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ANĀTHAPIṆḌIKA 

Tỳ-khưu Bodhi 
 

“Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá Vệ), 

tại Jetavana (Kỳ Viên hay rừng Kỳ Đà), tịnh xá của Anāthapiṇḍika (Cấp 

Cô Độc) ...” 

Đó là câu bắt đầu trong rất nhiều bài kinh Phật. Nhờ vậy nhiều 

người đọc kinh sách Phật giáo biết đến vị nam đệ tử cư sĩ nổi tiếng 

Anāthapiṇḍika. Danh hiệu Anāthapiṇḍika có nghĩa là “người bố thí, chu 

cấp vật thực (piṇḍa) đến kẻ cùng khổ, cô độc (anātha)” – Cấp Cô Độc – 

vị gia trưởng dòng họ Sudatta danh giá của thành Sāvatthi. 

Ông là ai? Như thế nào ông đã gặp Đức Phật? Nhân duyên nào gắn 

bó ông và Giáo Pháp? Các câu trả lời được tìm thấy qua rất nhiều bài 

kinh đề cập đến tên ông. 

Anāthapiṇḍika gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên ngay sau mùa an cư 

kiết hạ thứ ba của Ngài. Trong giai đoạn mới mẻ này của Tăng già, Đức 

Phật chưa đưa ra giới luật nào về nơi cư trú cho chư tỳ khưu. Lúc ấy 

chư tăng có thể sống các nơi tùy ý – ở trong rừng, bên các cội cây, dưới 

những tảng đá nhô ra ngoài, trong hang động, nghĩa địa, hay những nơi 

trống trải. 

Ngày nọ, một thương gia giàu có ở thành Rājagaha (Vương Xá), 

thủ đô xứ Maghada (Ma-kiệt-đà), là thiện tín thuần thành của Đức Phật, 

thấy chúng tăng sống như vậy nên đề nghị chư vị xin phép Đức Tôn Sư 

cho được thọ nhận chỗ ở thường trực. Khi được Đức Phật chấp thuận, 

vị thương gia này cho dựng khoảng sáu mươi tu cốc cho chư sa môn lưu 

trú trong lâm viên Veluvana (Trúc Lâm) ở Rājagaha để vun bồi phước 

báu. [Lâm viên Veluvana được vua Bimbisāra dâng cúng lên Đức Phật 

trong mùa mưa an cư thứ hai để xây cất tịnh xá cho chư tăng.] Như vậy 

đây là tịnh xá Phật giáo đầu tiên làm cơ sở cho việc truyền bá Giáo 

Pháp và huấn luyện Tăng chúng (Vin. 2:146). 

Vị thương gia này có một người em rể tên Sudatta nhưng luôn được 

gọi là Anāthapiṇḍika, là một thương gia giàu có nhất thành Sāvatthi. 
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Một ngày nọ, trong một chuyến đi buôn đến vùng lân cận xứ Maghada, 

Anāthapiṇḍika đến thành Rājagaha. Như thường lệ, việc đầu tiên của 

ông là đến viếng thăm người anh vợ mà ông có mối thâm tình nồng hậu. 

Ngạc nhiên thay, khi ông bước vào nhà hầu như chẳng ai để ý đến ông, 

trái với lệ thường mỗi khi ông đến, người anh vợ và cả nhà ra tiếp đón 

ông rất nồng nhiệt. Còn lần này ai nấy đều tất bật lo chuẩn bị thật công 

phu cho chuyện gì đó. Ông hỏi người anh vợ đang bận rộn: 

“Anh à, ở nhà có đám cưới? Hay có lễ tế thần? Hay có đức vua đến 

viếng thăm?” 

“Anh mời bậc Giác Ngộ và chư tăng đến thọ trai ngày mai.” Người 

anh vợ trả lời. 

Nghe vậy Anāthapiṇḍika chăm chú hỏi: 

“Anh nói là bậc Giác Ngộ?” 

“Đúng vậy,” người anh vợ trả lời, "ngày mai bậc Giác Ngộ sẽ đến.” 

Ông thật không tin vào tai của mình, ông hỏi lại lần thứ nhì, lần thứ 

ba: 

“Anh nói là bậc Giác Ngộ?” 

