Baûn Tin Theá Ñaïo			
Lôøi Giôùi Thieäu
Chuùng toâi raát vui möøng vaø haân haïnh kính gôûi
ñeán quyù ñoàng ñaïo, quyù cô sôû , quyù thaân höõu
Thö Môøi Tham döï Leã Khaùnh Thaønh cuûa
Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas, (ñöôøng
S. Breeze, Houston Texas ) toå chöùc vaøo ngaøy
6 thaùng 9 naêm 2015 vôùi chöông trình ñính keøm.

Soá 38 ngaøy 23-5-2015
Hoïc Phoå Thoâng cuûa coá Hoøa Thöông Thích
Thieän Hoa cho chuùng toâi ñöôïc trích ra ñaây Baøi
Hoïc soá 2 (Löôïc söû Ñöùc Phaät Thích Ca töø Giaùng
Sanh ñeán Thaønh Ñaïo) vaø Baøi Hoïc soá 3 (Löôïc
söû Ñöùc Phaät Thích Ca töø Thaønh Ñaïo ñeán Nhaäp
Nieát Baøn) ñeå tìm hieåu, bieát roõ theâm veà cuoäc
ñôøi cuûa Ñöùùc Phaät.

Cho ñeán ngaøy hoâm nay, ñöôïc bieát Thaùnh Xin thaønh thaät caùm ôn Ban Hoaèng Phaùp.
Thaát Houston laø moät Thaùnh Thaát lôùn nhaát ôû Traân troïng kính môøi vaø kính giôùi thieäu
haûi ngoaïi ñöôïc xaây döïng theo maãu soá 3 Toøa
Baûn Tin Theá Ñaïo
Thaùnh Taây Ninh
Ngaøy 6 thaùng 9 naêm 2015 laø ngaøy Thaùnh Thaát
Houston Texas ñöôïc khaùnh thaønh vaø cuõng laø
ngaøy vui chung cuûa taát caû tín ñoà cuûa Ñaïo Cao
Ñaøi.
Vaø nöông theo lôøi môøi cuûa Thaùnh Thaát
Houston, chuùng toâi Baûn Tin Theá Ñaïo cuõng kính
lôøi môøi quyù ñoàng ñaïo, quyù cô sôû, quyù thaân höõu
daønh chuùt thì giôø quyù baùu ñeán tham döï buoåi leã
quan troïng naày ñeå yeåm trôï, khuyeán khích tinh
thaàn phuïc vuï Ñaïo cuûa ñoàng ñaïo ôû haûi ngoaïi
ñaõ ñoàng taâm hieäp löïc ñoùng goùp coâng, cuûa, vaø
tinh thaàn xaây döïng hoaøn thaønh ngoâi thôø Ñöùc
Chí Toân traùng leä, uy nghi taïi thaønh phoá Houston bang Texas Hoa Kyø.
Ngoaøi ra nhaân dòp Leã Phaät Ñaûn,chuùng toâi cuõng
xin pheùp Ban Hoaèng Phaùp Chöông Trình Phaät
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ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH - THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071)

THƯ
TH MỜII
Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Trân Trọng Kính Mời

Chư Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo và Đồng Hương Ân Nhân
Chư Vị Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Dành chút thời gian quý báu đến tham dự ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI
HOUSTON TEXAS được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, Ngày 06/9/2015
(Labor Day Weekend). Chương trình tổng quát ba ngày Đại Lễ được đính kèm theo thư mời này.
Kính Thưa Các Bạn! Đôi khi lời chân thành cám ơn chưa đủ, nhất là đối với sự nhiệt tình hỗ trợ từ
vật chất lẫn tinh thần của quí ân nhân từ trước tới nay! Hãy cho chúng tôi bày tỏ sự biết ơn bằng
một món quà trang trọng, một món quà thật quí giá đối với những người có tinh thần hy sinh với
trái tim đầy TÂM ĐẠO như quí vị.
Đó là một ngôi Thánh Thất Cao Đài uy nghi hoàn thành!
Có lẽ các bạn đều biết rằng Thánh Thất Cao Đài vươn lên bất cứ nơi nào với LÁ PHƯỚN huyền
vi của Đấng Chí Tôn phất phới theo chiều gió, sẽ phát sinh tiềm năng vô đối có năng lượng độ rỗi
chúng sanh thoát chốn u đồ, được hưởng ĐẠI ÂN XÁ của Đấng Cha Trời. Nhìn món quà, có lẽ
Các Bạn sẽ hình dung được hình ảnh dũng cảm, đức tin vô đối và sự hy sinh vô bờ bến của các vị
Tiền Khai Đại Đạo cùng chung xây dựng TÒA THÁNH TÂY NINH, dẫn độ biết bao con cái của
Đức Chí Tôn đến bờ giác…từ trước đến nay cho đến hàng vạn năm sau! Nhìn món quà, có lẽ Các
Bạn sẽ thấy bao tấm lòng cao đẹp của những người con Cao Đài đang lưu lạc xứ người, với trái tim
và khối óc tràn đầy niềm tin mãnh liệt, vượt qua bao sự khó khăn hàng ngày, dũng cảm dấn thân
vào trường thi công quả, cùng góp bàn tay xây dựng Thánh Thất Cao Đài.
Xin nhiệt liệt đón chào Các Bạn! Hãy cùng đến chung vui với nhau dưới ánh sáng Đấng Tối Cao,
dưới mái nhà chung Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất!
Kính Thư!
Ngày 5 Tháng 5 Năm 2015

TM BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Quyền Đầu Tộc Hiền Tài Trịnh Quốc Thế
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ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS

Address: 8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071
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Kính thưa quí liệt vị,
Những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày vui
mừng quá lớn đối với chúng tôi vì vừa hoàn
thành được một Thánh Thất Cao Đài theo mẫu số
3 Tòa Thánh Tây Ninh lung linh dưới bầu trời
của thành phố Houston Texas thân thương nầy.
Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp quí ân
nhân, những thiên sứ từ ái, dành thì giờ quí báu
đến dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài,
nơi mà sau khi trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn
cuối cùng cũng được xây dựng thành công hiên
ngang đứng giữa bầu trời thành phố Houston
Texas. Đấng Thượng Đế đang ban phước lành
cho toàn chúng sanh và ban phước lành cho tín
đồ Cao Đài tha phương.
Cầu chúc quí vị luôn được hạnh phúc vui tươi,
quên mọi nỗi ưu phiền trong cuộc sống, hòa
mình vào khối thánh linh Thiên Nhân Hiệp Nhất,
trải rộng tình thương như tình thương chan chứa
của Đấng Cha Trời với toàn chúng sanh!

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HOÀ BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN
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Kính thưa quí ân nhân,
Sau đây xin quí ân nhân cho phép chúng tôi trình
bày sơ lược về Đạo Cao Đài, tên gọi đầy đủ là Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một tôn giáo mới, được hình
thành do chính Đấng Thượng Đế qua huyền diệu cơ
bút xây dựng nên và được khai sáng năm 1926 tại
Tỉnh Tây Ninh Miền Nam Việt Nam. CƠ BÚT là
phương cách thông công giữa Trời và Người, qua
cơ bút, Đấng Chí Tôn đã chơn truyền về Hệ Thống
Tổ Chức Đạo Cao Đài, ban hành Luật Lệ gọi là Tân
Luật và Pháp Chánh Truyền, ban cho Thánh Kinh
Thiên Đạo và Thế Đạo, tức các Kinh Pháp dẫn dắt
con người hiểu được sự tương quan gắn bó giữa cõi
Thiêng Liêng và Trần Thế…. Tôn chỉ và Mục đích
của Đạo Cao Đài là Tam Giáo Qui Nguyên và Ngũ
Chi Hiệp Nhất. Tất cả đều qui hiệp về cội nguồn,
Thượng Đế, mà biểu tượng là THIÊN NHÃN.
Điều đặc biệt là tất cả giáo pháp vừa trình bày được
cụ thể hóa trong các tầng kiến trúc Tòa Thánh Tây
Ninh, một lối kiến trúc mà Kiến Trúc Sư là Đấng
Vô Hình, được tiết lộ là hình ảnh của Bạch Ngọc
Kinh giáng thế. Nói cách khác, Tòa Thánh Tây
Ninh là một HỌC CỤ khổng lồ, dựa vào đó, chúng
ta có thể tìm hiểu được giáo lý căn bản của Đạo
Cao Đài.
Kính thưa quí liệt vị,
Sau biến cố 30/04/75, dân tộc Việt Nam lại thêm
một lần oằn oại dưới gông cùm của một chế độ
ngoại lai, hoàn toàn khác lạ với truyền thống dân
tộc từ ngàn xưa, chẳng khác gì sống oằn oại trong
thời Bắc thuộc trải dài hơn 1000 năm và hàng 100
năm dưới thời Pháp thuộc, lại thêm một lần nữa
hàng triệu dân lành phải di cư tìm Tự Do nơi xứ lạ
quê người trên khắp thế giới. Trên đường trốn chạy,
hàng vạn người Việt Nam thân yêu làm mồi cho cá
dưới biển sâu, làm mồi cho bọn cướp biển vô nhân
hành hạ. Những người còn sống sót bơ vơ nơi xứ lạ
quê người, mặc dù được sự tận tình giúp đở của dân
tộc bản xứ, nhưng phải bỏ một thời gian dài lo cho
đời sống, lo cho con cái học hành…
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Riêng người Tín Hữu Cao Đài, ngoài việc nhớ nhà nhớ
nước, lòng còn ghi khắc hình ảnh một Tòa Thánh Tây
Ninh uy nghi, một Nội Ô Thánh Địa linh thiêng và một
sứ mạng Hoằng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh. Với
tâm tình đó, đồng đạo thành phố Houston Texas quyết
tâm đoàn kết hy sinh gian khổ xây dựng một Thánh Thất
theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh, với sự tích cực hỗ
trợ của toàn Đạo Hải Ngoại và đồng hương ân nhân,
cùng với sự sự hoan nghênh của chánh quyền Thành Phố
Houston qua Bảng Tuyên Ngôn "Cao Đài Day" của Bà
Thị Trưởng Anise Parker, và điều quan trọng hơn hết là
được sự hộ trì của các Đấng Thiêng Liêng.
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Và đến giờ phút này Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
uy nghi được hình thành, chúng tôi sẽ tổ chức Đại Lễ
Khánh Thành đánh dấu một bước ngoặc lịch sử của Tôn
Giáo Cao Đài Hải Ngoại nói chung và Thành Phố Houston nói riêng. Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân!
Thánh Thất nơi đây không những sẽ là nơi thờ phượng
khang trang Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mà
còn là công trình văn hóa Đại Đồng lấy Bác Ái Công
Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn
giáo, đạo đời, kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây
kim cổ, phù hợp với thời kỳ Toàn Cầu Hóa (Càn Khôn
Dĩ Tận Thức). Hy vọng sự hiện diện của Thánh Thất Cao
Đài Houston sẽ giúp cho những người thiện tâm giác
ngộ, giúp cho sinh viên và các nhà khảo cứu tìm hiểu
công trình văn hóa đặc biệt nầy, từ đó nền Đại Đạo sẽ
được phát huy rộng rãi theo đà tiến hóa của nhân loại. Hy
vọng TTCĐ Houston Texas sẽ tô điểm thêm cho thành
phố Houston TX một thắng cảnh thiêng liêng, một trung
tâm du lịch, một ánh sáng huyền linh góp phần giúp cho
con người tìm về cội phúc.
Cầu nguyện ơn trên ban bố hồng ân cho toàn thể quí ân
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Thứ Bảy Ngày 5 Tháng 9 Năm 2015
- Đại Lễ Thượng Phướn (3:00pm - 6:00pm)
- Cúng Đại Đàn (6:00pm—9:30pm)
- Chiếu Slide Show, hoà nhạc, hay ngâm thơ ( 10:00pm - 11:00pm)
Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015
- Đại Lễ Khánh Thành (9:00am - 2:30pm) - Chương trình cụ thể trình bày trang Cuối
Thứ Hai Ngày 7 Tháng 9 Năm 2015
- Trao đổi kinh nghiệm Đạo Sự và hướng dẫn tham quan TP Houston và vùng lân cận
- Tiễn khách đến từ phương xa
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
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LỜI YÊU CẦU CỦA BAN TỔ CHỨC
1. Xin Quí Vi lảnh đạo các Cơ Sở Đạo vui lòng
⇒ Vận động mời tất cả đồng đạo tham dự
⇒ Xin cho biết số thành viên tham dự
⇒ Xin cho biết phương tiện di chuyển, lịch trình, phi trường, khách sạn để tiện việc tiếp đón
và sắp xếp
2. Nếu Cơ Sở Đạo nào không tiện tham dự Lễ Khánh Thành
⇒ Xin vui lòng thông báo cho Ban Tổ Chức là đã nhận thiệp mời nhưng không tổ chức đi
được
⇒ Xin Đồng Đạo không đi được cũng xin nhiệt tình yểm trợ Lễ Khánh Thành về mọi mặt.
3. Mọi thông tin xin liên lạc với Ban Tổ Chức
⇒ HT Trịnh Quốc Thế ( Email: theqtrinh@yahoo.com - Phone: 832-755-0105)
⇒ HTDP Trịnh Ngọc Túy ( Email: tuy_nguyen66@yahoo.com - Phone: 713-302-1625)
⇒ HTDP John Trịnh ( Email: trinj001@yahoo.com - Phone: 832-528-4082)
⇒ HTDP Nguyễn Minh Tài ( Email: minhtaif@gmail.com - Phone: 713-972-4512)
⇒ DH Lê Hải Âu ( Email: haiaule@hotmail.com - Phone: 832-726-9995)
4. Yểm Trợ

