tôn đang trú ở Sàvatthi, tại Kỳ Viên, trong tinh xá ông Cấp Cô 

Ðộc. Thời ấy tại Ràjagaha (Vương Xá) có một nữ nhân đang mang thai, rửa 

sạch mè và phơi khô vì bà muốn uống một ít dầu mè. 

Thọ mạng của bà sắp chấm dứt, và bà có số phận phải chết ngay hôm ấy với 

các hạnh nghiệp chồng chất đưa đến tái sinh vào địa ngục. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn, trong khi quán sát thế gian vào lúc rạng đông, với Thiên 

nhãn Ngài thấy bà và suy nghĩ: 'Nữ nhân này sắp chết hôm nay có thể tái sanh 

vào địa ngục. Vậy bây giờ Ta hãy làm cho bà ấy tái sanh thiên giới bằng cách 

nhận mè do bà ấy bố thí'. 

Chỉ trong chốc lát, Ngài đi từ Sàvatthi (Sá Vệ) đến Ràjagaha, và trong khi Ngài 

đi khất thực ngang qua thành Ràjagaha, Ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy thấy 

đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay, và 

thấy không có gì khác xứng đáng để cúng dường, bà rửa tay chân và lùa mè lại 

thành một đống, bà bụm cả hai tay lại, bốc đầy mè và đặt nắm mè vào bình bát 

đức Thế Tôn. Do lòng từ mẫn đối với bà, đức Thế Tôn bảo: 'Mong con được an 

lạc', rồi tiếp tục lên đường. 

Ðêm ấy, lúc gần rạng đông, bà kia từ trần và được tái sinh vào cõi trời ba mươi 

ba trong một Lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần. 

Tôn giả Mahà-Moggallàna (Mục Kiền Liên), trong lúc du hành lên cõi trời (như 

được tả trên đây), gặp bà và hỏi: 
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1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 

Ðang chiếu mười phương với ánh quang, 

Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian.  

 

2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú gì nàng mến chuộng 

Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 

 

3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang sáng chói khắp mười phương.  

 

4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 

Và đây là kết quả cho nàng: 

 

5. Trong đời sống trước giữa phàm trần, 

Con được sinh làm một thế nhân, 

Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm. 

 

6. Gặp Phật, con đầy đủ tín thành, 
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Cúng dường lễ vật chính tay mình, 

Lòng không tham vọng, đem mè tặng 

Ðấng Giác Ngộ là bậc xứng danh. 

 

7. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 

 

8. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy, oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. [1] 
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