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PhÆt Giáo và ngÜ©i Hy Låp 
1. Vua Hy-Låp A-LÎch-SÖn ñåi-

ñ‰ Chinh phøc ƒn-ñ¶ 

Mùa Thu næm 334 trÜ§c Tây LÎch 
(TTL), vua A-LÎch-SÖn ñåi-ñ‰ 
(Alexander the Great) cûa nÜ§c Hy-Låp 
b¡t ÇÀu cu¶c chinh phåt ñông ti‰n. 
Nhà vua thÃy nhà hiŠn tri‰t Aristotle 
- cÛng là ông thÀy dÆy h†c mình - nói 
vŠ ƒn-ñ¶ nhÜ là m¶t däi ÇÃt mênh 
mông xa tít mù t¡p tÆn chân tr©i, nên 
cäm thÃy hÙng thú phäi Çi chi‰m lÃy 
và Ç‹ Çem nŠn væn minh Hy-Låp reo 
r¡c cho các dân bän xÙ. 

A- LÎch-SÖn nÓi ngôi vua cha là 
vua Phillip II, vua xÙ Macedonia 
(1), Hy-Låp, khi Çó Çã tóm thâu các 
nÜ§c xung quanh, k‹ cä nÜ§c Ba TÜ 
(Persia) mà làm nên m¶t Ç‰ quÓc 
r¶ng l§n. Vua Phillip II vÅn chÜa hài 
lòng v§i Ç‰ quÓc cûa mình, theo 
truyŠn thuy‰t, Çã bäo con Alexander 
là : "Con à ! Ch¡c con phäi thÃy nÜ§c 
ta chÜa Çû l§n cho hoài bão cûa con. 
NÜ§c Macedonia quá nhÕ ÇÓi v§i con." 

HÜªng thø m¶t b¶ máy chi‰n 
tranh vô ÇÎch cûa vua cha, A-LÎch-
SÖn cÀm ÇÀu m¶t Ç¶i quân sáu chøc 
ngàn ngÜ©i, chÜa k‹ m¶t sÓ tÜ tÜªng 
gia, khoa h†c gia luôn luôn Çi theo 
vua A LÎch SÖn, ñông ti‰n, chinh 
phøc ƒn-ñ¶. ñoàn quân ti‰n hành rÃt 
chÆm. A-LÎch-SÖn Çã mÃt 7 næm m§i 
t§i sông ƒn Hà (Indus). 

TrÜ§c Çó, Çoàn quân Çã vÜ®t qua 
A-Phú-Hãn (Afghanistan), Ç‰n miŠn 
NgÛ Hà, tÙc là Punjab cûa Pakistan 
ngày nay. Sau khi vÜ®t qua m¶t con 
sông l§n, h† Çã t§i Taxila, m¶t thÎ 
trÃn sÀm uÃt có nhiŠu thÜÖng gia Çi 
qua trên con ÇÜ©ng TÖ Løa. Ÿ Taxila, 
A-LÎch-SÖn Çã trông thÃy nhiŠu nhà 
tu hành và nh»ng ÇŒ tº cûa h†, sÓng 
m¶t cu¶c Ç©i kh° hånh, gÀn nhÜ trÀn 
trøi, chÌ quan tâm Ç‰n Ç©i sÓng tinh 
thÀn hÖn là nh»ng tiŒn nghi vÆt chÃt 
bên ngoài. H† là nh»ng ngÜ©i Bà La 
Môn hay theo Çåo Kÿ Na Giáo hay là 
Jainism ƒn-ñ¶. 

Vua A-LÎch-SÖn rÃt chú š Ç‰n 
nh»ng ngÜ©i này, khi thÃy h† có m¶t 
sÙc chÎu Ç¿ng mãnh liŒt, t¿ ki‹m soát 
ÇÜ®c mình không bÎ änh hÜªng ngoåi 
lai xô ÇÄy. Vì muÓn có m¶t tu sï nhÜ 
th‰ trong Çoàn quân viÍn chinh cûa 
mình, vua A-LÎch-SÖn cùng quÀn 
thÀn là nh»ng tÜ tÜªng gia Hy-Låp 
liŠn m©i m¶t nhà sÜ Ç‰n nói chuyŒn. 
Ông này, theo sº sách Hy-Låp, tên là 
Dandamos, Ç‰n nhÜng không chÎu trä 

l©i nh»ng câu hÕi cûa triŠu Çình Hy-
Låp. 

Sau cùng ông hÕi låi : "Tåi sao 
Ngài Çã phäi Ç‰n Çây tØ quá xa vÆy ? 
Tôi cÛng có nhiŠu ÇÃt Çai nhÜ Ngài và 
nhÜ nh»ng ngÜ©i khác. Dù ngài có 
chi‰m gi» ÇÜ®c tÃt cä sông ngòi, Ngài 
cÛng không th‹ uÓng nÜ§c nhiŠu hÖn 
tôi. Bªi vÆy, tôi không s® hãi, tôi không 
bÎ thÜÖng tích, tôi không Çi phá hûy 
nh»ng thÎ trÃn. Tôi cÛng có ÇÃt Çai, 
nÜ§c uÓng nhÜ Ngài. Tôi có ÇÀy Çû tÃt 
cä. ThÜa Ngài ! Ngài hãy h†c ÇiŠu hi‹u 
bi‰t khôn ngoan này cûa tôi. ñó là : 
ÇØng có mong cÀu ÇiŠu gì và Ngài së có 
ÇÀy Çû m†i chuyŒn." 

A-LÎch-SÖn Ç‹ ngoài tai l©i 
khuyên Çó. ñoàn quân viÍn chinh 
cûa A-LÎch-SÖn vÅn ti‰p tøc sÙ mång 
chinh phøc. M¶t næm sau, khi t§i con 
sông Beas cÛa vùng Punjab, Pakistan, 
Çoàn quân này Çã phäi ngÜng låi, rÒi 
phäi rút lui, không phäi bÎ ai Çánh 
båi, mà chÌ vì quân Ç¶i b¡t ÇÀu chán 
chÜ©ng mÕi mŒt. MÜ©i tám tháng 
sau, A-LÎch-SÖn ÇÜa quân vŠ Ç‰n 
Babylon, thu¶c Mesopotamia, bây gi© 
là Ir¡k, thì ngã bŒnh mà qua Ç©i. Khi 
Ãy ông m§i 32 tu°i, chÜa kÎp thÃy 
ƒn-ñ¶ là th‰ nào. Ông Ç‹ låi m¶t 
triŠu Çình Hy-Låp b¡t ÇÀu tan rã. 

2. SÙ ThÀn Megasthenes cûa 
vua Hy-Låp tåi triŠu Çình Mauryan 

Trong khi Ãy, bên ƒn-ñ¶, næm 
324 trÜ§c Tây lÎch, tåi ti‹u bang 
Magadha, phía nam cûa b¶ t¶c 
Shakya (Thích Ca) cûa ñÙc PhÆt, bây 
gi© là Nepal, m¶t tÜ§ng lãnh cûa b¶ 
t¶c Mauryan, tên là Chandragupta, 
n°i lên cÜ§p ngôi vua lÆp ra triŠu Çåi 
Mauryan, Çóng Çô tåi Pataliputa (Hoa 
ThÎ). ñây là m¶t triŠu Çåi l§n cûa ƒn-
ñ¶ kéo dài 137 næm. 