Check hoặc Money Order yểm trợ xin gởi về địa chỉ:
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
P.O. Box 711385
Houston, TX 77271 - 1385
*****
GIẢI TRÍ - THINGS TO DO HOUSTON

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Houston Downtown
Houston Kemah Boardwalk
Galveston Beach
Museum of Fine Art / Museum of Natural Science
Space Center / NASA
Shopping Galleria
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HOTELS
Một số hotels (2 -sao và 3-sao) gần Thánh Thất Cao Đài khoảng 2 miles đến 5 miles)
1. America's Inn (2-star) - 3.3 mi - khoang $50 - $75
Houston Southwest Hwy 59 @ Beltway 8
10552 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
Tel: (713) 270-9559 / Fax: (713) 270-0219
http://americasinn.net/
2. Courtyard Houston Sugar Land (3-star) - 3.8 mi - khoang $99 - $125
12655 Southwest Freeway, Stafford, TX
(281) 491-7700
High speed internet access · hot breakfast · high speed wireless internet
http://www.marriott.com/hotels/travel/housw-courtyard-houston-sugar-land/
3. Crowne Plaza Suites Houston - (3-star) - 3.5 mi - khoang $80 - $125
9090 Southwest Freeway
Houston, TX 77074
(713) 995-0123
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/houston/houvr/hoteldetail
4. Comfort Inn Southwest - (2.5-star) - khoang $75 - $95
11230 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 498-9000
https://www.choicehotels.com/texas/houston/comfort-inn-hotels/txd71
5. Holiday Inn Houston SW - Sugar Land Area - (3-star) - khoang $100 - $113
11160 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 530-1400
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/housw/hoteldetail
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HOTELS
Một số hotels (2 -sao và 3-sao) gần Thánh Thất Cao Đài khoảng 2 miles đến 5 miles)
1. America's Inn (2-star) - 3.3 mi - khoang $50 - $75
Houston Southwest Hwy 59 @ Beltway 8
10552 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
Tel: (713) 270-9559 / Fax: (713) 270-0219
http://americasinn.net/
2. Courtyard Houston Sugar Land (3-star) - 3.8 mi - khoang $99 - $125
12655 Southwest Freeway, Stafford, TX
(281) 491-7700
High speed internet access · hot breakfast · high speed wireless internet
http://www.marriott.com/hotels/travel/housw-courtyard-houston-sugar-land/
3. Crowne Plaza Suites Houston - (3-star) - 3.5 mi - khoang $80 - $125
9090 Southwest Freeway
Houston, TX 77074
(713) 995-0123
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/houston/houvr/hoteldetail
4. Comfort Inn Southwest - (2.5-star) - khoang $75 - $95
11230 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 498-9000
https://www.choicehotels.com/texas/houston/comfort-inn-hotels/txd71
5. Holiday Inn Houston SW - Sugar Land Area - (3-star) - khoang $100 - $113
11160 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 530-1400
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/housw/hoteldetail

Chương Trình Đại Lễ Khánh Thành
****
Tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Địa Chỉ: 8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071

Chủ Nhật 06/09/2015
9:00am

Tiếp đón quan kháck, slide show, phim tài liệu
Lễ Khai Mạc bắt đầu

10:00am - Giới thiệu, Quí Lãnh Đạo Tôn Giáo, Quí Quan Khách và các Phái Đoàn
10:45am Nghi Thức Khai Mạc, Chào Cờ Mặc Niệm
Diễn Văn Khai Mạc của Đại Diện Ban Tổ Chức
10:45am
10:50am

Trình Bày Lời Nguyện Cầu
Slide show: Trình Bày Lịch Sử Tôn Giáo Cao Đài từ Thế Kỷ 20 Bước Qua
Thế Kỷ 21

11:05am

Slide show: Trình Bày Tiến Trình Xây Dựng Thánh Thất

11:25am

Show - We Are The World - We Are One

11:35am

Suy Nghĩ của Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên Cao Đài về Tôn Giáo

11:45am

Phát Biểu Cảm Tưởng của Hội Đồng Liên Tôn và Quan Khách

12:10pm

Phát Biểu Cảm Tưởng của Quí Vị Lãnh Đạo các cơ sở Cao Đài

12:45pm

Phát bằng cảm tạ

12:30pm

Lễ Cắt Băng Khánh Thành - Múa lân - Tham quan Thánh Thất
Dùng cơm chay & Văn Nghệ Đặc Biệt

1:30pm

Ca Sĩ: Hương Thuỷ, Hương Lan, Bich Châu, Vương Phùng Sơn và Ca Sĩ
Địa Phương
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Baøi Thöù 2: Löôïc Söû Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni
(töø Giaùng Sanh ñeán Thaønh Ñaïo)

Ñôøi Ñöùc Phaät Thích Ca Laø Moät Taám Göông Saùng
Baát luaän moät toân giaùo naøo, vò giaùo chuû bao giôø cuõng laø moät taám göông saùng cho tín ñoà soi chung
ñeå tieán böôùc. Nhöng trong caùc vò giaùo chuû cuûa caùc toân giaùo hieän coù treân theá giôùi naøy, khoâng coù
moät vò* naøo ñaày ñuû yù nghóa cao ñeïp, moät ñôøi soáng saâu xa baèng ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni. Moãi
haønh ñoäng, moãi cöû chæ, moãi lôøi noùi, cho ñeán moãi im laëng cuûa Ngaøi ñeàu laø nhöõng baøi hoïc quyù
baùu cho chuùng ta. Neáu chuùng ta hoïc giaùo lyù cuûa Ngaøi maø khoâng hieåu roõ ñôøi soáng cuûa Ngaøi, thì
söï hoïc hoûi cuûa chuùng ta coøn phieán dieän, thieáu soùt. Ñôøi Ngaøi chính laø nhöõng bieåu hieän giaùo lyù
cuûa Ngaøi. Ngaøi noùi vaø Ngaøi thöïc haønh ngay nhöõng lôøi Ngaøi ñaõ noùi. Ñôøi Ngaøi laø moät baèng chöùng
hieån nhieân ñeå ngöôøi ñôøi nhaän thaáy raèng giaùo lyù cuûa Ngaøi coù theå thöïc hieän ñöôïc, chöù khoâng phaûi
laø nhöõng lôøi noùi suoâng, nhöõng khoâng töôûng, nhöõng laâu ñaøi xaây döïng treân maây, treân khoùi.
Vaäy cho neân khi chuùng ta hoïc hoûi ñôøi Ngaøi, chuùng ta khoâng neân coù caùi quan nieäm hoïc cho bieát
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ñeå thoûa maõn taùnh hieáu kyø, maø chuùng ta caàn phaûi tìm hieåu yù nghóa thaâm tuùy cuûa ñôøi soáng aáy ñeå
ñem aùp duïng cho ñôøi soáng cuûa chuùng ta.
Laøm ñöôïc nhö theá môùi khoûi phuï yù nguyeän lôùn lao cuûa ñöùc Phaät khi giaùng sanh xuoáng coõi Ta Baø
naøy vaø ñaõ cam chòu bao noãi ñau khoå, gian lao trong kieáp soáng nhö moãi ngöôøi chuùng ta.

I*- Ñònh Nghóa Hai Chöõ Giaùng Sanh
Thöôøng trong danh töø nhaø Phaät, khi noùi ñeán söï hieän dieän cuûa ñöùc Phaät Thích Ca trong coõi ñôøi
naøy, ngöôøi ta thöôøng duøng chöõ ñaûn sanh (nghóa laø moät söï ra ñôøi vui veû, laøm haân hoan, xaùn laïn
cho coõi ñôøi); hay thò hieän (nghóa laø hieän ra baèng xöông baèng thòt, cho con maét traàn cuûa chuùng ta
thaáy ñöôïc); hay giaùng sanh (nghóa laø töø moät choã cao maø xuoáng moät choã thaáp ñeå sanh ra).
Ba chöõ aáy ñeàu coù 3 yù nghóa khaùc nhau: Chöõ ñaûn sanh duøng ñeå ca tuïng moät baäc toân quí ra ñôøi;
chöõ thò hieän haøm caùi yù Phaät bao giôøi cuõng coù caû, nhöng vì maét ngöôøi khoâng thaáy ñöôïc, phaûi hieän
roõ raøng ra môùi thaáy; chöõ giaùng sanh haøm caùi yù ñöùc Phaät ôû moät caûnh giôùi cao hôn, toát ñeïp hôn
maø haï xuoáng caûnh giôùi phaøm traàn naøy. Ba chöõ aáy maëc duø khaùc nhau, nhöng ñeàu coù theå duøng ñeå
chæ söï ra ñôøi cuûa ñöùc Phaät. Traùi laïi, khi moät nguôøi phaøm ra ñôøi thì goïi laø «ñaàu thai». Ñaàu thai
coù nghóa laø bò nghieäp baùo hoaëc thieän hay aùc baét buoäc phaûi luaân hoài ñeå chòu quaû baùo laønh hay
döõ. Coøn giaùng sinh hay thò hieän thì khoâng haøm caùi nghóa bò nghieäp nhaân caâu thuùc, maø do nôi
loøng töø bi, muoán lôïi ích cho chuùng sanh, neân töï nguyeän öùng thaân xuaát hieän ra ñôøi trong moät thôøi
gian ñeå cöùu ñoä chuùng sanh; xong xuoâi thì thaâu thaàn tòch dieät, töï taïi voâ ngaïi ra ngoaøi soáng cheát.

