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Lòng TØ Bi hóa Ç¶ cûa ñÙc PhÆt ÇÓi v§i 
các vÎ Bà La Môn ngoåi Çåo 

Vào th©i ÇÙc PhÆt còn tåi th‰, 
trong suÓt bÓn mÜÖi læm næm ho¢ng 
pháp, Ngài Çã hóa Ç¶ hàng træm ngàn 
ngÜ©i xuÃt gia lÅn tåi gia. ñŒ tº cûa 
ÇÙc PhÆt gÒm Çû thành phÀn tØ các 
vÎ Bà La Môn (Brahmins), vua chúa 
Ç‰n thÙ dân, giàu sang phú quš Ç‰n 
hång cùng Çinh nghèo kh°. Ngay cä 
hång gái Çi‰m l£ng lÖ, nh»ng tên 
cÜ§p gi‰t ngÜ©i không g§m tay cÛng 
ÇŠu ÇÜ®c ÇÙc PhÆt cÙu Ç¶ n‰u h† có 
duyên v§i Ngài. Nói tóm, lòng tØ bi 
cûa ÇÙc Th‰ tôn bao trùm kh¡p m†i 
chúng sanh, không phân biŒt giai 
cÃp, giàu nghèo hay chÙc vÎ, v.v. 

Trong bài vi‰t này, tôi xin ghi låi 
dÜ§i Çây, qua các kinh Çi‹n PhÆt 
giáo, m¶t sÓ trong nhiŠu vÎ Bà La 
Môn theo ngoåi Çåo n°i danh ÇÜ®c 
ÇÙc PhÆt hóa Ç¶ trong cu¶c Ç©i 
ho¢ng pháp l®i sanh cûa Ngài. 
Nh»ng vÎ Çó là Çåo sï Sonadanda, 
Kutadanta, Pokkharasati, Sela và 
Sundarika Bharadvaja v.v. 

1. ñåo sï SONADANDA 

Anga (nay là thÎ trÃn Bhagalpur, 
thu¶c ti‹u bang Bihar, miŠn Çông b¡c ƒn 
ñ¶), là m¶t trong nh»ng vÜÖng quÓc 
l§n vào th©i ÇÙc PhÆt còn tåi th‰. 
Anga th©i xÜa, ngoài kinh Çô Çóng 
tåi Campa (gÀn Bhagalpur ngày nay) 
còn có các thành phÓ quan tr†ng 
khác là Bhaddiya và Assapura. ñây 
là nh»ng nÖi ÇÙc PhÆt thÜ©ng Ç‰n 
thuy‰t pháp cho dân chúng. Anga lúc 
Ãy ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ bäo vŒ cûa vua 
TÀn Bà Sa La (Bimbisara), trÎ vì 
vÜÖng quÓc Ma KiŒt ñà - Magadha 
(nay gÒm quÆn Patna và Gaya, ti‹u bang 
Bihar, ƒn Ç¶). BÃy gi© cä hai quÓc gia 
chung sÓng hòa h®p Çoàn k‰t nhÜ 
cùng m¶t dân t¶c. 

M¶t hôm, ÇÙc PhÆt Ç‰n kinh 
thành Anga ho¢ng pháp và Ngài ª låi 
trên b© hÒ Gaggara (gÀn thành phÓ 
Campa). Hay tin, dân chúng lÛ lÜ®t 
kéo Ç‰n Çänh lÍ và nghe Ngài thuy‰t 
pháp. Lúc Ãy, có vÎ Bà La Môn tên 
Sonadanda rÃt giàu và thông bác kinh 
Çi‹n PhŒ ñà (Veda) cûa ƒn Ç¶ giáo 
cÛng muÓn Ç‰n y‰t ki‰n ÇÙc PhÆt; 
nhÜng các ÇŒ tº cûa Sonadanda bäo 
r¢ng v§i ki‰n thÙc uyên bác cûa ông, 
ÇÙc PhÆt ch£ng có gì Çáng cho ông 
Ç‰n g¥p. Tuy nhiên, Sonadanda vÅn 
không nghe l©i khuyên cûa các ÇŒ tº 
mình, và ông Çã Ç‰n tìm g¥p ÇÙc 
PhÆt. Sonadanda ÇÜ®c ÇÙc Th‰ Tôn 

giäng cho nghe kinh Sonadanda 
(thu¶c TrÜ©ng B¶ Kinh - Digha Nikàya). 
ñåi š Ngài dåy r¢ng không phäi do 
s¿ sanh trÜªng con ngÜ©i trª thành 
hång cùng Çinh thÃp hèn nhÃt hay 
giai cÃp Bà La Môn cao quš nhÃt, mà 
quan tr†ng là ª hành Ç¶ng Çåo ÇÙc, 
xÃu ho¥c tÓt cûa con ngÜ©i quy‰t 
ÇÎnh cho thÃy h† là thành phÀn giai 
cÃp hå tiŒn hay cao quš. 