Công viŒc ÇÀu tiên cûa vua 
Chandragupta là Çu°i nÓt tàn quân 
cûa A-LÎch-SÖn Çi, gi» gìn biên gi§i 
phía Tây t§i con sông Indus, ngæn 
ch¥n ngoåi xâm, k‰ Ç‰n là dËp loån 
trong nÜ§c. TriŠu Çình Hy-Låp 
không th‹ dùng võ l¿c xâm chi‰m 
ƒn-ñ¶ nhÜ trÜ§c n»a, Çã phäi gºi 
m¶t sÙ giä ngoåi giao Ç‰n vua 
Chandragupta. Ông này tên là 
Megasthenes sÓng trên 10 næm tåi 
ƒn-ñ¶, trÜ§c khi mãn nhiŒm kÿ. VŠ 
nÜ§c, ông vi‰t m¶t cuÓn hÒi kš tên là 
"Indika" k‹ låi xÙ sª ƒn-ñ¶, triŠu 
Çình vua Chandragupta, cùng là 
nh»ng nhà hiŠn tri‰t ƒn ñô. 

M¥c dÀu ông Çã sÓng trên 10 næm 
tåi Çây, chÌ ít lâu sau ñÙc PhÆt Thích 
Ca nhÆp diŒt, Megasthenes trong sách 
Indika không Çä Ç¶ng gì Ç‰n PhÆt 
giáo, bªi lë nh»ng nhà hiŠn tri‰t ông 
g¥p ÇŠu là nh»ng ngÜ©i Bà La Môn, 
cÛng nhÜ là chính vua Chandragupta. 
HÖn n»a Çåo PhÆt khi Çó Çã chÜa lan 
tràn ngay trên løc ÇÎa ƒn-ñ¶, mà vÅn 
chÌ loanh quanh vùng ÇÃt gÀn Nepal. 

Phäi ch© Ç‰n næm 273 trÜ§c Tây 
LÎch, khi cháu n¶i cûa vua 
Chandragupta là vua A-Døc (Ashoka) 
lên nÓi ngôi, thay th‰ vua cha 
Bindusara, con cûa Chandragupta, 
PhÆt giáo m§i có cÖ h¶i bành trÜ§ng 
ra kh¡p m†i nÖi, Ç¥c biŒt Ç‰n nh»ng 
nÖi có ngÜ©i Hy-Låp sinh sÓng. 

K‹ tØ ÇÃy chúng ta thÃy Çã có 
nhiŠu ngÜ©i Tây phÜÖng theo Çåo 
PhÆt. Trong sÓ này có m¶t ông vua 
ngÜ©i gÓc Hy-Låp là m¶t PhÆt tº 
thuÀn thành, sau Çó Çã xuÓng tóc Çi 
tu, Ç¡c chÙng quä A La Hán. 

Vua A-Døc là m¶t hoàng Ç‰ hæng 
say chi‰n tranh Ç‹ mª mang thêm b© 
cõi vÜÖng quÓc Mauryan. Vào næm 
thÙ tám sau khi lên ngôi, ông gºi 
quân xâm læng đ‰n vÜÖng quÓc nhÕ 
Kalinga, chÜa chÎu thÀn phøc. Ông 
Çã chi‰n th¡ng. ñây là m¶t trÆn chi‰n 
tranh tàn khÓc trong Çó 100,000 
ngÜ©i bÎ tàn sát, 150,000 ngÜ©i b¡t 
làm tù binh và sÓ ngÜ©i bÎ liên løy 
còn Çông rÃt nhiŠu lÀn nhÜ th‰. Sau 
khi nghe ÇÜ®c tình trång t°n thÃt 
n¥ng nŠ do Çåo binh cûa mình gây 
ra, vua A-Døc cäm thÃy æn næn hÓi 
hÆn vì Çã làm m¶t t¶i ác ngÆp tr©i. 
Ông trª nên m¶t PhÆt Tº, dành cu¶c 
Ç©i con låi tân l¿c gia công ho¢ng 
dÜÖng PhÆt Pháp ngay tåi trong nÜ§c 
cÛng nhÜ ra ngoài xÙ ƒn-ñ¶. 

Sau khi trÎ vì ngôi báu ÇÜ®c 36 
næm, vua A-Døc già y‰u lÖ là viŒc 
triŠu chính. Ông Çã bæng hà næm 231 
trÜ§c Tây lÎch Ç‹ låi m¶t vÜÖng quÓc 
b¡t ÇÀu suy tàn. Nh»ng l©i giáo huÃn 
cûa ñÙc PhÆt nhÜ cÃm sát sanh, 
không gây hÃn, giäi quy‰t m†i 
chuyŒn b¢ng ÇÜ©ng lÓi hòa bình, 
ÇÜ®c vua A-Døc ban ra, là nh»ng 
ÇÜ©ng lÓi chánh trÎ dÜ©ng nhÜ làm 
cho nhóm quân Çôi trong triŠu m‡i 
ngày m¶t y‰u th‰, mÃt quyŠn l¿c. 
BÓn mÜÖi hai næm sau vua A-Døc 
bæng hà, vÎ tÜ§ng lãnh cÀm ÇÀu quân 
Ç¶i vÜÖng quÓc, ông Pushyamitra, 
n°i lên, ám sát ch‰t nhà vua ÇÜÖng 
th©i, ÇÜa vÜÖng quÓc Mauryan vào 
m¶t cu¶c khûng hoäng, rÓi loån. 
Pushyamitra theo Çåo Bà La môn 
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cÛng nhÜ Chandragupta, thay Ç°i 
chính sách, gây ra nhiŠu mâu thuÅn 
trong nÜ§c, khi‰n Pushyamitra phäi 
Çánh Çông dËp b¡c, Ç‹ biên thùy ngÕ 
cºa cho quân ngoåi xâm.  

3. Vua Hy-Låp Demetrius và 
vua Hy-Låp Menander 

Quân ngoåi xâm Ç‰n là tØ ông vua 
ngÜ©i gÓc Hy-Låp, Demetrius, Çang 
trÎ vì m¶t vÜÖng quÓc tåi Bactria (ñåi 
Hå), bây gi© là A-Phú-Hãn. Demetrius 
thÃy Çây là cÖ h¶i ngàn næm m¶t thûa 
Ç‹ th¿c hiŒn hoài bão bÃt thành cûa 
hoàng Ç‰ Hy-Låp A-LÎch-SÖn ñåi-ñ‰. 

Næm 182 trÜ§c Tây LÎch, 
Demetrius Çem quân vào ƒn-ñ¶, 
chi‰m ÇÜ®c Taxila rÒi Gandhara, bây 
gi© là Pakistan. ChÌnh ÇÓn xong hàng 
ngÛ, vua Demetrius cùng b¶ tÜ§ng 
Menander Çem quân ñông ti‰n tràn 
vào ƒn-ñ¶. 