II*- Hoaøn Caûnh Vaø Doøng Doõi cuûa Ñöùc Thích Ca
Ñöùc Phaät giaùng sinh ôû xöù trung AÁn Ñoä, baây giôø laø nöôùc Neùpal, moät nöôùc ôû ven söôøn daõy nuùi
Hy Maõ Laïp Sôn, laø moät daõy nuùi cao nhaát theá giôùi. Phong caûnh ôû ñaáy raát ñeïp; ñeán muøa xuaân caû
nöôùc ñôm boâng naûy laù nhö moät vöôøn hoa vó ñaïi. Daân cö ôû xöù aáy raát laø thuaàn löông. Vò vua trò vì
laø Tònh Phaïn, moät vò vua thuoäc doøng Thích Ca, laø moät doøng hoï lôùn ñaõ maáy möôi ñôøi noái nghieäp
trò vì ñaát nöôùc naøy. Baø Hoaøng Haäu Ma Da, cuõng laø moät ngöôøi thuoäc doøng vua chuùa ñaõ laâu ñôøi.
caû hai oâng baø vua Tònh Phaïn ñeàu laø ngöôøi ñaõ nhieàu kieáp tu haønh, coù ñöùc haïnh lôùn, xöùng ñaùng
laøm cha meï muoân daân.
Moät hoâm, trong thaønh Ca Tyø La Veä, laø kinh ñoâ cuûa vua Tònh Phaïn, coù leã vía tinh tuù, vua toâi
cuøng nhau môû hoäi aên chôi. Hoaøng Haäu Ma Da, sau khi daâng höông hoa cuùng kieán trong cung
ñieän roài, ra ngoï moân boá thí thöùc aên, ñoà maëc cho daân baàn cuøng. Khi trôû veà cung an giaác, Baø naèm
moäng thaáy moät con voi traéng saùu ngaø töø treân hö khoâng xuoáng, laáy ngaø khai hoâng beân höõu cuûa
Baø maø chun vaøo. Baø ñem ñieàm chieâm bao aáy thuaät laïi cho vua Tònh Phaïn nghe. Vua ra lònh môøi
caùc thaày ñoaùn moäng. Caùc nhaø tieân tri ñoaùn raèng: «Hoaøng haäu seõ sanh moät quyù töû taøi ñöùc song
toaøn». Vua Tònh Phaïn raát möøng rôõ, vì ngoâi baùu töø ñaây seõ coù ngöôøi truyeàn noái.
Ñeán saùng ngaøy moàng taùm thaùng tö aâm lòch (tröôùc Taây lòch 624 naêm), taïi vöôøn Laâm Tyø Ni, caùch
thaønh Ca Tyø La Veä 15 caây soá, Hoaøng haäu Ma Da ñang ngoaïn caûnh, troâng thaáy caønh hoa Voâ Öu
môùi nôû, thôm ngaùt, baø ñöa tay phaûi vôùi haùi, thì Thaùi Töû cuõng vöøa xuaát hieän ngay ñaáy.
Ngaøy ñaûn sanh Thaùi Töû, trong thaønh Ca Tyø La Veä, caûnh vaät ñeàu vui veû laï thöôøng, khí haäu maùt
meû, caây coû ñeàu ñôm hoa troå traùi; soâng, ngoøi, möông, gieáng nöôùc ñeàu trong ñaày; treân hö khoâng
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chim choùc vaø haøo quang chieáu saùng caû möôøi phöông.
Vua Tònh Phaïn vui möøng khoân xieát môøi caùc vò tieân tri ñeán xem töôùng Thaùi Töû. Trong soá aáy, coù
ñaïo só teân A Tö Ñaø tu ôû nuùi Hy Maõ Laïp, tieân ñoaùn raèng: Thaùi Töû vì coù 32 töôùng toát xuaát hieän,
neân seõ trôû thaønh moät vò Thaùnh. Nhöng vua Tònh Phaïn laïi chæ muoán con mình laøm moät vò vua ñeå
noái doõi toâng ñöôøng maø thoâi. Vì theá, Tònh Phaïn Vöông muoán ñoåi soá meänh con mình, neân ñaët teân
cho Thaùi Töû laø Taát Ñaït Ña (Siddartha) theo tieáng Phaïn, nghóa laø: «Keû seõ giöõ chöùc vò maø mình
phaûi giöõ». Chöùc vò maø Tònh Phaïn Vöông muoán aùm chæ ñaây töùc laø ngoâi Vua. Ngaøi khoâng ngôø
raèng chính thaät chöùc vò cuûa Ngaøi laø chöùc vò Phaät.

Hoaøng haäu Ma Da sau khi sanh Thaùi Töû ñöôïc baûy ngaøy, vui thuù quaù vì thaáy mình ñaõ laøm troøn
nhieäm vuï cao quyù, vaø ñaõ röûa saïch nghieäp baùo neân Baø truùt ñöôïc xaùc phaøm vaø sanh veà coõi trôøi
Ñao Lôïi. Vua Tònh Phaïn giao Thaùi Töû cho em gaùi Hoaøng haäu laø Ma Ha Ba Xaø Ba Ñeà nuoâi
döôõng.
III*- Taøi Naêng Vaø Ñöùc Haïnh cuûa Thaùi Töû
Thaùi Töû moãi naêm moãi lôùn, thì dieän maïo caøng theâm khoâi ngoâi, taøi naêng caøng phaùt loä gaáp boäi.
Ngaøi coù moät söùc khoûe hôn ngöôøi, moät trí thoâng minh xuaát chuùng. Töø ngheà vaên cho ñeán nghieäp
voõ, Thaùi Töû hoïc vôùi oâng naøo thì trong ít hoâm sau, vò giaùo sö aáy phaûi xin caùo thoái, vì khoâng coøn
ñuû söùc ñeå daïy nöõa. Cho ñeán oâng thaày danh tieáng ñeä nhaát thôøi baáy giôø laø Saèn Ñeà Ñeà Baø cuõng
chòu khuaát phuïc Ngaøi luoân.
Nhöng, maëc duø taøi söùc hôn ngöôøi, thoâng minh xuaát chuùng laïi ôû trong ñòa vò cao sang quyeàn quyù
toät baäc, Thaùi Töû khoâng bao giôø toû veû ngaïo maïn, khinh ngöôøi. Ngaøi coù moät thaùi ñoä raát hoøa nhaõ
oân hoøa, voâ tö, bình ñaúng. Loøng thöông ngöôøi, thöông vaät cuûa Ngaøi khoâng ai saùnh kòp, h coù dòp
giuùp ñôõ, thì duø khoù khaên bao nhieâu Ngaøi cuõng khoâng töø nan. Bôûi theá, Ngaøi ñöôïc treân Vua cha
yeâu quyù, döôùi thaàn daân kính troïng, neå vì.

IV*- Nhöõng raøng buoäc cuûa Tònh Phaïn Vöông ñeå ngaên chí Xuaát Gia cuûa Thaùi Töû
Caøng thöông yeâu, quyù troïng con Tònh Phaïn Vöông laïi caøng lo sôï con mình seõ khoâng ôû laïi vôùi
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mình, maø seõ xuaát gia tìm Ñaïo ñeå thaønh moät vò Thaùnh, nhö lôøi tieân ñoaùn cuûa ñaïo só A Tö Ñaø.
Nhaát laø khi nhaän thaáy caøng lôùn, Thaùi Töû laïi caøng coù veû suy nghó xa xaêm, vaø neùt maët Thaùi Töû laïi
khoâng ñöôïc vui töôi nhö thôøi thô aáu, Vua Tònh Phaïn laïi caøng lo sôï raèng lôøi tieân tri xöa seõ hieän
thöïc. Bôûi theá, Vua cuøng trieàu thaàn ngaám ngaàm saép ñaët moïi keá hoaïch ñeå raøng buoäc Thaùi Töû ôû
laïi ngoâi baùo. Ngaøi truyeàn xaây döïng ba toøa laâu ñaøi nguy nga traùng leä ñeå Thaùi Töû thay ñoåi nôi aên
choán ôû cho hôïp thôøi tieát quanh naêm, vaø choïn töøng traêm cung phi myõ nöõ coù taøi ñaøn ca hay, muùa
gioûi ñeå giaûi khuaây cho Thaùi Töû. Nhöng chöøng aáy cuõng chöa ñuû Ngaøi coøn laøm leã thaønh hoân cho
Thaùi Töû vôùi moät Coâng chuùa con vua Thieän Giaùc laø Da Du Ña La, moät Coâng chuùa tuyeät ñeïp vaø
ñöùc haïnh voâ cuøng.
Thaùi Töû bò baét buoäc phaûi laäp gia thaát vaø coù moät con laø La Haàu La.
Nhöng, maëc duø soáng moät cuoäc ñôøi quaù ñaày ñuû: naøo chöùc töôùc danh voïng, naøo laâu ñaøi cung ñieän,
naøo ñaøn ca muùa haùt, naøo vôï ñeïp con ngoan, Thaùi Töû vaãn thaáy loøng mình naëng tróu bao noãi baên
khoaên, thaéc maéc. Ngaøi cho caûnh ñôøi Ngaøi ñang soáng ñaây khoâng phaûi laø haïnh phuùc chaân thaät,
maø laø giaû doái, meâ muoäi, chæ laøm cho kieáp soáng theâm naëng neà ñau khoå. Ngaøi thaáy caàn phaûi tìm
moät loái thoaùt, moät cuoäc soáng chaân thaät, coù yù nghóa vaø cao ñeïp hôn.