Nghe xong, Çåo sï Sonadanda 
lòng rÃt hoan h›, phát tâm cÀu xin 
ÇÙc PhÆt cho phép ÇÜ®c quy y Tam 
Bäo và hôm sau, ông Çã cung thÌnh 
ÇÙc PhÆt và các ÇŒ tº cûa Ngài vŠ 
nhà th† trai. 

2. ñåo Sï KUTADANTA  

Th©i PhÆt còn tåi th‰, Kutadanta 
là m¶t vÎ Bà La Môn thông bác kinh 
Çi‹n PhŒ ñà, có rÃt nhiŠu ÇŒ tº và tín 
ÇÒ. Ông ÇÜ®c vua TÀn Bà Sa La 
(Bimbisara) sùng kính và nhà vua Çã 
hi‰n cúng cho ông ta ngôi làng 
Khanumata trong nÜ§c Ma KiŒt ñà. 
Ngày n†, ÇÙc PhÆt Ç‰n hóa duyên tåi 
làng này. Lúc Ãy, Kutadanta Çang 
chuÄn bÎ gi‰t các thú vÆt gÒm m¶t sÓ 
l§n bò Ç¿c, bò cái, cØu con và dê Ç‹ 
t‰ thÀn. Khi hay tin ÇÙc PhÆt Ç‰n ª 
tåi vÜ©n xoài trong làng mình, 
Kutadanta muÓn Ç‰n y‰t ki‰n Ç‹ 
thÌnh vÃn Ngài vŠ phÜÖng thÙc t‰ lÍ 
th‰ nào cho có nhiŠu k‰t quä. 

Các ÇŒ tº cûa Kutadanta cÓ g¡ng 
khuyên ông ÇØng Çi, nhÜng ông Çã 
nói cho h† bi‰t ÇÙc PhÆt là m¶t ÇÃng 
Giác Ng¶ vï Çåi, và sau cùng ông Çã 
thuy‰t phøc ÇÜ®c h† cùng Çi Ç‰n 
vi‰ng thæm Ngài. ñÙc PhÆt giäng 
cho Kutadanta và các ÇÒ ÇŒ tº cûa 
ông nghe kinh Kutadanta (thu¶c 
TrÜ©ng B¶ Kinh) nh¢m giäi thích cho 
Kutadanta hi‹u rõ l®i ích cûa Ç©i 
sÓng tu hành, không gi‰t håi sinh vÆt 
và sau Çó, Ngài hÜ§ng dÅn ông ta Çi 
sâu vào giáo lš cûa TÙ DiŒu ñ‰, Bát 
Chánh ñåo v...v... 

K‰t thúc bài pháp, Kutadanta liŠn 
chÙng quä Tu ñà Hoàn, quä ÇÀu tiên 
trong 4 quä Thánh. ñåo sï Kutadanta 
cÛng tØ bÕ š ÇÎnh gi‰t các sinh vÆt Ç‹ 
t‰ lÍ và ngày hôm sau ông Çã cung 
thÌnh ÇÙc PhÆt cùng chÜ Tÿ Kheo vŠ 
nhà Ç‹ cúng dÜ©ng trai Tæng. 

3. ñåo sï POKKHARASATI  

Ukkattha th©i ÇÙc PhÆt, là m¶t 
thành phÓ thu¶c vÜÖng quÓc KiŠu 
Tát La Kosala (nay thu¶c quÆn 
Gorakhpur, ti‹u bang Uttar Pradesh, 
miŠn Çông b¡c ƒn). ThÎ trÃn Ukkattha 
ÇÜ®c nÓi liŠn v§i Satavya, m¶t thành 
phÓ khác trong nÜ§c KiŠu Tát La 
th£ng Ç‰n thành Tÿ Xá Ly - Vesali, 
thû Çô cûa xÙ Vajji (nay là làng 
Basarh, quÆn Muzaffarpur, ti‹u bang 
Bihar). ñÙc PhÆt thÜ©ng Çi ho¢ng 
pháp ngang qua con ÇÜ©ng này. 
Pokkharasati cÛng là m¶t tu sï thông 
bác kinh Çi‹n Bà La Môn giáo nên 
ÇÜ®c vua Ba TÜ N¥c (Pasenadi) nÜ§c 
KiŠu Tát La hi‰n t¥ng cho thành phÓ 
Ukkattha nói trên. Ông ta rÃt ÇËp trai 
và trông giÓng nhÜ m¶t Çóa hoa sen 
màu tr¡ng. 