Menander - sau này PhÆt Giáo 
Nam Tông ti‰ng Pali g†i ông là 
Milinda và Hán tång dÎch là Di Lan 
ñà - là ngÜ©i Hy-Låp ÇÀu tiên Çã qua 
ÇÜ®c sông Beas, nÖi mà A-LÎch-SÖn 
ñåi-ñ‰ Çã phäi dØng chân, không th‹ 
qua sông mà rút quân vŠ. Menander 
Çã nhanh chóng ti‰n vào vÜÖng quÓc 
Mauryan, chi‰m ÇÜ®c thû Çô 
Patiluputra (Hoa ThÎ) cûa vua A-Døc 
ngày xÜa. 

ñ‰n Çây thì, quân viÍn chinh Hy-
Låp Çã không còn ÇÜ®c may m¡n 
n»a. 

Th©i lai ÇÒ Çi‰u thành công dÎ 

VÆn khÙ anh hùng Äm hÆn Ça. 

Tin tÙc tØ quê nhà ÇÜa Ç‰n bän 
doanh cûa Demetrius là thû Çô 
Bactria (ñåi Hå) có chính bi‰n do 
Eucratidès cÀm ÇÀu. Nhà Vua ûy thác 
cho Menander vŠ Çóng gi» vùng NgÛ 
Hà, còn mình thì tr¿c chÌ vŠ ñåi Hå 
Ç‹ dËp n¶i loån. NhÜng khi Ç‰n gÀn 
thû Çô thì vua Demetrius bÎ 
Eucratidès phøc kích gi‰t ch‰t. BÃy 
gi© là næm 167 trÜ§c Tây lÎch. TØ Çó, 
VÜÖng quÓc ñåi Hå tách ra làm hai : 
VÜÖng quÓc miŠn Tây do Eucratidès 
cai trÎ, và vuÖng quÓc miŠn ñông do 
Apollodots I (em ru¶t Démétrios) cai 
trÎ. ñ‰n næm 163 trÜ§c Tây lÎch, 
Apollodotes I bÎ Eucratidès ti‰n Çánh 
và gi‰t ch‰t luôn, Menander lên k‰ vÎ 
và d©i Çô tØ Taxila vŠ Sagala (Xá 
KiŒt) ª chân núi Hy Mã Låp SÖn, gi»a 
Udiyama, bây gi© là thung lÛng Swat 
Valley, Pakistan và Sialkot thu¶c 
Punjab (NgÛ Hà). 

Sº sách Hy-Låp không nói nhiŠu 
vŠ ông vua Hy-Låp Menander này, 
có lë bªi vì tuy ông giòng giõi Hy-

Låp - cha là ngÜ©i Hy-Låp, mË là 
ngÜ©i Trung Á (MiÇle East) - nhÜng 
sinh sÓng và trÜªng thành tåi A-Phú-
Hãn. Ông chÜa bao gi© vŠ Hy-Låp. 

Tåi Sagala, vua Menander Çã 
dành cu¶c Ç©i còn låi nghiên cÙu 
PhÆt Pháp. Sº sách PhÆt giáo Nam 
Tông b¢ng ti‰ng Pali mô tä 
Menander là m¶t ông tÜ§ng Hy-Låp 
tài ba, m¶t nhà lãnh tø chính trÎ sáng 
suÓt và là m¶t PhÆt Tº Hy-Låp thuÀn 
thành. Cu¶c Ç©i hành Çåo cûa vua 
Menander xÄy ra th‰ nào, không ai 
bi‰t rÕ. Sº sách Pali PhÆt giáo Nam 
Tông cho r¢ng Menander Çã Çåt 
chÙng quä A La Hán. 

Vua Menander - hay là Milinda 
theo sº sách PhÆt Giáo Nguyên Thûy 
vi‰t b¢ng ti‰ng Pali, hay là Di Lan 
ñà theo Hán tång Çã có m¶t cu¶c 
tham vÃn PhÆt h†c v§i m¶t nhà sÜ 
Ç¡c Çåo theo truyŠn thÓng Nguyên 
Thûy tên là Nagasena, dÎch sang 
ti‰ng ViŒt là Tÿ Kheo Na Tiên.  

 4. Cuôc ÇÓi thoåi gi»a vua Di 
Lan ñà và Tÿ Kheo Na Tiên 

Cu¶c tham vÃn này Çã ÇÜ®c ghi 
chép låi Ç‹ trª thành m¶t bän kinh rÃt 
n°i ti‰ng trong giáo lš Nguyên Thûy. 
Bän kinh ti‰ng Pali g†I là 
"Milindapanhà" : Milinda là tên vua 
Menander, hay Di Lan ñà ; 
Milindapanhà là hÕi, Minlindapanhà 
là vua Di Lan ñà hÕi. Bän Kinh ch» 
Hán g†i là "Na Tiên Tÿ Kheo Kinh". 
Hai bän Pali và Hán tång có Çôi chút 
khác biŒt nhÜng cÖ bän thì nhÜ nhau. 
Ngài Hòa ThÜ®ng Thích Trí Thû (2) 
Çã gi§i thiŒu b¶ Kinh này nhÜ sau : 

"Na Tiên Tÿ kheo Kinh là m¶t b¶ 
Kinh phän änh ÇÀy Çû nh»ng ÇÜ©ng nét 
chính cûa Giáo lš Nguyên Thûy. NhÜng 
n‰u chÌ có th‰ thôi thì Kinh này chÌ là 
m¶t bän trùng tuyên vô vÎ, không Çáng 
ÇÜ®c có m¶t ÇÎa vÎ Tam Tång Thánh 
Giáo. 

ñ¥c s¡c cûa Kinh này dï nhiên 
không phäi ª ch‡ trùng tuyên vô b° Ãy. 
ñ¥c s¡c cûa nó là chính ª nh»ng ví dø 
rÃt kh‰ lš và kh‰ cÖ mà Ngài Na Tiên 
Çã khéo sº døng Ç‹ làm sáng tÕ các chû 
Çi‹m giáo lš cæn bän cûa PhÆt Giáo 
Nguyên Thûy. Các ví dø rÃt linh Ç¶ng 
Ãy là hoàn toàn do Ngài sáng ch‰ Ç‹ 
Çóng góp vào chánh pháp và thúc ÇÄy 
bánh xe Chánh Pháp chuy‹n mau 
thêm." 