V*- Nhaän Ra Boán Töôùng Khoå ÔÛ Ñôøi
Moät hoâm, nhaân ngaøy l haï ñieàn, Thaùi Töû theo vua cha ra ñoàng xem daân chuùng caøy caáy. Caûnh
xuaân, môùi nhìn qua, thaät laø ñeïp maét, naøo hoa laù toát töôi, muoân chim ñua hoùt; naøo baàu trôøi quang
ñaõng, gioù xuaân phôi phôùi. Caûnh töôïng coù veû thaùi bình, an laïc laém. Nhöng taâm hoàn Thaùi Töû
khoâng phaûi laø moät taâm hoàn hôøi hôït, xeùt ñoaùn moät caùch noâng noãi. Traùi laïi, Ngaøi nhìn saâu vaøo
trong caûnh vaät vaø ñau ñôùn nhaän thaáy raèng coõi ñôøi khoâng ñeïp ñeõ an vui nhö khi môùi nhìn qua.
Ngaøi thaáy ngöôøi noâng phu vaø traâu boø laøm vieäc moät caùch cöïc nhoïc döôùi aùnh naéng thieâu ñoát, ñeå
ñoåi laáy baùt côm, naém coû. Chim choùc tranh nhau aên töôi nuoát soáng coân truøng ñang giaõy giuïa treân
nhöõng luoáng ñaát môùi caøy. Cuõng trong luùc aáy, trong buïi raäm ngöôøi thôï saên ñang nhaém baén nhöõng
con chim kia, vaø trong khu röøng gaàn ñaáy, boïn hoå baùo ñang rình baét ngöôøi thôï saên. Thaät laø moät
caûnh töông taøn töông saùt, khoâng phuùt giaây naøo ngöøng ! Chæ vì mieáng aên ñeå soáng maø ngöôøi vaø
vaät duøng ñuû moïi phöông keá ñeå gieát haïi laãn nhau khoâng bieát gôùm. Ngaøi nhaän thöùc roõ raøng söï
sanh soáng laø khoå.
Moät hoâm khaùc, Ngaøi xin pheùp Vua cha ñi daïo ngoaøi boán cöûa thaønh ñeå ñöôïc tieáp xuùc vôùi thaàn
daân. Ra ñeán cöûa Ñoâng, Ngaøi gaëp moät oâng giaø toùc baïc, raêng ruïng, maét lôø, tai ñieác, löng coøng,
nöông gaäy laàn töøng böôùc ngaäp ngöøng nhö saép ngaõ.
Ñeán cöûa Nam, Thaùi Töû thaáy moät ngöôøi ñau naèm treân coû, ñang khoùc than reân sieát, ñau ñôùn voâ
cuøng.
Ñeán cöûa Taây, Ngaøi troâng thaáy moät caùi thaây cheát naèm giöõa ñöôøng, ruoài laèng bu baùm, vaø sình leân,
troâng raát gheâ tôûm.
Ba caûnh khoå giaø, ñau, cheát, coäng theâm vaøo caùi aán töôïng töông taøn trong cuoäc soáng maø Thaùi Töû
ñaõ nhaän thaáy khi ñi xem leã caøy ruoäng, laøm cho Ngaøi ñau buoàn, thöông xoùt chuùng sanh voâ cuøng.
Moät hoâm khaùc nöõa, Ngaøi ra cöûa Baéc, gaëp moät vò tu só töôùng maïo nghieâm trang, ñieàm tænh thaûn
nhieân nhö ngöôøi voâ söï ñi ngang qua ñöôøng. Thaùi töû thaáy trong loøng naåy sinh moät caûm meán ñoái

38

Bản Tin Thế Đạo									

						

16

			

vôùi vò tu só. Ngaøi voäi vaõ ñeán chaøo möøng vaø hoûi veà ích lôïi cuûa söï tu haønh. Vò Sa moân ñaùp raèng:
«Toâi tu haønh laø quyeát boû döùt moïi söï raøng buoäc cuûa coõi ñôøi, vaø caàu cho mình khoûi khoå vaø thaønh
chaùnh giaùc ñeå phoå ñoä chuùng sanh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt nhö mình»
Lôøi giaûi ñaùp truùng vôùi hoaøi baõo maø Thaùi Töû ñang aáp uû baáy laâu, neân Ngaøi khoân sieát vui möøng.
Ngaøi lieàn trôû veà cung xin vua cha cho mình xuaát gia. Vua Tònh Phaïn khoâng nhaän lôøi. Thaùi Töû
yeâu caàu vua cha 4 ñieàu neáu vua giaûi quyeát ñöôïc thì Ngaøi hoaõn vieäâc ñi tu, ñeå trôû laïi lo chaên daân,
trò nöôùc. Boán dieàu naøy laø:
1. Laøm sao cho con treû maõi khoâng giaø
2. Laøm sao cho con maïnh maõi khoâng ñau
3. Laøm sao cho con soáng hoaøi khoâng cheát
4. Laøm sao cho moïi ngöôøi heát khoå
Boán ñieàu naøy laøm cho vua cha boái roái, khoâng giaûi quyeát ñöôïc ñieàu naøo caû.

VI*- Söï Xuaát Gia Tìm Ñaïo
Tònh Phaïn Vöông, khi bieát ñöôïc yù ñònh xuaát gia cuûa Thaùi Töû, laïi caøng lo sôï, laïi tìm heát caùch ñeå
ngaên caûn, raøng buoäc Ngaøi trong «cung vui». Nhöng moät khi Thaùi Töû ñaõ quyeát thì khoâng coù söùc
maïnh gì ngaên trôû ñöôïc Ngaøi.
Moät ñeâm khuya thöøa dòp quaân lính canh gaùc vaø cung phi myõ nöõ say nguû sau moät tieäc linh ñình,
Thaùi Töû leùn troåi daäy, khi nhìn vôï con laàn cuoái, roài ñaùnh thöùc teân giöõ ngöïa Xa Naëc daäy, thaéng
yeân cöông, roài hai thaày troø troán ra khoûi thaønh. Luùc baáy giôø nhaèm ñeâm moàng taùm thaùng hai, vaø
Ngaøi ñöôïc 19 tuoåi.
Sau khi vöùt boû khoûi cuoäc ñôøi vöông giaû, Thaùi Töû ñi vaøo vuøng saâu tìm Ñaïo.
Ban ñaàu Ngaøi ñeán ôû tu vôùi caùc vò tu khoå haïnh. Nhöng haïng ngöôøi naøy soáng moät caùch kham khoå,
nhòn aên nhòn uoáng, daõi naéng, daàm söông, haønh thaân hoaïi theå moät caùch gheâ rôïn. Thaáy caùch tu
haønh nhö theá khoâng hieäu quaû, Ngaøi khuyeân caùc vò ñoù neân boû phöông phaùp tu haønh aáy, nhöng
hoï khoâng nghe. Ngaøi laáy laøm thöông hoï, neân tìm ñi nôi khaùc ñeå tu haønh. Ngaøi ñi heát choå naøy
ñeán choå khaùc, ôû ñaâu nghe coù moät vò tu haønh ñaéc ñaïo thì Ngaøi tìm ñeán hoïc; nhöng ñeán ñaâu thì
Ngaøi thaáy ñaïo cuûa hoï vaãn coøn heïp hoøi, thaáp thoûi, khoâng theå giaûi thoaùt cho con ngöôøi heát ñöôïc.
Töø ñaáy Ngaøi tu taäp moät mình, ñeâm ngaøy nghieàn ngaãm ñeán ñaïo giaûi thoaùt, queân aên boû nguû thaân
hình moãi ngaøy moãi tieàu tuïy. Moät hoâm Ngaøi kieät söùc, naèm ngaõ lieät treân coû, vaø ñöôïc moät ngöôøi
chaên coû ñeán ñoå söõa cho Ngaøi tænh laïi. Töø ñoù Ngaøi nhaän thaáy neáu muoán coù keát quaû, caàn phaûi boå
döôõng thaân theå cho ñöôïc maïnh khoûe, chöù khoâng boû queân noù ñi ñöôïc.
Khi thaáy mình ñuû söùc khoûe ñeå chieán ñaáu trong traän cuoái cuøng vôùi boùng toái si meâ vaø duïc voïng,
vaø ñem laïi aùnh saùng giaùc ngoä, Ngaøi ñeán ngoài nhaäp ñònh döôùi goác caây Boà Ñeà vaø theà raèng: «neáu
ta khoâng thaønh ñaïo thì thòt naùt söông tan, ta cuõng quyeát khoâng rôøi choã naøy.»

VII*- Thaønh Ñaïo
Ñöùc Thích Ca ñaõ ngoài nhaäp ñònh 49 ngaøy ñeâm döôùi goác Boà Ñeà. Trong 49 ngaøy aáy Ngaøi ñaõ chieán
ñaáu vôùi boïn giaëc phieàn naõo ôû noäi taâm nhö tham, saân, si, nghi, maïn...vaø chieán ñaáu vôùi giaëc Thieân
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Ma do Ma Vöông Ba Tuaàn chæ huy.
Sau khi thaéng caû giaëc ôû noäi taâm caû ngoaïi caûnh, taâm trí ñöôïc khai thoâng, Ngaøi hoát nhieân ñaïi ngoä.
Trong ñeâm thöù 49, vaøo canh hai, Ngaøi chöùng ñöôïc quaû «Tuùc Meänh Minh», thaáy roõ ñöôïc taát caû
quaù khöù cuûa mình trong tam giôùi. Ñeán nöõa ñeâm, Ngaøi chöùng ñöôïc quaû “Thieân Nhaõn Minh”,
thaáy ñöôïc taát caû baûn theå cuûa vuõ truï vaø nguyeân nhaân caáu taïo cuûa noù. Ñeán canh tö, Ngaøi chöùng
ñöôïc quaû cuûa ñau khoå vaø phöông phaùp döùt tröø ñau khoå ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tö phaùp luaân hoài.
Töø ngaøy aáy, Ngaøi ñöôïc Ñaïo voâ thöôïng, thaønh baäc «Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc», hieäu laø Phaät
Thích Ca Maâu Ni. Ngaøy thaønh ñaïo cuûa Ngaøi tính theo aâm lòch laø ngaøy moàng 8 thaùng 12, vaøo luùc
sao mai moïc. Luùc aáy Ngaøi ñöôïc 30 tuoåi.