Rồi thở một hơi dài như để giảm bớt náo nức, ông nói: 

“Ngay cả âm thanh của những chữ này thôi – bậc Giác Ngộ – cũng 

thật hiếm hoi mới được nghe đến trên thế gian này. Người ta thật sự có 

thể gặp được Ngài sao?” 

“Hôm nay thì không tiện,” người anh vợ nói, “nhưng em có thể đến 

sáng sớm ngày mai.” 

Đêm đó Anāthapiṇḍika nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng những 

suy nghĩ và cảm giác nôn nao về việc gặp gỡ bậc Giác Ngộ khiến ông 

thức giấc đến ba lần trong đêm, tưởng là trời đã sáng. Cuối cùng, ông 

dậy trước rạng đông, rời thành phố, và đi về phía tịnh xá. Trong đêm 

tối, nỗi sợ hãi, nghi ngại hoang mang tràn ngập tâm ông, và bản năng 

thế gian bảo ông hãy quay về lại. Nhưng một chư thiên vô hình tên là 

Sīvaka thúc giục ông tiến bước: 

 

Một trăm ngàn thớt voi,  

Một trăm ngàn ngựa quý,  

Một trăm ngàn chiến xa,  

Một trăm ngàn thiếu nữ  
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Yêu kiều với trang sức, 

Không bằng một phần mười sáu,  

Của một bước chân tiến tới.  

Hãy tiến bước, gia trưởng!  

Hãy tiến bước, gia trưởng!  

Tiến bước mang lợi ích, 

Quay lại không được gì. 

 

Và cứ như vậy trong đêm tối, Anāthapiṇḍika vững lòng tiến bước. 

Một lúc sau trong màn sương mù của buổi rạng đông, ông thấy một 

dáng người đang đi tới đi lui, im lặng thiền hành. Anāthapiṇḍika dừng 

bước. Rồi người ấy lên tiếng gọi ông bằng một giọng dịu dàng kỳ diệu: 

“Hãy đến đây, Sudatta!” 

 Anāthapiṇḍika giật mình khi nghe gọi tên tộc của mình vì mọi 

người ở đây chỉ biết ông với biệt danh Anāthapiṇḍika. Đức Phật không 

biết ông, và ông lại đến đây bất ngờ. Bây giờ thì ông chắc chắn rằng 

mình đang đứng trước mặt bậc Giác Ngộ. Xúc động dâng tràn, ông 

buông mình xuống, cung kính quỳ dưới chân bậc Đại Sư và ngập ngừng 

hỏi thăm Ngài: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngủ có ngon không?” 

Để trả lời một câu hỏi thăm thông thường như vậy, Đức Phật ban 

cho ông một thoáng nhìn về thân tâm đích thật của một bậc Giác Ngộ: 

 

Giấc ngủ luôn an lành  

Với vị bà-la-môn [*],  

Vị dập tắt hoàn toàn  

Mọi bám víu dục lạc,  

Tâm mát mẻ, ly tham. 

 

Đã đoạn mọi dính mắc,  

Đã diệt mọi ái luyến,  

Bậc an tịnh an giấc, 

Vì tâm đã tịch tĩnh. 

 
[*] ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ A-la-hán 
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Rồi Đức Phật hướng dẫn Anāthapiṇḍika từng bước một, giảng giải 

về các hạnh bố thí, trì giới, về các tầng trời, về bản chất nguy hiểm, 

phiền não và hư ảo của khoái lạc thế gian, cùng lợi ích của việc từ bỏ 

chúng.  Khi Đức Phật thấy tâm trí Anāthapiṇḍika đã sẵn sàng, nhu 

nhuyến, không vướng mắc, hoan hỷ và bình lặng, Ngài thuyết giảng cho 

ông về Tứ Diệu Đế – giáo pháp mà các bậc Giác Ngộ đều giảng dạy: đó 

là sự thật vi diệu về sự khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, và 

con đường diệt khổ. 