Ti‹u sº cûa Ngài Na Tiên, cæn cÙ 
vào phÀn m¶t cûa Na Tiên Tÿ kheo 
Kinh, ho¥c quy‹n I cûa 
Milindapanhà, Çåi khái nhÜ sau : 

Ngài sanh tåi làng Casangala (có 
nÖi vi‰t là Kajangala), dÜ§i chân núi 
Hy Mã Låp, ª vùng Tây b¡c ƒn ñ¶, 
trong m¶t gia Çình Bà La Môn mà 
thân phø tên là Sonattara. Theo bän 
Hán dÎch thì làng này thu¶c nÜ§c K‰ 
Tân (Kashmir). Ngài xuÃt gia th† 
giáo v§i La hán Lâu Hán (Rohana), 
tØng ÇÜ®c b°n sÜ cho tháp tùng Ç‹ 
h†c Çåo và du hóa tåi các Chùa trên 
núi Hy Mã Låp SÖn. Ti‰p theo Ngài 
ÇÜ®c gºi Ç‰n th† giáo v§i La hán Át 
Bá Nh¿t (Assagutta) tåi Chùa H¶ Tân 
(Vattaniya). Trong th©i gian th† giáo 
v§i La hán Át Bá Nh¿t, nhân m¶t 
th©i pháp nói cho m¶t lão tín n» 
nghe, cä Ngài và lão tín n» b°ng 
nhiên ÇÜ®c pháp quä "nhãn tÎnh", và 
cä hai cùng chÙng Ç¡c sÖ quä "D¿ 
lÜu" mà siêu phàm nhÆp Thánh. Sau 
Çó, Ngài ÇÜ®c La hán Át Bá Nh¿t 
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cho Çông du, Ç‰n th† giáo v§i La hán 
ñåt Ma Ra Khi Ta (Dhammarakhita) 
tåi Chùa A-Døc (Asokàrama) ª thành 
Hoa ThÎ (Pataliputra). Ngài thông 
suÓt Tam Tång Thánh Giáo và chÙng 
quä A La Hán tåi Çây. TØ Çó, ti‰ng 
tæm lØng lÅy, Ngài Çi giáo hóa kh¡p 
Çó Çây. CuÓi cùng, Ngài dØng chân 
tåi Chùa San Kh‰ Da (Sankkheyà) ª 
thû Çô Xá KiŒt (Sagala) trong vùng 
thÜ®ng lÜu NgÛ Hà (Punjab). Tåi Çây, 
Ngài g¥p Vua Di Lan ñà, trÜ§c Çó Çã 
quy y v§i trÜªng lão Dã Hòa La 
(Ayupàla) mà nhà Vua Çã nhiŠu lÀn 
Ç‰n hÕi Çåo và không mÃy ÇÜ®c thÕa 
mãn. S¿ tÜÖng ng¶ gi»a Di Lan ñà và 
Ngài là ÇÀu mÓi cûa Kinh 
Milindapanhà hay Na Tiên Tÿ kheo 
Kinh. 

Kinh Milindapanhà ti‰ng Pali hay 
Na Tiên Tÿ kheo Kinh ch» Hán khá 
dài vì cuÓc tham vÃn cûa vua 
Menander v§i nhà sÜ Nagasena hay 
Tÿ kheo Na Tiên, có trên 240 câu vÃn 
Çáp. 

Ÿ Çây chúng ta së chÌ xem 3 câu 
hÕi ÇÀu, tiêu bi‹u cu¶c ÇÓi thoåi lš 
thú ÇÀy hÜÖng vÎ giáo lš Nguyên 
Thûy, trich tØ bän dÎch cûa Hòa 
ThÜ®ng Gi§i Nghiêm (3) (Maha Thera 
Thita Silo) tØ Kinh Milindapanhà 
ti‰ng Pali. 

a. Câu hÕi thÙ nhÃt vŠ Danh 

ñÙc vua Mi-lan-Çà sau khi Çänh 
lÍ Tæng chúng tám mÜÖi ngàn vÎ 
cùng v§i Çåi ÇÙc Na-tiên, ngÒi m¶t 
nÖi phäi lë, ÇÙc vua khªi chuyŒn : 

- Båch Çåi ÇÙc, TrÅm muÓn Çàm 
luÆn v§i ngài vài ÇiŠu ÇÜ®c chæng ? 

Tÿ kheo Na-tiên Çã quan sát vÎ 
vua h»u danh Çã tØng làm cho các 
tôn giáo Çiên Çäo tØ bÃy lâu nay. Quä 
thÆt là không hÜ truyŠn, vì ngài chÜa 
tØng g¥p m¶t ngÜ©i có tÜ§ng måo 
phi phàm nhÜ th‰. NhÜng v§i th¡ng 
dÛng, th¡ng trí và th¡ng tuŒ, ngài 
cäm thÃy không khó khæn gì khi 
nhi‰p phøc ÇÙc vua này. 

Khi nghe hÕi, Na-tiên tÿ kheo 
mÌm cÜ©i Çáp : 

- Tâu Çåi vÜÖng, ngài cÙ hÕi, bÀn 
tæng së nghe. 

- Båch Çåi ÇÙc, trÅm hÕi rÒi, ngài 
hãy nghe Çi. 

- Tâu Çåi vÜÖng, bÀn tæng nghe rÒi, 
ngài hãy nói Çi ! 

- Båch Çåi ÇÙc, TrÅm hÕi rÒi. 

- Tâu Çåi vÜÖng, bÀn tæng Çáp rÒi. 

- Ngài Çáp nhÜ th‰ nào ? 

- ñåi vÜÖng hÕi nhÜ th‰ nào ? 

ChÌ vài câu vÃn Çáp khªi ÇÀu, cº 
t†a thính chúng gÒm tám mÜÖi ngàn 
Tæng chúng, næm træm tùy tùng cûa 
ÇÙc vua cùng v§i cÆn s¿ nam n» 
Çông Ç¥c bên ngoài giäng ÇÜ©ng... 
ÇŠu cäm thÃy thú vÎ, h† cÃt ti‰ng hô 
"lành thay !" vang rŠn nhÜ sÃm d¶i. 

ñ®i cho không khí yên l¥ng, nhà 
vua hÕi ti‰p : 

- Båch Çåi ÇÙc, ngài tên gì ? 

- Tâu Çåi vÜÖng ! BÀn tæng tên là 
Na-tiên ! ThÀy t°, huynh ÇŒ, pháp h»u 
cûa bÀn tæng cÛng g†i tên bÀn tæng nhÜ 
th‰. Còn cha mË cûa bÀn tæng không 
nh»ng g†i tên bÀn tæng là Na-tiên, mà 
Çôi khi kêu là Viranasena, Surasena 
ho¥c Sihasena ! Tuy nhiên, dù g†i tên 
gì Çi n»a thì nó cÛng chÌ là cái tên, cái 
tên suông, ch£ng liên hŒ gì Ç‰n bÀn 
tæng cä. Cái tên Ãy chÌ Ç‹ mà phân biŒt 
gi»a ngÜ©i này và ngÜ©i kia, th‰ thôi, 
ch£ng có gì là "tôi" là "cûa tôi" nhÜ 
ngã chÃp và tà ki‰n th‰ gian thÜ©ng 
nhÆn lÀm, tâu Çåi vÜÖng ÇÜ®c rõ ! 

ñÙc vua Mi-lan-Çà ngåc nhiên, 
ÇÜa tay lên, phân bua v§i m†i ngÜ©i 
xung quanh : 

- Xin tÃt cä các vÎ hãy làm chÙng 
cho trÅm. ñåi ÇÙc Na-tiên vØa nói r¢ng, 
cái tên Na-tiên là tên do cha mË Ç¥t, các 
vÎ ÇÒng phåm hånh cÛng g†i nhÜ th‰, 
nhÜng ch£ng có cái gì là Na-tiên ª ÇÃy, 
ch£ng có gì là "tôi" và "cûa tôi" cä. 
M†i ngÜ©i nghe rõ rÒi ÇÃy chÙ ? 