VIII*- YÙ Nghóa cao caû trong söï Xuaát Gia Tìm Ñaïo cuûa Ñöùc Phaät
Nhöõng chieán só chieán thaéng quaân ñòch ôû ngoaøi chieán tröôøng, thöôøng ñöôïc ca tuïng laø anh huøng.
Caøng chieán thaéng ñöôïc nhieàu quaân ñòch caøng ñöôïc hoan hoâ laø anh huøng caùi theá. Nhöng nhöõng
keû anh huøng caùi theá aáy, nhö Naõ Phaù Luaân, Thaønh Caùt Tö Haõn, Xeâ Ña (Ceùar), chính mình? cho
neân thaéng ngöôøi ñaõ khoù maø thaéng mình laïi khoù hôn. Ñöùc Phaät ñaõ thaéng caû ngoaïi caûnh laãn noäi
taâm, ñaõ thaéng ñöôïc giaëc Ma Vöông Duïc Voïng. Ñöùc Phaät thaät xöùng ñaùng vôùi danh hieäu Ñaïi
Huøng Ñaïi Löïc.
Ngaøi khoâng phaûi quyeàn lôïi rieâng mình maø chieán ñaáu. Ngaøi chieán ñaáu vì tình thöông. Maø tình
thöông ôû ñaây cuõng khoâng phaûi chæ nhaèm tình thöông trong phaïm heïp hoøi cuûa gia ñình: thöông
cha meï, vôï con, baïn beø. Tình thöông ôû ñaây laø tình thöông chuùng sanh, taát caû coõi ñôøi. Tình
thöông aáy noù roäng saâu nhö trôøi beå, thieát tha nhö tình meï thöông con. Ñöùc Phaät thaät xöùng ñaùng
vôùi danh hieäu Ñai Töø Ñaïi Bi.
Laïi tình thöông aáy, Ngaøi ñaõ hoan hyû lìa boû ngoâi baùu cung vaøng ñieän ngoïc, vôï ñeïp con ngoan,
ñaøn hay muùa ñeïp, muøi ngon vò laï ñeå soáng moät ñôøi kham khoå, ñaïm baïc, thieáu thoán, giöõa röøng
thieâng nöôùc ñoäc. Moät khi maø rôøi boû thöù maø ngöôøi ñôøi cho laø quùy baùu noùi treân, Ngaøi khoâng moät
phuùt giaây naøo hoái tieác, muoán quay veà ñeå höôûng thuï laïi. Baèng côù laø Ma Vöông ñaõ sai con gaùi
mình giaû laøm naøng Gia Du ñeán keâu goïi van xin Ngaøi trôû veà cung, maø Ngaøi khoâng moät chuùt baän
taâm thoái chuyeån. Ngaøi xöùng ñaùng vôùi danh hieäu laø Ñaïi Hyû Ñaïi Xaû.
Cho neân ngaøy nay, moãi khi xöng taùn danh hieäu Ngaøi, chuùng sanh khoâng theå khoâng suy gaãm caùi
yù nghóa saâu saéc vaø ñuùng ñaén maø ngöôøi ñôøi töø xöa ñeán nay ñaõ toân xöng Ngaøi laø Ñaïi Huøng, Ñaïi
Löïc, Ñaïi Töø, Ñaïi Bi, Ñaïi Hyû, Ñaïi Xaû.

C. Keát Luaän
Chuùng Ta Neân Phaùt Taâm Roäng Lôùn Vaø Maïnh Meõ
Chuùng ta ñaõ ñöôïc bieát qua ñôøi soáng cuûa Ñöùc Phaät töø khi sô sanh cho ñeán thaønh ñaïo. Baøi hoïc
cuûa ñôøi Ngaøi daïy cho chuùng ta nhieàu yù nghóa, nhieàu phöông dieän quyù baùu.
Nhöng ñieàu quyù baùu nhaát ñoái vôùi keû sô cô nhö chuùng ta laø phaûi phaùt taâm Boà Ñeà roäng lôùn,
nguyeän vì ñôøi, vì ñoàng baøo, ñoàng loaïi maø tu haønh, chöù khoâng phaûi *laø ích lôïi rieâng cho chuùng ta.
Chuùng ta laïi phaûi phaùt taâm doõng maõnh, tích cöïc trong söï tu haønh; moät khi vaøo ñöôøng ñaïo, thì
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duø gaëp nguy nan, hieåm trôû khoù khaên cuõng nhaát thieát khoâng thoái lui quay goùt. Chuùng ta phaûi taäp
cho ñöôïc caùi ñöùc kieân trí nhö Ñöùc Phaät khi ngoài thieàn ñònh döôùi goác Boà Ñeà.
Ñöôïc nhö vaäy môùi xöùng ñaùng laø “chaân chaùnh Phaät töû”.

Baøi Thöù 3: Löôïc Söû Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni
(töø Thaønh Ñaïo ñeán nhaäp Nieát baøn)
Trong baøi tröôùc chuùng ta ñaõ thaáy Ñöùc Phaät Thích Ca vì moät ñaïi nguyeän lôùn lao, vì moät loøng töø
bi voâ bôø beán maø xuaát gia tìm Ñaïo. Ñaïi nguyeän vaø loøng töø bi lôùn lao aáy laø:”caàu thaønh Phaät quaû
ñeå treân ñeàn ñaùp boán ôn saâu, döôùi cöùu vôùt ba ñöôøng khoå”.

Cho neân sau khi giaùc ngoä, Ngaøi khoâng voäi nhaäp Nieát baøn, maø nghó ngay ñeán söù maïng cuûa Ngaøi
laø: Thay theá chö phaät ñôøi tröôùc, tieáp tuïc chuyeån meâ khai ngoä cho taát caû moïi ngöôøi.
Söù maïng aáy Ngaøi bieát tröôùc khoâng phaûi deã daøng, vì caùi Ñaïo cuûa Ngaøi thì cao thaâm huyeàn dieäu,
maø chuùng sanh caên cô laïi khoâng ñeàu, vaø töø muoân kieáp ñaõ laën huïp trong si meâ laàm laïc, khoù coù
theå nhaän hieåu ñöôïc ngay yù nghóa cao thaâm cuûa Giaùo lyù Ngaøi. Chuùng sanh töø laâu ñôøi laâu kieáp
quen soáng trong boùng toái cuûa si meâ, ngaøy nay chaéc khoâng khoûi choaù maét, hoaûng sôï khi tieáp xuùc
vôùi aùnh saùng böøng choùi cuûa trí tueä. Nhöng Ngaøi xeùt bieát raèng maëc duø soáng trong taêm toái, nhöng
moãi chuùng sanh ñeàu coù maàm Phaät taùnh, nhö hoa sen, maëc duø soáng trong buøn tanh hoâi, nhöng
vaãn toûa nhuïy vaøng thôm ngaùt. Ngaøi cöông-quyeát thöïc-hieän söù maïng cuûa mình.
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I* - Söï Hoùa Ñoä roäng lôùn vaø cuøng khaép cuûa Ñöùc Phaät
Söù maïng hoùa ñoä cuûa Ñöùc Phaät, nhö chuùng ta ñaõ bieát, thaät naëng neà vaø khoù khaên. Nhöng nhôø
trí tueä saùng suoát, loøng töø bi roäng saâu, nhôø tinh thaàn bình ñaúng trieït ñeå vaø nhôø yù chí duõng maõnh
khoâng thoái chuyeån, maø Ñöùc Phaät ñaõ hoaøn thaønh söù maïng cuûa mình moät caùch vieân maõn. Trong
khi hoùa ñoä, Ngaøi ñaõ döïa theo ba nguyeân taéc sau ñaây:

1. Hoøa ñoä theo thöù lôùp caên cô.
Khi baét ñaàu ñi truyeàn Ñaïo, yù nghó tröôùc tieân cuûa Ngaøi laø ñeán vöôøn Loäc Uyeån tìm maáy ngöôøi
baïn ñoàng tu vôùi Ngaøi tröôùc kia ñeå thuyeát phaùp. Maáy ngöôøi baïn aáy laø caùc oâng: Kieàu Traàn Nhö,
AÙc Beä, Thaäp Löïc, Ma Ha Nam vaø Baïc Ñeà. Baøi thuyeát phaùp ñaàu tieân aáy laø Töù dieäu ñeá. Naêm vò
naày ñeàu ñöôïc khai ngoä, vaø trôû thaønh 5 ñeä töû ñaàu tieân cuûa Phaät. Keá ñoù Phaät thuyeát luoân ba thaùng
cho 55 ngöôøi Baø la moân, maø ngöôøi ñöùng ñaàu laø oâng Da Xaù, 55 ngöôøi naày ñeøu xin qui y theo
Phaät, vaø hôïp vôùi 5 ngöôøi trong nhoùm oâng Kieàu Traàn Nhö thaønh 60 ñeä töû, 60 ñeä töû naøy sau khi
giöõ ñuùng giôùi luaät, ñöôïc Phaät thoï kyù cho ñi truyeàn Ñaïo khaép nôi.
Ñöùc Phaät rôøi vöôøn Loäc uyeån ñi veà phía Nam ñeùn xöù Öu laàu taàn loa vaø haøng phuïc moät vò toå sö
raát coù uy tín cuûa Ñaïo Thôø Löûa laø oâng Ma ha Ca Dieáp vaø hai ngöôøi em cuûa OÂng. OÂâng Ca Dieáp
mang taát caû ñoà ñeä cuûa mình laø 1,250 vò, xin qui y theo Phaät.
Nhôù laïi lôøi heïn xöa vôùi vua Taàn baø xa la, Ngaøi ñeán xöù Ma kieät ñaø vaøo thaønh Vöông xaù ñeå ñoä
cho vua. Vua Taàn baø xa la gaëp laïi Ngaøi, vui möøng khoân xieát, truyeàn xaây caát tònh xaù Truùc laâm,
ñeå thænh Phaät vaø chö Taêng ôû laïi thuyeát Phaùp ñoä sanh.
Trong luùc Phaät ôû tònh xaù Truùc laâm, thì vua Tònh Phaïn nghe tin Ngaøi ñaõ thaønh Phaät, truyeàn söù
giaû ñi thænh Ngaøi veà thaønh Ca ty la veä. Nhöng 9 laàn 9 söù giaû ñi ñeàu bieät taêm, khoâng trôû laïi. Thì
ra nhöõng ngöôøi naøy khi ñeán Truùc laâm tònh xaù nghe Phaät thuyeát phaùp, ñaõ say meâ queân söù maïng
cuûa mình vaø xin thoï giôùi xuaát gia. Laàn thöù 10, Tònh Phaïn vöông sai moät caän thaàn thaân tín laø Öu
Ñaø Di, môùi thænh ñöôïc Phaät veà. Treân ñöôøng töø thaønh Vöông xaù trôû veà Ca tyø la veä, Ñöùc Phaät ñaõ
thuyeát phaùp ñoä cho khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi. Veà thaønh Ca tyøl a veä, Ngaøi ôû laïi 7 ngaøy. Maëc
duø chæ trong thôøi gian ngaén nguûi aáy, Ñöùc Phaät ñaõ caûm hoùa taát caû doøng hoï Thích vaø taát caû nhöõng
ngöôøi trong doøng hoï naøy ñeàu xin qui y vaø moät soá lôùn xin xuaát gia theo Phaät, nhö caùc oâng: Nan
Ñaø, A Nan Ñaø, A Naäu Laâu Ñaø, La Haàu La...
Sau khi trôû veà thaêm gia ñình vaø queâ höông, Ñöùc Phaät cuøng caùc ñeä töû laïi tieáp tuïc ñi truyeàn Ñaïo.
Ngaøi ñi ñeán thaønh Xaù Veä laø kinh ñoâ nöôùc Kieàu taùt la, thuoäc quyeàn thoáng trò cuûa vua Ba tö Naëc.
ÔÛ thaønh naøy coù moät vò ñaïi thaàn teân laø Tu Ñaït Ña, giaøu loøng boá thí cho nhöõng keû baàn cuøng coâi
cuùt, neân ñöôïc goïi danh hieäu laø Tröôûng giaû Caáp coâ ñoäc. OÂâng raát ngöôõng moä Ñöùc Phaät neân ñaõ
truùt heát taát caû tieàn cuûa vaøng baïc trong kho ra mua khu vöôøn roäng lôùn cuûa Thaùi töû Ky øÑaø ñeå laøm
tònh xaù cho Phaät vaø ñeä töû cuûa Ngaøi ôû, thuyeát phaùp ñoä sanh.
Ñöôïc ít laâu nghe tin vua Tònh Phaïn ñau naëng, saép baêng haø, Ñöùc Phaät voäi trôû veà thaêm cha laàn
cuoái cuøng. Thaáy phuï thaân buoàn raàu treân giöôøng bònh Phaät thuyeát veà «Leõ voâ thöôøng, khoå,
khoâng, voâ ngaõ» cho vua nghe. Nghe xong ,vua lieàn döùt phieàn naõo, göông maët vui töôi, caát tieáng
nieäm Phaät, roài baêng haø moät caùch eâm aùi.
Sau khi Tònh Phaïn Vöông maát, baø meä nuoâi cuûa Phaät laø Ma Ha Ba Xaø Ba Ñeà vaø baø Da Du Ñaø
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La cuøng nhieàu ngöôøi beân nöõ gioùi hoï Thích xin ñöôïc pheùp xuaát gia. Töø ñoù trong Ñaïo Phaät laàn
ñaàu tieân coù haøng Ty øKheo Ni.
Ñöùc Phaät cuøng caùc ñeä töû laïi tieáp tuïc ñi truyeàn Ñaïo, ñi ñeán ñaâu Ngaøi cuõng ñöôïc suøng moä, tin
theo vaø nhieàu ngöôøi noi theo göông cuûa oâng Caáp Coâ Ñoäc laäp Tònh Xa, caát giaûng ñöôøng ñeå Ngaøi
thuyeát phaùp ñoä sanh.
Nhö theá chuùng ta thaáy Ñöùc Phaät ñaõ tuaàn töï hoùa ñoä vaø keát naïp ñeä töû, töø nhöõng haïn ngöôøi ñuû caên
trí deã hieåu thaáu giaùo lyù cuûa Ngaøi roài môùi roäng ra nhöõng ngöôøi
khaùc; laäp Tyø Kheo tröôùc roài Tyø Kheo Ni sau.