M¶t hôm, trên ÇÜ©ng du hóa ÇÙc 
PhÆt ghé vào ª khu rØng gÀn thành 
phÓ Ukkattha, Çåo sï Pokkharasati 
nghe tin liŠn yêu cÀu vÎ ÇŒ tº cûa ông 
là Ambattha Ç‰n g¥p ÇÙc PhÆt Ç‹ 
xem Ngài th¿c s¿ có Çû ba mÜÖi hai 
tÜ§ng tÓt cûa m¶t bÆc Giác Ng¶ 
tuyŒt luân nhÜ m†i ngÜ©i kh¡p nÖi 
tán thán hay không. Ambattha Çã Ç‰n 
y‰t ki‰n ÇÙc PhÆt và tÕ thái Ç¶ trÎch 
thÜ®ng, t¿ cao t¿ Çåi. NhÜng ÇÙc 
PhÆt vÅn trÀm tïnh hoan h› thuy‰t 
giäng cho ông nghe kinh Ambattha 
(thu¶c TrÜ©ng B¶ Kinh). 

Sau Çó, Ambattha trª vŠ k‹ låi 
cho Pokkharasati nghe rõ ÇÀu Çuôi 
câu chuyŒn g¥p g« cÛng nhÜ thái Ç¶ 
cÜ xº không ÇËp cûa mình ÇÓi v§i 
ÇÙc PhÆt; tuy nhiên ông xác nhÆn 
r¢ng ÇÙc PhÆt quä Çúng có nh»ng 
tÜ§ng tÓt cûa m¶t ÇÃng siêu phàm. 
Nghe xong, Pokkharasati b¿c mình 
và tÙc giÆn vŠ thái Ç¶ bÃt kính cûa 
Ambattha ÇÓi v§i ÇÙc PhÆt. Ông liŠn 
trách m¡ng ngÜ©i ÇŒ tº vô k› luÆt và 
Çã Çích thân Ç‰n xin l‡i ÇÙc Th‰ Tôn 
vŠ thái Ç¶ vô lÍ cûa Ambattha ÇÓi 
v§i Ngài trÜ§c Çây. RÒi Çåo sï 
Pokkharasati cung thÌnh ÇÙc PhÆt vŠ 
nhà cúng dÜ©ng trai Tæng. Sau khi 
th† trai, ÇÙc PhÆt Çã thuy‰t giäng cho 
ông ta và các môn ÇÒ cûa ông nghe 
kinh Pokkharasati. Nghe xong, ông 
liŠn chÙng Ç¡c quä Tu ñà Hoàn và 
trª thành ÇŒ tº cûa ÇÙc PhÆt. TÃt cä 
môn ÇÒ cûa Pokkharasati, ngoåi trØ 
Ambattha, ÇŠu phát tâm quy y Tam 
Bäo. 

4. ñåo sï SELA 
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Sau bu°i lÍ Giao ThØa næm Bính Thân, vào lúc 17 gi© 45 ngày 7/2/2016 ChÜ Tæng Ni 
và Ông bà ThÎ TrÜªng Villabé chøp hình lÜu niŒm tåi Chánh ñiŒn chùa Khánh Anh Evry. 

Anguttarapa, th©i ÇÙc PhÆt tåi th‰ 
là m¶t phÀn cûa vÜÖng quÓc Anga 
(nay là quÆn Bhagalpur, phía Çông ti‹u 
bang Bihar, miŠn Çông b¡c ƒn ñ¶) có 
kinh Çô Çóng tåi thÎ trÃn Apana. M¶t 
hôm ÇÙc PhÆt Ç‰n trú tåi rØng trên b© 
sông Mahi trong thành phÓ Apana. 
Sela, m¶t Çåo sï thông bác kinh Çi‹n 
PhŒ ñà (Vedas), có nhiŠu bån h»u và 
tín ÇÒ, cÛng cÜ ngø ª thÎ trÃn này. 