RÒi quay sang tÿ kheo Na-tiên, 
ÇÙc vua phän vÃn : 

- Båch Çåi ÇÙc ! N‰u không có cái 
g†i là "ta" và "cûa ta" thì nh»ng ngÜ©i 
bÓ thí cúng dÜ©ng y bát, vÆt th¿c, thÃt 
liêu, ch‡ ª, thuÓc ngØa bŒnh, vÆt døng 
v.v... thì ai là ngÜ©i th† nhÆn tÙ s¿ Ãy ? 
Ai trì gi§i ? Ai tham thiŠn ? Ai chÙng 
ng¶ Çåo quä và Ni‰t bàn ? TØ Çó suy ra, 
nh»ng t¶i ác nhÜ sát sanh, tr¶m c¡p, tà 
hånh, nói l©i hÜ dÓi, uÓng rÜ®u; cho 
chí nh»ng ngÛ nghÎch Çåi t¶i vô gián 
ÇÎa ngøc, cÛng ch£ng có ai làm gì cä ! 
Và nhÜ vÆy thì nghiŒp lành, nghiŒp ác 
cÛng không, ch£ng có ai tåo t¶i cä, 
lành d» ÇŠu không có quä báo. N‰u th‰ 
có kÈ gi‰t ch‰t Çåi ÇÙc h† cÛng không 
phåm t¶i gi‰t ngÜ©i. Và thÀy ti‰p dÅn, 
thÀy giáo th†, hòa thÜ®ng t‰ Ç¶ cho Çåi 
ÇÙc cÛng không có. Các vÎ ÇÒng phåm 
hånh g†i tên Çåi ÇÙc Na-tiên là gì Çó 
cÛng không có luôn. VÆy cái g†i là Na-
tiên Çó là ai ? Mong Çåi ÇÙc giäng giäi 
cho trÅm. ñåi ÇÙc nghe rõ rÒi ÇÃy chÙ. 

- Tâu Çåi vÜÖng ! BÀn tæng nghe rõ 
rÒi ! 

- NgÜ©i nghe Çó có phäi là Na-tiên 
chæng ? 

- Tâu, không phäi. 

- Ch£ng có gì là Na-tiên cä sao ? 

- Vâng, chính th‰ ! 

- Tóc, lông, móng, ræng da... kia là 
Na-tiên sao ? 

- Tâu, Çåi vÜÖng, không phäi. 

- ThÎt, tûy, gân, xÜÖng là Na-tiên 
chæng ? 

- ThÜa, không phäi ! 

- S¡c, th†, tÜªng, hành, thÙc là Na-
tiên chæng ? 

- Tâu, ñåi vÜÖng, không phäi. 

- Hay løc cæn : nhãn, nhï, t›, thiŒt, 
thân, š là Na-tiên ? 

- Tâu, không phäi th‰. 

- VÆy ngÛ uÄn h†p låi là Na-tiên ? 

- Tâu, cÛng chÜa ch¡c là vÆy. 

ñ‰n ngang Çây ch®t ÇÙc vua Mi-
lan-Çà cÃt gi†ng nói l§n : 

- Båch Çåi ÇÙc ! HÒi nãy gi© trÅm 
Çã c¥n kë hÕi vŠ ba mÜÖi hai th‹ trÜ®c, 
løc cæn, ngÛ uÄn v.v... có phäi là Na-
tiên chæng, tÃt thäy ÇŠu bÎ Çåi ÇÙc phû 
nhÆn. Và quä thÆt, trÅm cÛng công 
nhÆn nhÜ th‰. Vì khi quán tÜªng m¶t 
cách tÆn tÜ©ng tØng phÀn ÇÜ®c nêu ra 
trong câu hÕi, thì ch£ng có cái gì ÇÜ®c 
g†i là Na-tiên cä. Th‰ tåi sao, trÜ§c Çây 
khi trÅm hÕi, Çåi ÇÙc bäo Çåi ÇÙc là Na-
tiên ? Té ra là Çåi ÇÙc nói dÓi ! Này, 
næm træm tùy tùng thân tín cûa trÅm và 
tám mÜÖi ngàn Tæng chúng tÿ kheo, xin 
quš vÎ hãy làm chÙng cho trÅm ÇÃy 
nhé! 

ñåi ÇÙc Na-tiên là m¶t Thánh 
nhân A-la-hán Ç¡c thÀn thông và Ç¡c 
cä 4 tuŒ phân tích : tuŒ vŠ nhân, tuŒ 
vŠ quä, tuŒ væn t¿, ng» nghïa, tuŒ biŒn 
tài, biŒn luÆn. Tâm ngài nhÜ ÇÌnh núi 
chúa, trí ngài nhÜ m¥t tr©i, m¥t træng, 
lòng tØ cûa ngài bao la nhÜ bi‹n l§n. 
Do vÆy, ngài Ç¶ lÜ®ng v§i ÇÙc vua 
Mi-lan-Çà nhÜ mË ÇÓi v§i con; v§i 
tâm nguyŒn là phäi nhi‰p phøc ÇÙc 
vua, t‰ Ç¶ ÇÙc vua, Ç¥t ÇÙc vua trong 
Chánh Çåo; nên dù ÇÙc vua có nói gì 
ngài cÛng chÌ ngÒi làm thinh và mª 
r¶ng lòng tØ. 

ñ‹ cho ngåo khí và s¿ xao Ç¶ng 
trong tâm trí ÇÙc vua yên l¡ng låi 
m¶t chút, Çåi ÇÙc Na-tiên m§i chÆm 
rãi nói : 

- Tâu Çåi vÜÖng ! Ngài là m¶t bÆc 
Ç‰ vÜÖng nhiŠu phÜ§c báu và nhiŠu an 
vui, tháng ngày sÓng trong hånh phúc 
cao sang. NhÜng vì tâm cÀu Çåo, ngài 
ch£ng quän ÇÜ©ng xa, Ç‰n Çây gi»a cÖn 
n¡ng nóng oi bÙc nên có lë ng†c th‹ 
cÛng bÃt an. Låi n»a, tØ hoàng cung 
Ç‰n Çây mà sao Çåi vÜÖng không Çi 
b¢ng xe mà låi Çi b¢ng chân cho mŒt ? 
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Sau tuÀn lÍ trì tøng Kinh DÜ®c SÜ, lÍ hoàn mãn ñàn Tràng DÜ®c SÜ, vào ngày 28/02/2016. 

- Båch Çåi ÇÙc ! TrÅm Ç‰n chùa 
b¢ng xe chÙ ! ChÌ Çi b¶ tØ c°ng, nhÜng 
vào giäng ÇÜ©ng m§i Çi b¢ng chân 
không ! 

- Th‰ ra Çåi vÜÖng t§i Çây b¢ng xe. 

- Vâng, trÅm Ç‰n b¢ng xe. 

ñåi ÇÙc Na-tiên gi© cÛng làm nhÜ 
cách cûa vua Mi-lan-Çà, phân bua 
v§i m†i ngÜ©i : 

- Næm træm tùy tùng quan chÙc, thÎ 
vŒ cûa ÇÙc vua và tám mÜÖi ngàn chÜ 
tÿ kheo Çåi chúng hãy xác nhÆn cho : 
ÇÙc vua Çã nói r¢ng ngài Ç‰n Çây b¢ng 
xe ! 