2- Hoùa ñoä tuøy phöông tieän.
Trong suoát thôøi gian ñi thuyeát phaùp ñoä sanh, laém khi Ñöùc Phaät cuõng gaëp nhieàu caûnh gay go traùi
ngöôïc do loøng ñoá kî cuûa ngoaïi ñaïo, taø giaùo, hay loøng ganh gheùt cuûa noäi thaân quyeán thuoäc gaây
ra. Nhöng luùc naøo Ngaøi cuõng tuyø phöông tieän ñeå caûm hoùa hoï, vaø ñöa hoï veà ñöôøng ngay leõ phaûi.
Chaúng haïn, khi thì Ngaøi bò coâ gaùi con ngoaïi ñaïo ñoän buïng giaû coù chöûa deán giöõa Ñaïo traøng ñeå
vu oan cho Ngaøi; khi thì Ngaøi bò anh chaøng Voâ naõo ñuoåi theo quyeát gieát Ngaøi ñeå laáy ngoùn tay
goùp theâm cho ñuû soá moät ngaøn ngoùn maø noù ñaõ gieát ngöôøi ñeå laáy, vì theo thuyeát taø ñaïo, noù tin
raèng coù laøm ñöôïc nhö theá môùi chöùng quaû; khi thì Phaät bò Ñeà Baø Ñaït Ña, ngöôøi em hoï hung aùc,
aâm möu haõm haïi Phaät baèng caùch thaû voi say cho chaïy ñeán chaø ñaïp Phaät, hay laên ñaù to töø treân
nuùi xuoáng ñeø Phaät.
Nhöng taát caû nhöõng aâm möu aáy ñeàu voâ hieäu quaû, vì oai ñöùc uy danh vaø trí hueä cuûa Phaät bao boïc
Phaät, khoâng moät haønh ñoäng xaáu xa naøo coù theå thaéng Phaät ñöôïc. Ngaøi coù ñuû phöông tieän khoân
ngoan kheùo leùo, xoay chieàu ñoåi höông deã daøng, hoaùn caûi ñöôïc taát caû nghòch caûnh trôû thaønh
thuaän lôïi. Vaø cuoái cuøng keû khinh gheùt Ngaøi trôû laïi kính meán Ngaøi; ngöôøi choáng ngaøi trôû laïi phuïc
Ngaøi; keû ngoaïi ñaïo trôû thaønh phaät töû. Baèng chöùng laø: Ñe áBaø Ñaït Ña cuõng ñöôïc Phaät thoï kyù;
anh chaøng Voâ Naõo cuõng ñöôïc qui y; baày voi say cuõng ñöôïc saùm hoái; Vua A Xa øTheá cuõng hoái
caûi vaø quay veà ñöôøng ngay.
Noùi toùm laïi, Ñöùc Phaät coù ñuû muoân ngaøn phöông tieän thích öùng vôùi moïi ngöôøi, moïi vaät, moïi
hoaøn caûnh ñeå hoùa ñoä taát caû nhöõng ai maø Ngaøi gaëp treân ñöôøng truyeàn Ñaïo cuûa Ngaøi. Khoâng
phaûi chæ ôû ngoaøi ñôøi, maø trong Giaùo hoäi cuûa Ngaøi, Ngaøi cuõng tuyø theo caên cô, taâm lyù cuûa moãi
ñeä töû maø aùp duïng phöông phaùp thích hôïp. Chaúng haïn nhö ñoái vôùi oâng Nan Ñaø, maëc duø thaân ñaõ
xuaát gia, maø taâm vaãn muoán ngao du, luyeán aùi baïn beø, Ngaøi duøng thaàn thoâng ñeå ñöa oâng leân coõi
trôøi xem nhöõng caûnh soáng toát ñeïp, vui thuù khaùc thöôøng, roài ñöa oâng xuoáng ñòa nguïc muïc kích
nhöõng hình phaït ñau ñôùn, ruøng rôïn haõi huøng ñeå oâng so saùnh hai caûnh ñôøi traùi ngöoïc nhau maø töï
choïn laáy moät ñöôøng.
Coøn ñoái vôùi oâng A Nan, ngöôøi hoïc roäng nghe nhieàu, nhöng vì nghieäp duyeân coøn naëng, neân maéc
naïn «Ma Ñaêng Giaø», thì Phaät laïi ñem giaùo lyù thaâm saâu laø Kinh Laêng Nghieâm ra giaûng daïy ñeå
cho oâng A Nan thaáy roõ ñöôïc caùi quí giaù cuûa chaân taâm maø lo tu luyeän, chöù khoâng giong ruoåi theo
giaû caûnh nöõa.
Xem nhö theá thì Ñöùc Phaät ñaõ duøng phöông tieän ñeå tuøy duyeân hoùa ñoä, nhö oâng löông y gioûi tuøy
bònh cho thuoác, chöù khoâng nhaát thieát phaûi theo moät ñöôøng loái coá ñònh naøo caû. Ñoái vôùi keû thaân,
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ngöôøi thuø, ñoái vôùi keû thoâng minh hay ngöôøi ngu ñoän, ñoái vôùi keû giaøu, ngöôøi ngheøo, Ngaøi ñeàu
coù ñuû phaùp moân cho hoï khai ngoä vaø quy y theo Ngaøi.

3 - Hoùa ñoä theo tinh thaàn bình ñaúng.
Tinh thaàn trieät ñeå bình ñaúng laø moät ñieåm son quí giaù nhaät trong giaùo lyù cuûa Ñöùc Phaät, cuõng nhö
trong taâm hoàn Ngaøi. Ngay töø khi coøn aáu thô, tinh thaàn aáy ñaõ ñöôïc boäc loä trong nhöõng cöû chæ cöùu
giuùp nhöõ keû baàn cuøng, nhöõng con vaät laâm naïn, nhö chuùng ta ñaõ thaáy trong baøi tröôùc.
Khi thaønh Ñaïo, tinh thaàn bình ñaúng aáy laïi boäc loä roõ raøng hôn nöõa. Ngaøi ñaõ coù nhöõng caâu noùi
baát huû, khieán cho ngaøy nay, ngöôøi ta vaãn ñem ra laøm khuoân vaøng thöoùc ngoïc, nhö khi Ngaøi xin
nöôùc cuûa moät ngöôøi thuoäc giai caáp haï tieän nhaát AÁn ñoä, ngöôøi naày sôï laøm laây oâ ueá cho Ngaøi,
thì Ngaøi phaùn baûo: “khoâng coù giai caáp trong gioït maùu cuøng ñoû, trong nöôùc maét cuøng maën. Moãi
ngöôøi sanh ra ñeàu coù Phaät taùnh vaø coù theå thaønh Phaät”.
Trong Giaùo hoäi cuûa Ngaøi, Ngaøi nhaän caû nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp haï tieän. Nhö oâng Öu Ba Ly,
moät ñeä töû cuûa Ngaøi coù tieáng taêm veà giôùi luaät, laïi laø moät ngöôøi thuoäc giôùi haï tieän Chieân ñaø la,
laøm ngheà gaùnh phaån. Söï thaâu nhaäp aáy ñaõ laøm cho caùc vò vua chuùa baát maõn. Chính vua Ba Tö
Naëc ñaõ baïch Phaät: “Ñaáng Chí Ton thaâu nhaän keû heøn haï vaøo haøng Taêng Ñoà nhö vaäy, khoâng ngaïi
raèng ñaù soûi laãn loän vôùi chaâu ngoïc, laøm maát giaù trò cuûa chuùng Taêng sao?” Phaät daïy raèng: “Ngöôøi
heøn haï maø bieát phaùt taâm Boà Ñeà, xuaát gia tu haønh, chöùng ñöôïc quaû Thaùnh, thì quí baùu voâ cuøng,
chaúng khaùc gì hoa sen moïc ôû buøn laày nhô baån maø vaãn tinh khieát thôm tho”. “Moät ngöôøi sanh
ra khoâng phaûi lieàn thaønh Ba øla moân (giai caáp treân heát) hay Chieân ña øla (giai caáp thaáp nhaát) maø
chính vì sôû haønh cuûa ngöôøi aáy, taïo thaønh Chieân ñaø la hay Ba øla moân”.
Ngaøi xaâu giuøm kim cho ngöôøi muø, hoan hyû nhaän hoøn ñaát seùt maø ñöùa beù ñaõ naén ñeå daâng Ngaøi,
thoï laõnh böõa côm cuoái cuøng do ngöôøi thôï ñoát than ngheøo naøn daâng cuùng. Chính vì söï hoùa ñoä
bình ñaúng nhö theá, maø kinh Ñaïi Nieát-Baøn ñaõ taùn thaùn:
“ Ñöùc Nhö Lai khoâng chæ thuyeát phaùp cho haïng ngöôøi quyeàn quí nhö vua Baïc Ñeà Ca, maø cuõng
thuyeát phaùp cho haïng ngöôøi baàn cuøng nhö oâng Öu Ba Ly; khoâng rieâng thoï laõnh söï cuùng döôøng
cuûa nhöõng ngöôøi giaøu coù nhö oâng Tu Ñaït Ña, maø cuõng thoï laõnh söï cuùng döôøng cuûa caùc haïng
ngheøo khoå nhö oâng Thuaàn Ñaø; khoâng rieâng cho pheùp xuaát gia caùc haïn khoâng coù taùnh tham nhö
Ngaøi Ca Dieáp, maø cuõng cho pheùp xuaát gia nhöõng ngöôøi coù nhieàu taùnh tham nhö oâng Nan Ñaø;
khoâng nhöõng thuyeát phaùp cho haïng ngöôøi an tònh khoâng döï vieäc ñôøi, maø cuõng thuyeát phaùp cho
vua Taàn Baø Sa La trong luùc ñang baän roän vieäc nöôùc; khoâng nhöõng thuyeát phaùp cho haïng thanh
nieân treû tuoåi, maø cuõng thuyeát phaùp cho oâng giaø 80 tuoåi; khoâng nhöõng thuyeát phaùp cho baø hoaøng
haäu Maït Ló, maø cuõng thuyeát phaùp cho daâm nöõ Lieân Hoa”.