Pháp nhãn thanh tịnh (dhamma-cakkhu) như được khai mở cho 

Anāthapiṇḍika khi nghe lời giáo huấn đó: “Tất cả những gì có bản chất 

sanh khởi, đều có bản chất hoại diệt.” Anāthapiṇḍika thấu hiểu được 

Chân lý, vượt qua hoài nghi và dao động, tâm trở nên kiên cố vững 

chắc, hoàn toàn an trú vào Giáo Pháp của Đức Tôn Sư. Ông đã chứng 

đắc đạo quả Nhập lưu (sotāpatti). 

Rồi ông xin được thỉnh Đức Phật thọ trai vào ngày hôm sau ở nhà 

của người anh vợ. Ngài nhận lời. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, 

Anāthapiṇḍika xin phép Ngài cho ông xây một tu viện tại thành 

Sāvatthi, quê nhà của ông. Đức Phật trả lời: 

“Các bậc Giác Ngộ hoan hỷ với những nơi cư trú thanh tịnh.” 

“Con hiểu rồi, ôi Đức Tôn Sư, con hiểu rồi”, vị thiện cư sĩ vô cùng 

vui mừng trả lời, biết là Đức Phật đã nhận lời. 

Trên đường về lại thành Sāvatthi, ông khuyến khích mọi người dọc 

đường chào đón, đảnh lễ Đức Phật. Vừa về đến nơi, ông tìm kiếm ngay 

một nơi chốn thích hợp để xây dựng tịnh xá. Địa điểm không được quá 

gần cũng không quá xa làng mạc; ban ngày không có quá nhiều người 

qua lại, ban đêm không có nhiều tiếng động; nơi đó đủ gần cho thiện tín 

đến viếng thăm và cũng đủ xa cho người sống ẩn dật. Cuối cùng ông 

tìm được một nơi lý tưởng cho chư tăng – một cánh rừng thưa tuyệt đẹp 

trong dãy đồi bao quanh thành phố, đó là lâm viên Jetavana của Thái tử 

Jeta (Kỳ Đà), con Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc). 

 Anāthapiṇḍika đến cung điện viếng thăm thái tử Jeta và xin hỏi 

mua khu rừng. Thái tử Jeta nói sẽ không bán cho Anāthapiṇḍika dù ông 

có trả đến mười tám triệu đồng tiền vàng. Anāthapiṇḍika trả lời là ông 
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sẽ trả thái tử số tiền đó ngay. Tuy nhiên hai bên không đồng ý về thời 

hạn và điều kiện của cuộc mua bán nên phải kiếm một người trung gian 

hòa giải. Người hòa giải qui định là dùng mười tám triệu đồng tiền vàng 

trải trên khu vườn để đo đất và, dựa vào đó, khế ước bán đất được đặt 

ra. 

Anāthapiṇḍika cho xe chở tiền vàng trải khắp trên mặt đất. Cuối 

cùng chỉ còn một mảnh đất nhỏ ở lối vào chưa được trải tiền vàng. Ông 

ra lệnh chở thêm vàng đến, nhưng thái tử cho biết sẽ cúng dường một 

cổng lớn và một tháp ở địa điểm đó bằng tiền của mình. Cổng và tháp 

này ngăn che tịnh xá với thế giới bên ngoài, chắn được các tiếng động ở 

ngoài đường, phân cách nơi thiêng liêng này với đời sống thế tục. Sau 

đó Anāthapiṇḍika bỏ thêm mười tám triệu đồng tiền vàng để xây tăng 

xá và trang bị đồ đạc. Ông xây các tu cốc cá nhân, một giảng đường, 

một phòng ăn, các kho chứa, đường đi, nhà vệ sinh, giếng nước, hồ sen 

làm nơi tắm rửa, và một vòng thành lớn bao bọc chung quanh khuôn 

viên. Như vậy khu rừng thưa được biến thành tu viện riêng biệt, là nơi 

ẩn cư thanh tịnh của chư tăng (Vin. 2:158-59). Để ca ngợi hai vị thành 

lập tịnh xá – Thái tử Jeta và cư sĩ Anāthapiṇḍika – kinh điển luôn đề 

cập đến hai tên: Jetavana và tịnh xá của Anāthapiṇḍika. 