Ngày kia, Sela Ç‰n thæm Keniya, 
m¶t Çåo sï Bà La Môn giàu có, 
chung sÓng v§i gia Çình tåi m¶t ngôi 
tÎnh thÃt khang trang r¶ng rãi. Sela 
ngåc nhiên thÃy Keniya và bån bè 
Çang sºa soån t° chÙc nÃu tiŒc linh 
Çình liŠn hÕi thæm thì ÇÜ®c Keniya 
cho bi‰t r¢ng ngày mai ông së m©i 
ÇÙc PhÆt và chÜ Tÿ Kheo vŠ nhà Ç‹ 
cúng dÜ©ng trai Tæng. Khi Sela vØa 
nghe Ç‰n danh tØ "PhÆt", ông ta liŠn 
phát tâm kính phøc và muÓn Çi ngay 
Ç‰n Ç‹ g¥p Ngài. Sau khi y‰t ki‰n 
ÇÙc PhÆt, nghe Ngài thuy‰t giäng 
kinh Sela, ông ta và các ÇŒ tº Çã xin 
theo PhÆt xuÃt gia làm Tÿ Kheo. Träi 
qua m¶t th©i gian tinh tÃn tu hành, Sa 
môn Sela Çã chÙng Ç¡c quä A La Hán. 

5. ñåo Sï SUNDARIKA 

BHARADVAJA 

Th©i ÇÙc PhÆt tåi th‰, có m¶t Çåo 
sï Bà La Môn tên Sundarika 
Bharadvaja thÜ©ng ra t¡m ª sông 
Sundarika, m¶t con sông thiêng liêng 
chäy ngang qua vÜÖng quÓc KiŠu Tát 
La (Kosala), vì ông tin r¢ng nÜ§c 
sông Ãy có th‹ rºa såch h‰t m†i t¶i 
l‡i cûa con ngÜ©i. 

M¶t hôm, trên ÇÜ©ng du hóa ÇÙc 
PhÆt ghé låi ª trên b© sông này, g¥p 
lúc Çåo sï Sundarika Bharadvaja 

Çang làm lÍ cúng thÀn lºa. Khi bu°i 
lÍ k‰t thúc, vÎ Bà La Môn nhìn xung 
quanh mong tìm xem thº có ai ª gÀn 
Çó xÙng Çáng ÇÜ®c thØa hÜªng các lÍ 
vÆt còn låi sau khi cúng xong hay 
không. BÃy gi© ông ta thÃy ÇÙc PhÆt, 
trên ÇÀu Ngài ÇÜ®c phû khæn che kín, 
Çang ngÒi dÜ§i m¶t gÓc cây. Khi 
nghe bÜ§c chân cûa vÎ Bà La Môn 
Ç‰n gÀn ÇÙc PhÆt liŠn tháo lÃy khæn 
trên ÇÀu xuÓng. ThÃy ÇÙc PhÆt, 
Sundaraka Bharadvaja hÕi Ngài là ai, 
thu¶c giai cÃp nào ? ñÙc Th‰ Tôn 
liŠn giäng cho ông ta nghe kinh 
Sundarika Bharadvaja ÇÜ®c ghi chép 
trong Kinh TÆp (Sutta Nipata) thu¶c 
Ti‹u B¶ Kinh (Khuddaka Nikàya). 

N¶i dung cûa kinh này ÇÙc PhÆt 
nh¢m chÌ dåy cho vÎ Bà La Môn trên 
thÃy r¢ng không phäi giai cÃp mà 
Çåo ÇÙc tu hành, s¿ nghiêm trì gi§i 
luÆt và bi‰t kiŠm ch‰ ái døc cûa con 
ngÜ©i m§i th¿c quan tr†ng. Nghe 
xong, Sundarika Bharadvaja liŠn xin 
ÇÙc PhÆt xuÃt gia làm Tÿ Kheo và 
sau m¶t th©i gian tinh tÃn tu hành, 
ông ta Çã giác ng¶, chÙng Ç¡c Ni‰t 
Bàn. 

Hòa ThÜ®ng Thích Trí ChÖn 

Tài liŒu tham khäo: 
1. Digha Nikàya - TrÜ©ng B¶ Kinh 

(Dialogues of the Buddha), Vol.I, translated 
from Pali into English by Dr.T.W.Rhys 
Davids, The Pali Text Society, London, 
Reprinted 1977. 

2. Sutta Nipata - Kinh TÆp (Woven 
Cadences of Early Buddhists), translated 
from Pali into English by E.N Hare, Sacred 
Books of the Buddhists, London 1945. 