II- Naêm Thôøi Kyø noùi Kinh
Toùm laïi, trong moät ñôøi cuûa Ñöùc Phaät, tuøy theo trình ñoä cuûa moïi ngöôøi maø thuyeát phaùp giaùo hoùa,
maõi ñeán khi Ngaøi nhaäp dieät, coäng laø 49 naêm. Nhöõng Kinh Phaùp cuûa Ngaøi noùi ra, veà sau caùc ñeä
töû keát taäp chia ra laøm naêm thôøi:

1.Thôøi thöù nhaát noùi Kinh Hoa Nghieâm
Khi Phaät môùi thaønh Ñaïo, ôû taïi coäi Boà Ñeà, noùi KINH HOA NGHIEÂM 21 ngaøy. Vaïch roõ chaân
taùnh, chæ baøy choã cao saâu maàu nhieäm cuûa Ñaïo Phaät, chuû ñích coù hai ñieàu:
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a) Daãn daét caùc baäc Bo àtaùt leân ñòa vò Ñaúng giaùc vaø Dieäu giaùc.
b) Neâu baøy giaùo phaùp roát raùo cuûa Nhö Lai, chæ coù Phaät vôùi Phaät môùi hieåu roõ maø thoâi; Ngoaøi ra
haøng nhò thöøa ngoài nghe nhu ñui, nhö ñieác, huoáng chi ngoaïi ñaïo,taø giaùo laøm sao hieåu noåi! Ñöùc
Phaät trình baøy giaùo phaùp sieâu vieät tuyeät vôøi aáy, laø muoán cho ñaïi chuùng phaûi tu theo Ñaïi thöøa
Phaät giaùo môùi ñöôïc hoaøn toaøn roát raùo.

2. Thôøi thöù hai Phaät noùi Kinh A Haøm
Bieát raèng: “Muoán ñi xa phaûi do nôi gaàn, muoán leân cao phaûi töø nôi thaáp”, Ñöùc Thích Ca y theo
chö Phaät maø noùi phaùp Tam thöøa. Vì vaäy thôøi thöù hai, Ngaøi noùi Kinh A Haøm troïn 12 naêm, duøng
thí duï thöïc teá, chæ roõ chaân lyù cho haøng Tieåu thöøa deã nhaän, maø lo beà töï tu vaø töï ñoä.

3.Thôøi thöù ba Phaät noùi Kinh Phöông Ñaúng.
Ñaïo Phaät chaúng nhöõng daïy phaùp giaùc ngoä phaàn mình maø Ngaøi coøn chæ baøy phöông phaùp giaùc
tha nöõa, töùc laø khuyeán khích töø caùi giaùc ngoä tieâu cöïc nhoû heïp cuûa Tieåu thöùa (A la Haùn), ñeå tieán
leân caùi giaùc ngoä tích cöïc bao la cuûa Ñaïi thöøa Phaät giaùo. AÁùy laø thôøi noùi Kinh Phöông Ñaúng troïn
8 naêm, daãn daéc Tieåu thöøa qua Ñaïi thöøa.

4.Thôøi thöù tö Phaät noùi Kinh Baùt Nhaõ.
Ñeán khi Ñöùc Phaät xem caên cô cuûa chuùng sanh coù theå tieán leân moät töøng cao nöõa laø haáp thuï ñöôïc
hoaøn toaøn giaùo phaùp Ñaïi thöøa, neân Ngaøi chæ baøy Ñaïo lyù chaân khoâng cuûa Vuõ truï, thuyeát minh
caùi thaät töôùng, voâ töôùng cuûa caùc phaùp. Aaùy laø thôøi kyø noùi Kinh Baùt Nhaõ troïn 22 naêm.

5.Thôøi thöù naêm Phaät noùi Kinh Phaùp Hoa vaø Nieát Baøn.
Söï hoùa ñoä moät ñoøi cuûa Ñöùc Phaät gaàn vieân maõn, theâm thaáy caên cô cuûa chuùng sanh ñaõ thuaàn thuïc,
coù theå gaùnh vaùt Ñaïi thöøa Chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai, neân Ngaøi beøn noùi roõ baûn hoaøi cuûa Ngaøi thò
hieän ra ñôøi laø vì moät nguyeân nhaân lôùn: “Khai thò chuùng sanh ngoä nhaäp Phaät tri kieán”. Ngaøi phuù
chuùc, thoï kyù cho caùc haøng ñeä töû, töông lai seõ thaønh Phaät. AÁy laø thôøi noùi Kinh Phaùp Hoa vaø Kinh
Nieát Baøn troïn 8 naêm. Ñeán ñaây nhieäm vuï thuyeát phaùp ñoä sanh cuûa ñôøi Ngaøi ñaõ vieân maõn.
Toùm laïi 5 thôøi thuyeát phaùp Coå nhôn coù laøm baøi keä nhö sau:
Hoa Nghieâm toái sô tam thaát nhöït
A Haøm thaäp nhò Phöông Ñaúng baùt
Nhò thaäp nhò nieân Baùt Nhaõ ñaøm
Phaùp Hoa Nieát Baøn coäng baùt nieân.
DÒCH NGHÓA
Tröôùc noùi Hoa Nghieâm haêm moát ngaøy
A-Haøm möôøi hai, Phöông Ñaúng taùm
Hai möôi hai naêm noùi Baùt Nhaõ
Phaùp Hoa Nieát Baøn coäng taùm naêm.
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III- Söï Hoùa Ñoä Vieân Maõn
Töø khi thaønh Ñaïo döôùi goác caây Boà øÑeà cho ñeán ngaøy nhaäp dieät, traûi qua moät thôøi gian 49 naêm,
Ñöùc Phaät ñaõ ñi khaép xöù AÁùn ñoä roäng lôùn bao la, heát nöôùc naøy ñeán nöôùc khaùc. Heã choã naøo coù
chaân Ngaøi daãm ñeán laø Auønh Ñaïo Vaøng böøng toûa huy hoaøng.
Moãi ngaøy Ngaøi theo moät thôøi duïng bieåu, moät chöông trình nhaát ñònh, khoâng bao giôø xao laûng,
giaûi ñaõi, töø khi treû cho ñeán giaø, töø muøa möa cho ñeán muøa naéng. Moãi ngaøy khi trôøi chöa saùng,
Ngaøi ñaõ lìa khoûi giöôøng ñi taém röûa, thay ñoåi y phuïc roài vaøo phoøng quaùn cô cho ñeán luùc maët trôøi
xuaát hieän. Sau ñoù Ngaøi thuyeát phaùp cho chuùng Taêng ñeán luùc tröa môùi nghæ ñeå thuï trai. Buoåi
chieàu, Ngaøi thuyeát phaùp cho Tín ñoà caùc vuøng laân caän ñeán nghe; roài laïi giaûng giaûi nhöõng nghi
vaán cuûa caùc Taêng veà nhöõng vaán ñeà maø Ngaøi ñaõ thuyeát phaùp buoåi saùng.
Moãi naêm, Ngaøi ñi chu du ñeå thuyeát phaùp ñoä sanh trong 9 thaùng naéng raùo; coøn ba thaùng veà muøa
haï coù möa lôùn (theo thôøi tieát AÁn ñoä), thì Ngaøi laïi ôû luoân trong Tònh xaù ñeå an cö kieát haï.
Roøng raõ trong 49 naêm nhö theá, haït gioáng Töø bi ñöôïc Ngaøi tinh taán gieo raéc khaép caùc xöù ôû AÁn
ñoä. Töø Baéc chí Nam, töø Ñoâng sang Taây, töø röøng ruù ñeán ñoàng baèng, khoâng nôi naøo laø Ngaøi khoâng
ñaët chaân ñeán, hay truyeàn ñeä töû ñeán thay Ngaøi ñeå hoùa ñoä chuùng sanh. Vaø ôû ñaâu Ngaøi vaø caùc ñeä
töû cuõng ñöôïc, nhaân daân, töø vua ñeán daân, töø giaøu ñeán ngheøo, töø giaø ñeán treû, töø phaùi nam ñeán
phaùi nöõ, ñoå xoâ ra ñoùn tieáp Ngaøi, vui thuù ñöôc taém goäi trong aùnh naéng trí hueä vaø nöôùc Töø bi do
Ngaøi töôùi xuoáng. ÔÛ ñaâu coù Anh Ñaïo vaøng ñeán, thì Taø giaùo vaø ngoaïi giaùo lui xa daàn, tan bieán
nhö nhöõng laøn maây, nhö nhöõng boùng toái, tan bieán tröôùc aùnh bình minh ñang leân. Gioïng thuyeát
phaùp cuûa Ngaøi coù oai löïc nhö tieáng sö töû roáng, laøm cho caàm thuù phaûi khieáp phuïc, nhö tieáng haûi
trieàu leân, laán aùc taát caû bao nhieâu tieáng tæ teâ cuûa coân truøng, chim choùc.
Ñaïo Boà Ñeà töø ñaây ñaõ aên saâu goác reã treân baùn ñaûo AÁn ñoä bao la, vaø trôû thaønh toân giaùo chính cuûa
caùc nöôùc lôùn, nhoû thôøi baáy giôø taïi AÂn ñoä. Ñöùc Phaät sau khi ñaõ töï giaùc, ñaõ giaùc tha vaø ñeán ñaây
giaùc haïnh cuûa Ngaøi ñaõ vieân maõn.
IV- Tröôùc Khi Nhaäp Nieát baøn