RÒi quay sang ÇÙc vua, ngài Na-
tiên hÕi låi : 

- ñåi vÜÖng bäo r¢ng Çåi vÜÖng Ç‰n 
Çây b¢ng xe, ÇÃy là l©i nói thÆt chÙ ? 

- Ch¡c ch¡n là thÆt. 

- VÆy Çåi vÜÖng hãy nói cho rõ vŠ 
cái xe Ãy ! Cái gì g†i là xe ? Cái g†ng 
chæng ? 

- Không phäi. 

- Hay cái trøc, cái bánh là xe ? 

- CÛng không phäi. 

- Cái thùng, cái mui là xe chæng ? 

- Ch£ng phäi Çâu. 

- Ho¥c roi, dây cÜÖng là xe ? 

- Ch£ng phäi. 

- Th‰ ch¡c cái ách, cæm xe ? 

- Không phäi nÓt. 

- VÆy cái gì là xe ? 

ñÙc vua Mi-lan-Çà im l¥ng. 

ñåi ÇÙc Na-tiên cÃt gi†ng chÆm 
rãi : 

- TØng b¶ phÆn m¶t, và hÕi r¢ng 
cái gì là xe thì ÇŠu bÎ Çåi vÜÖng phû 
nhÆn. Mà quä thÆt, bÀn tæng cÛng thÃy 
vÆy, ch£ng có cái gì ÇÜ®c g†i là xe 
trong tÃt cä các b¶ phÆn chi ti‰t Ãy. 
Tuy nhiên, Çåi vÜÖng là vÎ hoàng Ç‰ 
cao cä, là ÇÃng nhân chû, là bÆc anh 
minh cai quän m¶t quÓc Ç¶ mênh 
mông; quä thÆt là không thích Çáng 
khi ÇåivÜÖng nói dÓi r¢ng, ngài Ç‰n 
Çây b¢ng xe ! Xin tÃt cä chÜ vÎ và ChÜ 
Tæng Çåi chúng ª Çây hãy làm chÙng 
cho ! 

M†i ngÜ©i không ng§t l©i tán 
dÜÖng ca ng®i biŒn tài cûa Çåi ÇÙc 
Na-tiên. Riêng næm træm ngÜ©i tùy 
tùng thì cung thÌnh ÇÙc vua tìm cách 
luÆn th¡ng ÇÓi phÜÖng. 

Sau m¶t hÒi làm thinh, ÇÙc vua 
Mi-lan-Çà nói : 

- ñåi ÇÙc biŒn luÆn hay l¡m ! 
NhÜng mà hãy nghe trÅm nói Çây ! TÃt 
cä nh»ng b¶ phÆn chi ti‰t nhÜ thùng, 
mui, cæm, bánh, trøc v.v... n‰u n¢m 
riêng lÈ thì không th‹ g†i là xe, nhÜng 
chúng k‰t h®p toàn b¶ låi thì giä danh 
g†i là xe, có phäi th‰ chæng ? VÆy trÅm 
bäo r¢ng, trÅm Ç‰n Çây b¢ng xe Çâu 
phäi l©i nói dÓi ? 

- Tâu Çåi vÜÖng ! CÛng th‰, tÃt cä 
nh»ng cái g†i là tóc, lông, móng, ræng, 
da, ngÛ uÄn, løc cæn... n‰u chúng n¢m 
riêng lÈ thì làm sao ÇÜ®c g†i là Na-tiên? 
NhÜng n‰u ÇÜ®c k‰t h®p låi thì giä 
danh g†i là Na-tiên ! BÀn tæng nói 
r¢ng, bÀn tæng tên là Na-tiên thì Çâu 
phäi l©i nói dÓi ? 

Nghe Ç‰n Çây, ÇÙc vua Mi-lan-Çà 
vô cùng thích thú, h‰t lòng tán thán 
Çåi ÇÙc Na-tiên : 

- Hay l¡m ! Hôm nay, lÀn ÇÀu tiên 
trong Ç©i cái l‡ tai cûa trÅm rÃt là hoan 
h›, Çåi ÇÙc có bi‰t th‰ chæng ? 

Cä Çåi giäng ÇÜ©ng vang lên ti‰ng 
"lành thay, lành thay" làm chÃn Ç¶ng 
cä kinh Çô Sàgala. 

b. Câu hÕi thÙ Hai vŠ con sÓ Hå 
låp. 

ñ‹ cho không khí im l¡ng låi m¶t 
lúc, ÇÙc vua hÕi ti‰p : 

- ñåi ÇÙc næm nay ÇÜ®c bao nhiêu 
hå låp rÒi ? 

- ThÜa, bÀn tæng tu m§i ÇÜ®c bäy 
hå. 

- Con sÓ 7 Ãy là Ç‰m luôn cä Çåi ÇÙc 
vào trong, hay là chÌ Ç‰m cái hå không 
thôi ? Con sÓ 7 Ãy là con sÓ cûa Çåi ÇÙc 
hay con sÓ cûa hå ? 

Khi Ãy, ÇÙc vua Çang m¥c y phøc 

vÜÖng giä v§i nh»ng ÇÒ trang sÙc 
quš báu, cái bóng sáng r« cûa ngài 
r†i vào trong chai Ç¿ng nÜ§c ai cÛng 
trông thÃy rõ ràng. ñåi ÇÙc Na-tiên 
ÇÜa tay chÌ, rÒi hÕi ngÜ®c låi r¢ng : 

- Tâu Çåi vÜÖng ! Cái bóng v§i ÇÒ 
trang sÙc r¿c r« trong chai nÜ§c kia là 
Çåi vÜÖng, hay ngÜ©i Çang ÇÓi thoåi v§i 
bÀn tæng Çây là Çåi vÜÖng ?  

- TrÅm Çây m§i thÆt là trÅm, còn cái 
bóng kia nÜÖng nÖi trÅm mà có. Nó có 
là bªi trÅm. 

- CÛng th‰, tâu Çåi vÜÖng ! SÓ 7 kia 
là sÓ hå låp chÙ không phäi bÀn tæng, 
nhÜng nó có ÇÜ®c là do nÜÖng gá nÖi 
bÀn tæng. Nó có là bªi bÀn tæng. 

- Hay l¡m ! Quä thÆt Çúng nhÜ vÆy 
! Cøc Çá quæng qua thì cøc chì ném låi. 
ThÆt thú vÎ làm sao ! 

c. Câu hÕi thÙ Ba : ñàm thoåi nhÜ 
m¶t Trí giä hay nhÜ m¶t VÜÖng giä ? 

Sau hai câu hÕi mª ÇÀu, ÇÙc vua 
bi‰t là g¥p ÇÜ®c bÆc trí tuŒ, nên ngài 
muÓn Çi sâu vào giáo pháp, bèn Ü§m 
l©i : 

- Båch Çåi ÇÙc ! TrÅm rÃt thích Çàm 
Çåo v§i Çåi ÇÙc vŠ nhiŠu vÃn ÇŠ khác 
n»a, nhÜng không rõ Çåi ÇÙc có hoan 
h› không ? 