Khi việc xây dựng hoàn tất, Đức Phật và chư tỳ khưu đến Sāvatthi 

để trú ngụ ở tịnh xá mới hình thành. Vào ngày đầu tiên đón tiếp Tăng 

chúng, Anāthapiṇḍika cúng dường trai tăng Đức Phật cùng chư tăng. 

Sau đó ông bạch hỏi Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nên cúng dường Jetavana như thế nào cho 

đúng theo Giáo Pháp?” 

“Con có thể dâng cúng đến Tăng già bốn phương (tứ phương tăng), 

hiện tại và tương lai.” 

Và Anāthapiṇḍika vâng theo lời dạy. Rồi Đức Bổn Sư tán thán 

công đức của ông bằng kệ sau: 

 

Trú xứ ngăn nóng lạnh,  

Thú dữ, trùng và muỗi,  

Gió nóng và mưa ướt. 

Để hành thiền, quán niệm,  

Trong tu cốc an lành –  
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Một trú xứ như vậy 

Được Thế Tôn khen ngợi  

Là cúng dường bậc nhất  

Dâng tặng đến Tăng già. 

 

Vì vậy người thiện trí  

Muốn vun bồi phước báu,  

Nên xây cất chỗ ở 

Cho các bậc tu hành,  

Dâng cúng tứ vật dụng  

Đến các vị giới đức.  

 

Rồi các vị dạy Pháp  

Tận diệt mọi đau khổ; 

Người, thấu hiểu Giáo Pháp,  

Ngay đây chứng Niết-bàn. 

 

Sau lễ trai tăng, cư sĩ Anāthapiṇḍika dùng thêm mười tám triệu 

đồng tiền vàng để tổ chức một lễ hội tưng bừng cho dân chúng với quà 

tặng cho mọi người. Tổng cộng ông bỏ ra năm mươi bốn triệu cho công 

đức bố thí cúng dường tịnh xá đến Đức Phật và chư tăng. Do vậy Đức 

Phật tuyên bố ông là vị đệ nhất thí chủ của Tăng già trong hàng đệ tử cư 

sĩ (AN 1:14). 

 

HỘ TRÌ TĂNG GIÀ 

Sau khi thành lập tịnh xá Jetavana, Anāthapiṇḍika hộ trì chư tăng 

trú ngụ nơi đây rất cần mẫn. Ông cung cấp mọi vật dụng cần thiết cho 

tịnh xá. Mỗi buổi sáng ông dâng chư tăng cháo lúa mạch; mỗi buổi 

chiều ông cho mang y, bát, và thuốc men đến. Ông cũng cho người đến 

sửa chữa, bảo trì tịnh xá. Hơn hết, ở ngôi nhà bảy tầng của ông, hằng 

ngày ông đều sớt bát cho hàng trăm chư tăng. Và như vậy, mỗi ngày 

vào giờ sớt bát, ngôi nhà tràn ngập bóng y vàng trong không khí thanh 

tịnh và thánh thiện. 

Khi được nghe về công đức cúng dường rộng rãi của 

Anāthapiṇḍika, Vua Pasenadi noi gương và mỗi ngày sớt bát cho năm 



Đại thí chủ Anāthapiṇḍika 

 

7 

 

trăm vị tỳ khưu. 

Một ngày nọ trên đường đến viếng chư tăng, nhà vua nghe các hầu 

cận nói chư tăng đem những phần thức ăn cúng dường của vua cho cư 

sĩ thiện tín trong vùng, và những người này mang chúng đến biếu lại 

cho các vị hầu cận. Nhà vua bối rối ngạc nhiên bởi ngài cúng dường 

toàn thức ăn thịnh soạn, và vì vậy vua đến gặp Đức Phật hỏi lý do. 

Đức Phật giải thích rằng các người thừa hành ở hoàng cung phân 

phát thức ăn với tâm không chí thành, chỉ làm theo lệnh giống như đang 

dọn dẹp nhà kho hay như giải người tội trộm đến pháp đình. Họ không 

có tín tâm và lòng từ khi cúng dường đến chư tăng. Nhiều người còn 

nghĩ rằng các vị khất sĩ là hạng ăn bám vào sức lao động của người 

khác. Với thái độ dâng cúng như vậy, không ai thấy thoải mái thọ nhận 

vật thực, dù là cao lương mỹ vị. 