1 - Phaät baùo tin saép lìa ñôøi.
Khi giaùc haïnh ñaõ vieân maõn thì Phaät ñaõ 80 tuoåi. Ñeán ñaây, saéc thaân töù ñaïi cuûa Ngaøi cuõng theo
luaät voâ thöôøng maø bieán ñoåi, yeáu giaø. Naêm aáy Ngaøi vaøo haï ôû röøng Sa La trong xöù Caâu Ly, caùch
thaønh Ba la naïi chöøng 120 daëm. Moät hoâm Ngaøi goïi oâng A nan, ngöôøi ñeä töû luoân luoân ôû beân
caïnh Ngaøi ñeán vaø phaùn baûo:
-”A Nan! Ñaïo ta nay ñaõ vieân maõn. Nhö lôøi nguyeän xöa, nay ta ñaõ coù ñuû boán haïng ñeä töû: Ty
øKheo, Tyø Kheo Ni, Öu Baø Taéc, Öu Baø Di. Nhieàu ñeä töû coù theå thay ta chuyeån xe phaùp, vaø Ñaïo
ta cuõng ñaõ truyeàn baù khaép nôi. Baây giôø ta coù theå rôøi caùc ngöôi maø ra ñi. Thaân hình ta, theo luaät
voâ thöôøng, baây giôø nhö moät coå xe ñaõ moøn raõ. Ta ñaõ möôïn noù ñeå chôû phaùp, nay xe ñaõ vöøa moøn
maø phaùp cuõng ñaõ lan khaép nôi, vaäy ta coøn meán tieác laøm gì caùi thaân tieàu tuïy naøy nöõa? A Nan!
Trong ba thaùng nöõa ta seõ nhaäp Nieát baøn”.
Tin Ñöùc Phaät saép vaøo Nieát baøn, lan ra nhö moät tieáng seùt. Caùc ñeä töû cuûa Ngaøi ñi truyeàn giaùo ôû
caùc nôi xa, luïc tuïc trôû veà ñeå cuøng ñaáng Giaùc Ngoä chia ly laàn cuoái.
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Trong thôøi gian ba thaùng cuoái cuøng cuûa Ngaøi, Ñöùc Phaät vaãn khoâng nghæ ngôi, maø vaãn tieáp tuïc
ñi truyeàn Ñaïo. Moät hoâm Ngaøi ñi thuyeát phaùp ngang qua moät khu röøng, gaëp moät ngöôøi laøm ngheà
ñoát than, oâng Thuaàn Ñaø, thænh Ngaøi veà nhaø ñeå thoï trai. Ngaøi im laëng nhaän lôøi cuøng caùc ñeä töû
theo oâng veà. Ñeán nhaø oâng Thuaàn Ñaø doïn ra cuùng döôøng Ngaøi moät baùt chaùo naám Chieân ñaøn,
thöôøng goïi laø naám heo röøng, vì gioáng naám naøy raát ñöôïc gioáng heo röøng öa thích.
Thuï trai xong, Phaät cuøng caùc ñeä töû töø giaõ oâng Thuaàn Ñaø ra ñi. Ñöôïc moät quaõng ñöôøng, Ngaùi
giao bình baùt cho oâng A Nan vaø truyeàn treo voõng leân, trong röøng caây Ta la (Taøu dòch laø caây song
thoï, caây coù hai nhaùnh lôùn chia ra nhö hai caùi naïn), ñeå Ngaøi naèm nghæ. Ngaøi naèm xuoáng voõng
ñaàu trôû veà höôùng Baéc, mình nghieâng veà phiaù tay phaûi, maët xaây veà höôùng maët trôøi laën, hai chaân
treùo vaøo nhau.
Nghe tin Ngaøi saép nhaäp Nieát baøn, daân chuùng quanh vuøng ñeán kính vieáng raát ñoâng, trong soá aáy
coù moät oâng giaø ngoaøi 80 tuoåi, teân Tu Baïc Ñaø La ñeán xin xuaát gia thoï giôùi Sadi vôùi Ngaøi, Ngaøi
hoan hyû nhaän lôøi. Ñoù laø ngöôøi ñeä töû choùt trong ñôøi Ngaøi.

2- Phaät noùi Kinh Di Giaùo vaø nhöõng lôøi phuù chuùc
Luùc baáy giôø caùc ñeä töû cuûa Ngaøi ñeàu coù maët ñoâng ñuû, chæ tröø oâng Ca Dieáp vì ñi thuyeát phaùp xa,
chöa veà kòp. Ngaøi hoäi taát caû ñeä töû vaø tín ñoà ñeán quanh Ngaøi vaø daën doø moät laàn cuoái. Ngaøi phuù
chuùc nhö sau:
a) Y baùt cuûa Ngaøi seõ truyeàn cho oâng Ma Ha Ca Dieáp.
b) Caùc ñeä töû phaûi laáy giôùi luaät laøm Thaày.
c) ÔÛ ñaàu caùc Kinh phaûi neân neâu 4 chöõ: “Nhö thò ngaõ vaên”.
d) Xaù lôïi cuûa Ngaøi seõ chia laøm ba phaàn:
- Moät phaàn cho Thieân cung,
- Moät phaàn cho Long cung,
- Moät phaàn chia cho 8 vò Quoác vöông ôû AÁùn Ñoä
Sau ñaây laø lôøi vaøng ngoïc maø Ngaøi ñaõ ñeå laïi trong giôø phuùt cuoái cuøng.
- “Naøy! Caùc ngöôøi phaûi töï mình thaép ñuoác leân maø ñi! Caùc ngöôøi haõy laáy Phaùp cuûa ta laøm ñuoác!
Haõy theo Phaùp cuûa ta maø töï giaûi thoaùt! Ñöøng tìm söï giaûi thoaùt ôû moät keû naøo khaùc, ñöøng tìm söï
giaûi thoaùt ôû moät nôi naøo khaùc, ngoaøi caùc ngöôøi!..».
- “Naøy! Caùc ngöôøi ñöøng vì duïc voïng maø queân lôøi ta daën. Moïi vaät ôû ñôøi khoâng coù gì quí giaù. Chæ
coù chaân lyù cuûa Ñaïo ta laø baát di, baát dòch. Haõy tinh tieán leân ñeå giaûi thoaùt, hôõi caùc ngöôøi raát thaân
yeâu cuûa ta!”.
Sau khi ñaõ daën doø caën keõ xong, Ngaøi nhaäp ñònh roài vaøo Nieát baøn. Luùc baáy giôø nhaèm ngaøy raèm
thaùng hai AÂm lòch (theo giaùo söû Trung hoa).
Röøng caây Ta la tuoân hoa xuoáng phuû leân thaân Ngaøi, trôøi ñaát u aùm, caây coû heùo uùa, chim choùc im
baët tieáng hoùt. Vaïn vaät nhö chìm laëng trong giaây phuùt naëng neà cuûa söï chia ly.
Caùc ñeä töû taån lieäm xaùc Ngaøi vaøo trong kim quan vaø 7 ngaøy sau, ñöa kim quan Ngaøi vaøo thaønh
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Caâu thi ñeå taïi chuøa Thieän Quang vaø laøm leã traø tyø (leã hoûa thieâu).
Taùm vò Quoác vöông lôùn ôû AÁn ñoä keùo binh huøng töông duõng ñeán toan tranh daønh XaùLôïi. Nhöng
oâng Höông-Tích y theo di chuùc cuûa Phaät, ñöùng ra ñieàu ñình, vaø nhôø theá vieäc phaân chia Xa ùLôïi
ñeàu ñöôïc oån thoûa.

C- Keát Luaän
Ñöùc Phaät ñaõ nhaäp Nieát Baøn, nhöng göông saùng cuûa ñôøi Ngaøi vaãn coøn chieáu saùng röïc rôõ tröôùc
maét chuùng ta. Suoát moät ñoøi, trong 80 naêm trôøi, khoâng moät luùc naøo Ngaøi xao laûng muïc ñích toái
thöôïng laø hoùa ñoä chuùng sanh ñang traàm luaân trong beå khoå. Khi coøn taïi gia, Ngaøi laø ngöôøi ôû trong
moät ñòa vò coù dieãm phuùc nhaát, cao nhaát cuûa ngöôøi ñôøi.
Theá maø Ngaøi vaãn khoâng maøng töôûng ñeán; khi vaøo trong Ñaïo, Ngaøi laø ngöôøi ôû trong ñòa vò cao
choùt voùt cuûa Ñaïo, theá maø Ngaøi vaãn khoâng chòu ôû yeân trong ñòa vò aáy, laïi vaát vaû duûi rong treân
moïi neûo ñöôøng buò baëm, gai goùc ñeå ñöa chuùng sanh leân con ñöôøng haïnh phuùc an vui vaø giaûi
thoaùt hoaøn toaøn. Loøng thöông cuûa Ñöùc Phaät thaät voâ bieân.

1- Ngöôøi ñôøi neân noi göông saùng cuûa Phaät.
Söï hy sinh cao caû, loøng töø bi roäng lôùn, trí tueä saùng suoát, yù chí duõng maõnh cuûa Ngaøi khoâng nhöõng
laø bao nhieâu göông saùng cho rieâng haøng Phaät tö, maø coøn cho taát caû moïi ngöôøi. Neáu chuùng ta
quang nieäm Ngaøi laø moät vó nhaân cuûa nhaân loaïi töø xöa ñeán nay. Neáu chuùng ta quan nieäm Ngaøi
laø moät baäc sieâu nhaân, thì ñoù laø moät baäc sieâu nhaân cao hôn nhöõng baäc sieâu nhaân khaùc. Neáu ta
quan nieäm ñôøi Ngaøi laø moät söï thò hieän cuûa Phaät, thì ñoù laø söï thò hieän ñeïp ñeõ nhaát vaø ñaày ñuû yù
nghóa hôn heát trong caùc söï thò hieän. Cho neân khoâng nhöõng ñoái vôùi Tín ñôø Phaät giaùo, maø ñoái vôùi
toaøn theå nhaân loaïi, Ñöùc Phaät ñaùng ñöôïc toân suøng vaø chieâm ngöôõng.

2- Tín ñoà neân ghi nhôù nhöõng lôøi di chuùc cuûa Phaät Chuùng ta, nhöõng Phaät töû, ai cuõng bieát ñôøi Ñöùc Phaät laø ñeïp ñeû, cao caû; baøi hoïc cuûa ñôøi Ngaøi laø
quí baùu, saâu xa. Nhöng neáu chuùng ta khoâng coá gaéng hoïc taäp, thì baøi hoïc duø hay ho quí baùu bao
nhieâu cuõng voâ ích. Ñöùc Phaät tröôùc khi nhaäp dieät, ñaõ daën chuùng ta moät caâu cuoái cuøng:
- “Moïi vaät ôû ñôøi khoâng coù gì quí giaù. Thaân theå roài seõ tan raõ. Chæ coù Ñaïo ta laø quí baùu. Chæ coù
chaân lyù cuûa Ñaïo ta laø baát di baát dòch. HAÕY TINH TAÁN LEÂN ÑEÅ GIAÛI THOAÙT!”
Vaäy thì dieàu kieän troïng yeáu nhaát ñeå giaûi thoaùt laø söï tinh taán. Chuùng ta ñöøng bao giôø queân ñieàu
kieän aáy trong khi tu haønh.
Hoaèng Phaùp.
Phaät Hoïc Phoå Thoâng (Sa Moân Thích Thieän Hoa)
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