3. Historical Geography of Ancient India 
(LÎch Sº ñÎa Danh Th©i C° ƒn ñ¶) by 
Dr.B.C. Law, Delhi (India), 1984.  

L©i Di HuÃn cûa ñÙc PH�T 
trÜ§c khi NhÆp Ni‰t Bàn 

(ti‰p theo trang 4) 

Çây - tØ ti‰ng Pa-li Ç‰n các bän 
ti‰ng Phån và ti‰ng Hán - có th‹ xem 
nhÜ m¶t mô hình thu nhÕ cûa s¿ 
phân tán và bi‰n dång cûa toàn b¶ 
Giáo HuÃn cûa ñÙc PhÆt qua hÖn hai 
ngàn næm træm næm trÜ§c khi trª 
thành "tín ngÜ«ng PhÆt giáo" nhÜ 
ngày nay. Quá trình diÍn ti‰n Çó có 
th‹ ÇÜ®c phân chia thành bÓn giai 
Çoån : d† dÅm, °n ÇÎnh, phát tri‹n và 
suy y‰u, trÜ§c khi b¡t ÇÀu du nhÆp 
vào th‰ gi§i Tây PhÜÖng vào hÆu bán 
th‰ k› XIX.  

Sau khi ñÙc PhÆt tÎch diŒt, các ÇŒ 
tº cûa Ngài phäi ÇÓi diŒn v§i m¶t 
khoäng trÓng thÆt to l§n, h† vØa cäm 
thÃy mÒ côi không ngÜ©i hÜ§ng dÅn và 
vØa phäi ghi nh§ và hŒ thÓng hóa Giáo 
HuÃn cûa VÎ ThÀy mình Ç‹ låi, hÀu 
cùng nhau ti‰p tøc h†c hÕi và lÜu 
truyŠn cho các th‰ hŒ mai sau. Ti‰p 
theo giai Çoån d† dÅm trên Çây là 
giai Çoån °n ÇÎnh b¡t ÇÀu tØ th‰ k› 
thÙ III trÜ§c Tây LÎch khi hoàng Ç‰ 
A-døc quy‰t ÇÎnh ÇÜa PhÆt giáo ra 
khÕi thung lÛng sông H¢ng, và s¿ 
hình thành cûa kinh sách b¢ng ti‰ng 
Pa-li trên Çäo Tích Lan, và ti‰ng 
Phån trên miŠn b¡c ƒn vào th‰ k› thÙ 
I trÜ§c Tây LÎch. ñÒng th©i trong 
giai Çoån này thì m¶t khuynh hÜ§ng 
tu tÆp m§i là PhÆt giáo ñåi ThØa 
cÛng b¡t ÇÀu thành hình. Sau Çó là 
giai Çoån bành trÜ§ng b¡t ÇÀu tØ th‰ 
k› thÙ II, Çánh dÃu bªi s¿ xuÃt hiŒn 
cûa m¶t vÎ Çåi sÜ vô cùng uyên bác 
là Long Thø, ÇÜa Ç‰n s¿ l§n månh 
cûa ñåi ThØa PhÆt giáo. Giai Çoån 
phát tri‹n này cÛng Çánh dÃu th©i kÿ 
vàng son nhÃt cûa PhÆt giáo ª ƒn ñ¶ 
cÛng nhÜ s¿ phát tri‹n månh më cûa 
PhÆt giáo tåi các nÜ§c Á Châu khác. 
Giai Çoån phát tri‹n cao Ç¶ trên Çây 
chÃm dÙt vào th‰ k› XIII, khi PhÆt 
giáo Çã hoàn toàn bi‰n mÃt trên bán 
løc ÇÎa ƒn ñ¶. Sau bi‰n cÓ Çó PhÆt 
giáo suy y‰u dÀn, không m¶t h†c 
phái hay tông phái m§i nào ÇÜ®c 
hình thành trong giai Çoån này. Th‰ 
nhÜng gÀn Çây hÖn, m¶t s¿ kiŒn thÆt 
h‰t sÙc bÃt ng© Çã xäy ra, Çó là s¿ du 
nhÆp cûa PhÆt giáo vào th‰ gi§i Tây 
PhÜÖng vào hÆu bán th‰ k› XIX, Ç‹ 
rÒi PhÆt giáo Çã tìm thÃy tåi vùng ÇÃt 
m§i này m¶t môi trÜ©ng thÆt thích 
nghi và thuÆn l®i và Çang mª ra m¶t 
giai Çoån phát tri‹n m§i thÆt tr†ng 
Çåi cûa PhÆt giáo trong tÜÖng lai...... 
(trích Çoån L©i Di HuÃn cûa ñÙc PhÆt và 

s¿ tÒn vong cûa Giáo HuÃn PhÆt giáo) 

Hoang Phong 