Ngược lại những gia chủ có tâm tín thành, như nam cư sĩ 

Anāthapiṇḍika và nữ cư sĩ Visākhā, luôn hoan hỷ chào đón chư tăng, 

xem họ như những người bạn tâm linh sống vì hạnh phúc và lợi ích của 

tất cả chúng sanh. Một buổi ăn thanh đạm được một thiện hữu san sớt, 

dâng cúng vẫn hơn hẳn một bữa ăn sang trọng không được san sớt, 

dâng cúng với thiện tâm. Đức Phật nói lên một bài kệ cho nhà vua ghi 

nhớ: 

 

Món ăn dù dở hay ngon,  

Thực phẩm dù ít hay nhiều,  

Nếu được thiện hữu san sớt,  

Cũng thành một bữa ăn ngon. 

(Jāt. 346) 

 

Anāthapiṇḍika và Visākhā không chỉ là hai vị đệ nhất thí chủ ở 

Sāvatthi, Đức Phật còn thường cần sự hộ trì của họ mỗi khi có chuyện 

cần sắp xếp với giới cư sĩ và dân chúng. Tuy nhiên tài sản của 

Anāthapiṇḍika không phải là vô tận. Ngày nọ, một trận lụt lớn bất ngờ 

đã cuốn phăng số tiền mười tám triệu của ông ra biển. Ngoài ra ông 

cũng cho bạn bè làm ăn vay mượn một số tiền tương đương, nhưng họ 

không hoàn trả, và ông không nỡ đòi lại. Tài sản của ông có khoảng 

chín mươi triệu. Với năm mươi bốn triệu xây dựng tịnh xá, cộng với 
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trận lũ lụt và số nợ không đòi lại được, tài sản ấy nay cạn kiệt. Vị triệu 

phú Anāthapiṇḍika trở nên nghèo túng. Dù lâm cảnh khó khăn như vậy, 

ông vẫn tiếp tục cung cấp thức ăn cho chư tăng, dù chỉ đạm bạc một 

món cháo loãng. 

Lúc bấy giờ, ở nơi cao nhất trong tòa nhà bảy tầng của Anātha-

piṇḍika, có một vị thần trú ngụ. Theo luật lệ nơi trú xứ, khi Đức Phật 

hay các vị tỳ khưu đến thọ trai, vị thần này phải bước xuống đảnh lễ. 

Việc này khiến vị thần thấy thật phiền toái nên tìm cách khiến chư tăng 

đừng đến nữa. Thần xuất hiện trước các người hầu, yêu cầu họ đừng sớt 

bát cho chư tăng nhưng chẳng ai để ý. Rồi thần cố kêu gọi người con 

trai của gia chủ nhưng cũng không được. Cuối cùng, thần xuất hiện với 

hào quang rạng rỡ trước mặt Anāthapiṇḍika, thuyết phục ông đừng 

cúng dường chư sa môn nữa vì nay ông đã không còn giàu có. Vị đại thí 

chủ trả lời rằng ông chỉ biết ba bảo vật là Phật, Pháp, Tăng và chỉ chủ 

tâm kiên trì phụng sự Tam Bảo này mà thôi. Rồi ông yêu cầu vị thần 

này dời đi nơi khác vì nhà ông không chứa những ai chống báng Đức 

Phật. 

Cũng theo luật lệ nơi trú xứ, vị thần này phải ra đi. Thần đến xin 

gặp vị chư thiên bảo vệ thành Sāvatthi rồi đến Tứ đại Thiên vương để 

xin nơi trú ngụ mới. Các vị đều không thể quyết định chuyện này nên 

bảo vị thần đi gặp vua trời Sakka (Đế Thích). Vị thần vô gia cư này lúc 

ấy mới thấy được việc làm sai trái của mình và xin thiên chủ Sakka tha 

lỗi. Sakka bắt vị thần chuộc tội bằng cách giúp Anāthapiṇḍika lấy lại 

được số vàng bạc bị chìm dưới biển, tìm kiếm châu báu của cải được 

chôn dấu nhưng không ai thừa nhận, và đòi nợ dùm cho ông. Vị thần 

hết sức cố gắng thực hiện những công việc này, như xuất hiện trong 

giấc mơ của những người vay mượn và đòi họ phải trả nợ. Không bao 

lâu Anāthapiṇḍika có lại được số tiền năm mươi bốn triệu và có thể toại 

ý bố thí cúng dường rộng rãi như xưa. 