- Tâu Çåi vÜÖng ! Cái Çó còn tùy 
thu¶c nÖi Çåi vÜÖng ! N‰u Çåi vÜÖng 
Çàm thoåi mà lÃy tÜ cách m¶t Trí giä 
(Panditavàda), thì bÀn tæng s¤n sàng 
hÀu Çáp. NhÜng n‰u Çåi vÜÖng ÇÙng 
trên tÜ cách mình là bÆc VÜÖng giä 
(Ràjavàda), thì xin thÜa th£ng, bÀn tæng 
së không th‹ hÀu ÇÓi ÇÜ®c. 

- TÜ cách m¶t Trí giä là nhÜ th‰ 
nào? 
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- Tâu Çåi vÜÖng ! Phàm là Trí giä 
nói chuyŒn v§i nhau, bao gi© cÛng nói 
l©i ngay thÆt, muÓn trao Ç°i hi‹u bi‰t, 
soi sáng hi‹u bi‰t cho nhau. Trong câu 
chuyŒn, n‰u có nh»ng lš lë ÇÜa ra, dù 
Çúng, dù sai, dù cao, dù thÃp, dù phäi, 
dù trái v.v... các bÆc Trí giä không bao 
gi© vì th‰ mà phiŠn lòng hay nóng giÆn. 
H† tôn tr†ng nhau, dù š ki‰n, tÜ tÜªng 
có bÃt ÇÒng chæng n»a. Th¡ng, båi 
không hŠ làm cho h† chau mày, mà 
chính chân lš, s¿ thÆt m§i thuy‰t phøc 
ÇÜ®c h†. N‰u g¥p phäi ÇÓi phÜÖng là 
tay l®i trí, l®i khÄu, hùng biŒn Çåi tài, 
bÆc Trí giä không vì th‰ mà tìm cách 
cän ngæn, áp ch‰, b¡t ngØng nói, Çu°i 
ra khÕi ch‡ ngÒi; ho¥c lÜÖn lËo dùng 
nh»ng xäo thuÆt miŒng lÜ«i, ngøy biŒn 
nh¢m tranh th¡ng cho kÿ ÇÜ®c ! ñÃy là 
cÓt cách, phong thái ÇÀy hi‹u bi‰t cûa 
bÆc Trí giä, tâu Çåi vÜÖng ! 

ñÙc vua gÆt ÇÀu mÌm cÜ©i : 

- ñúng bÆc Trí giä là vÆy ! Còn tÜ 
cách cûa bÆc VÜÖng giä là th‰ nào, 
thÜa Çåi ÇÙc ? 

- Tâu Çåi vÜÖng ! BÆc VÜÖng giä vì 
quen sÓng trong quyŠn l¿c, nhÃt hô bá 
Ùng, nên khi ÇÓi thoåi thÜ©ng quen áp 
Çäo, b¡t bu¶c kÈ khác chÃp thuÆn quan 
Çi‹m cûa mình. N‰u có ai Çó nói m¶t 
câu không vØa š, ho¥c ÇÓi nghÎch v§i tÜ 
ki‰n cûa mình; bÆc vÜÖng giä së không 
hài lòng, s¤n sàng dùng quyŠn uy cûa 
mình mà b¡t t¶i, ch£ng d¿a vào lë phäi 
và công b¢ng. Nh»ng cu¶c nói chuyŒn 
nhÜ th‰ rÒi ch£ng Çi Ç‰n Çâu, vì thái Ç¶ 
và lÓi xº s¿ cûa các bÆc VÜÖng giä Çã 
t¿ ngæn ch¥n con ÇÜ©ng vŠ v§i s¿ thÆt, 
ÇÓt cháy mÓi cäm thông và c¡t ÇÙt s¿ 
hi‹u bi‰t. ñÓi thoåi trong tÜ th‰ bÆc 
VÜÖng giä thÜ©ng rÖi vào m¶t chiŠu, 
phi‰n diŒn và ngõ cøt nhÜ vÆy ÇÃy, tâu 
Çåi vÜÖng ! 

ñÙc vua Mi-lan-Çà låi gÆt ÇÀu 
n»a: 

- Hay l¡m, thÜa Çåi ÇÙc, trÅm Çã 
hi‹u rõ rÒi. TrÅm ch£ng thích cách nói 
chuyŒn cûa ngÜ©i VÜÖng giä, trái låi, 
trÅm së cÓ g¡ng xem mình là ngÜ©i Trí 
giä Ç‹ hÀu chuyŒn v§i Çåi ÇÙc. Khi ÇÓi 
thoåi, Çåi ÇÙc hãy quên cái hào nhoáng 
cao sang bên ngoài cûa trÅm Çi, mà hãy 
ti‰p xúc v§i chính con ngÜ©i cûa trÅm 
thôi. ñåi ÇÙc cÙ nói chuyŒn m¶t cách t¿ 
nhiên, bình thÜ©ng nhÜ Çåi ÇÙc nói 
chuyŒn v§i chÜ tÿ kheo, tÿ kheo ni, sa 
di, sa di ni, cÆn s¿ nam, n» v.v...; thÆm 
chí nhÜ nói chuyŒn v§i ngÜ©i h¶ t¿, 
ngÜ©i quét rác, ngÜ©i nÃu æn trong ngôi 
chùa này cÛng ÇÜ®c vÆy, trÅm không 
b¡t l‡i gì Çâu ! 

- Tâu Çåi vÜÖng ! Ngài Çã phán 
nh»ng l©i rÃt cao quš, rÃt hay, rÃt Çúng 
Ç¡n, Çúng là l©i cûa m¶t bÆc minh quân 
vï Çåi nhÃt trên th‰ gian. BÀn tæng rÃt 
khâm phøc, và bÀn tæng së rÃt hoan h›, 
thoäi mái Ç‹ hÀu chuyŒn v§i ñåi vÜÖng 
nhÜ là m¶t bÆc Trí giä. 

- VÆy Çåi ÇÙc hãy nghe TrÅm hÕi. 

- Tâu, xin ngài cÙ hÕi Çi ? 

- Båch, trÅm Çã hÕi xong rÒi. 

- ThÜa, bÀn tæng Çã Çáp rÒi. 

- ñåi ÇÙc Çáp nhÜ th‰ nào ? 

- ñåi vÜÖng hÕi nhÜ th‰ nào ? 

ñÙc vua Mi-lan-Çà vì vui thích 
mà thº trí tuŒ cûa Çåi ÇÙc Na-tiên Çó 
thôi, các câu hÕi này chÌ l¥p låi, 
nhÜng giäng ÇÜ©ng thì m†i ngÜ©i 
hoan hô, tán thán vang rân. 

ñ‰n Çây ÇÙc vua bäo viên Çåi 
thÀn Devamantiya Ç‰n Çänh lÍ Çåi 
ÇÙc Na-tiên và xin m©i ngài vào 
hoàng cung ngày mai. 

*** 

ñ‰n cuÓi Ç©i vua Menander, trong 
nÜ§c không ÇÜ®c yên. Nhà vua låi 
phäi Çem quân Çi Çánh gi¥c. 
Menander Çã bi ch‰t trong m¶t cu¶c 
hành quân. Cái ch‰t cûa nhà vua Çã 
Çem låi ti‰c thÜÖng cûa cä nÜ§c. 
Theo Plutarch, sº gia Hy-Låp, các b¶ 
låc trong nÜ§c tranh nhau dành ng†c 
xá l®i cûa nhà vua sau khi ÇÜ®c hÕa 
táng. 

Sau triŠu Çåi Menander, nhiŠu th‰ 
hŒ con cháu ngÜ©i Hy-Låp ti‰p tøc 
cai trÎ vùng ÇÃt vÜÖng quÓc cûa 
Menander. VÜÖng quÓc này trª nên 
suy y‰u, änh hÜªng cûa væn minh 
ƒn-ñ¶ ngày m¶t gia tæng, trong khi 
nh»ng gì là giá trÎ Hy-Låp nhåt dÀn 
trong xã h¶i. Sang Ç‰n cuÓi th‰ k› 
thÙ 2 sau Tây LÎch, nghïa là 350 næm 
sau vua Menander bæng hà thì ngÜ©i 
ta không còn thÃy m¶t c¶ng ÇÒng 
Hy-Låp Çáng k‹ nào n»a. 

5. Di Tích cûa ngÜ©i Hy-Låp tåi 
ƒn-ñ¶ 

NgÜ©i Hy-Låp Çã Ç‹ låi nh»ng gì 
sau cu¶c g¥p g« ñông Tây suÓt trong 
chiŠu dài lÎch sº, b¡t ÇÀu tØ cu¶c 
chinh phåt ñông ti‰n cûa vua A-LÎch-
SÖn ñåi-ñ‰ ? 

NhiŠu ngÜ©i Hy-Låp Çã trª thành 
PhÆt Tº. Dù cho Ç‰n 500 næm sau khi 
ñÙc PhÆt Thích Ca thành Çåo, ngÜ©i 
ƒn-ñ¶ Çã không hình dung ra ÇÜ®c 
ñÙc PhÆt nhÜ là m¶t th¿c th‹ con 
ngÜ©i. Kinh PhÆt chÌ chép låi Ngài 
có 32 tÜ§ng tÓt v§i 80 vÈ ÇËp. Trong 
các trø Çá, các hang Ç¶ng, hình tÜ§ng 
vŠ ñÙc PhÆt chÌ là nh»ng bánh xe 
Pháp Luân, gÓc cây BÒ ñŠ, hay cùng 
l¡m là nh»ng v‰t chân mà ngÜ©i ta 
nghï là cûa ñÙc PhÆt. 

Hy-Låp, ngay tØ th‰ k› thÙ 5, thÙ 
6 trÜ§c Tây LÎch, Çã có m¶t nŠn væn 

minh khá cao, ÇÜ®c các sº gia coi là 
nŠn væn minh cÖ bän cho h†c thuÆt 
và væn hóa Tây phÜÖng, änh hÜªng 
nhiŠu Ç‰n væn hóa La Mã và Âu 
Châu. Hy-Låp Çã có nh»ng nhà Çiêu 
kh¡c, Ç¡p tÜ®ng rÃt giÕi mà tác phÄm 
còn lÜu truyŠn mãi Ç‰n bây gi© tåi 
các viŒn bäo tàng danh ti‰ng trên th‰ 
gi§i. 

Không ÇÜ®c tr¿c ti‰p nhìn ñÙc 
PhÆt, nghŒ nhân Hy-Låp Çã tåc tÜ®ng 
ñÙc PhÆt nhÜ là m¶t vÎ thÀn, ÇËp trai, 
khÕe månh, thÀn Apollo, vÎ thÀn cûa 
ánh sáng, cûa trí tuŒ. Nh»ng tÜ®ng 
Çó, tóc xoæn, tai dài, vóc dáng Tây 
phÜÖng, lÀn lÀn trª thành nh»ng 
tÜ®ng PhÆt trong các chùa chiŠn tåi 
nhiŠu nÜ§c ngày nay. 

___________________________ 
Tài liŒu tham khäo : 
a) The awakening of the West- the 

Encounter of Buddhism and Western 
Culture cûa Stephen Batchlor 

b) Nghiên CÙu PhÆt H†c. Tri‰t h†c 
PhÆt giáo - Kinh Na tiên Tÿ kheo vi‰t bªi 
Cao H» ñính 

c) Bud dha Sasana - Mi Tiên VÃn 
ñáp (Milinda Panhà) - DÎch Giä Hòa 
ThÜ®ng Gi§i Nghiêm 

1) Macedonia là m¶t Ç‰ quÓc Hy-Låp 
r¶ng l§n ng¿ trÎ bªi vua Phillip II. Sau 
khi Phillip II bÎ ám sát ch‰t, con là A-
LÎch-SÖn (Alexander) lên nÓi ngôi, tÜ§c 
hiŒu là ñåi-ñ‰ Hy-Låp. ñ‰n næm 148 
trÜ§c Tây LÎch thì bÎ La Mã (Ý ñåi L®i) 
xâm chi‰m và cai trÎ. 

2) Hòa ThÜ®ng Thích Trí Thû, th‰ 
danh NguyÍn Væn Kính, sinh næm 1909, 
mÃt næm 1984, 76 tu°i Ç©i, 56 tu°i Çåo, 
là m¶t cao tæng thu¶c Giáo H¶i PhÆt 
Giáo ViŒt Nam. Ngài Çã xuÃt gia th† gi§i 
næm 17 tu°i v§i Hoà ThÜ®ng Viên 
Thành, chùa Trà Am, Hu‰. Næm Ngài 20 
tu°i (1929), ÇÜ®c B°n sÜ cho vào th† 
gi§i Cø Túc (Tÿ Kheo) tåi ñåi gi§i Çàn 
chùa TØ Vân ª ñà N¤ng. Ngài Çã dÅn 
ÇÀu nhiŠu phái Çoàn Çåi bi‹u PhÆt giáo 
ViŒt Nam tham d¿ ñåi h¶i PhÆt Giáo 
QuÓc T‰. 

3) Hòa thÜ®ng Gi§i Nghiêm 
(Thitasìlamahathera), th‰ danh NguyÍn 
ñình TrÃn, sinh ngày 5/5/1921 tåi làng 
Giå Lê ThÜ®ng, huyŒn HÜÖng Thûy, tÌnh 
ThØa Thiên - Hu‰. Ngài xuÃt thân trong 
m¶t gia Çình có truyŠn thÓng Çåo ÇÙc lâu 
Ç©i, tåi m¶t quê hÜÖng nghèo kh°, nhÜng 
låi phát tích rÃt nhiŠu tu sï và cao tæng 
thu¶c cä hai truyŠn thØa Nam B¡c tôn. 
ChÌ riêng trong gia Çình, bác cûa Ngài - 
Hòa thÜ®ng Thích PhÜ§c Duyên - và chú 
cûa Ngài ÇŠu là bÆc xuÃt gia. Còn vÎ 
thân sinh - Hòa thÜ®ng Thích Quang 
DiŒu (NguyÍn ñình Täi) - sau nºa cu¶c 
Ç©i lÆp gia Çình v§i mË cûa Ngài là cø 
bà Huÿnh ThÎ Thành, cÛng xuÃt gia, sÓng 
Ç©i phåm hånh. 

Rudyard Kipling - ñào Viên 