Bấy giờ vị thần này xuất hiện trước mặt Đức Phật, xin sám hối về 

những hành vi đầy ác ý của mình và được Đức Thế Tôn tha thứ. Rồi sau 

khi được Ngài giảng giải Giáo Pháp, vị thần trở thành một đệ tử Phật. 

Đức Phật còn dạy thêm rằng một người muốn hoàn thành hạnh bố thí 

không thể bị bất cứ điều gì trong thế gian này cản trở, dù là thần linh, 

chư thiên, ma quỷ, hay ngay cả sự hăm dọa của tử thần (Jāt. 140, 340). 
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Sau khi Anāthapiṇḍika khôi phục lại được tài sản, một người bà-la-

môn ganh tỵ với sự may mắn của ông nên muốn đánh cắp một bửu bối, 

mà theo ý ông ta, đã giúp cho Anāthapiṇḍika giàu có. Ông ta muốn bắt 

cóc Sirī, nữ thần Tài lộc, mà theo lối tin tưởng thời bấy giờ nếu có nữ 

thần này trong tay thì tài lộc sẽ rời bỏ Anāthapiṇḍika mà qua ông ta. 

Vì thế, người bà-la-môn đến nhà Anāthapiṇḍika và nhìn chung 

quanh tìm biểu hiện của nữ thần Tài lộc. Với tài tiên tri, ông tin rằng 

Tài lộc đang ở trong một con gà trống trắng nuôi trong chiếc lồng vàng 

ở trong nhà. Ông ta xin Anāthapiṇḍika cho con gà ấy, với lý do để gà 

gáy đánh thức học trò của ông mỗi buổi sáng. Vị gia chủ cho ngay 

không do dự. Tuy nhiên, ngay lúc đó vị bà-la-môn lại thấy Tài lộc đang 

dời qua một viên đá quý nên xin vật này làm quà và được tặng ngay. Kế 

đó ông ta lại thấy Tài lộc núp trong một cây gậy, ông ta lại xin cây gậy. 

Được cây gậy thì ông lại thấy biểu hiện của Sirī đậu xuống đầu 

Puññalakkhaṇā, vợ của Anāthapiṇḍika – một người phụ nữ hiền đức, là 

biểu hiện thật sự của phước lành cho gia đình, và vì thế luôn được chư 

thiên bảo vệ. Lúc bấy giờ người bà-la-môn khiếp sợ: “Ta không thể nào 

xin vợ của người này!” Ông ta vô cùng hổ thẹn thú thật chủ ý xấu xa 

của mình, trả lại các món đã xin, và rời khỏi nhà Anāthapiṇḍika. 

Anāthapiṇḍika đến gặp bậc Toàn Giác và kể lại câu chuyện kỳ lạ 

xẩy ra mà ông không sao hiểu được. Đức Phật giảng giải cho ông nghe 

nhân duyên của câu chuyện – như thế nào thiện nghiệp thay đổi được cả 

thế giới, và như thế nào những người có chánh trí – nhờ vun bồi giới 

hạnh thanh tịnh – có thể thành đạt được mọi thứ, ngay cả Niết-bàn (Jāt. 

284). 

Anāthapiṇḍika thường viếng thăm Đức Phật khi Ngài trú ngụ tại 

Sāvatthi. Nhưng những lúc Đức Phật đi hoằng pháp nơi xa, ông không 

đảnh lễ Ngài được và cảm thấy hụt hẫng như thiếu nơi nương tựa. Vì 

thế, một ngày nọ, ông thưa với ngài Ānanda rằng ông ao ước được xây 

một tháp thờ để lễ bái cúng dường Đức Tôn Sư khi Ngài không có mặt. 

Ngài Ānanda trình bày lại với Đức Phật ý nguyện này. 

Đức Phật dạy rằng có ba loại thánh tích để tôn vinh lễ bái Đức 

Phật: thứ nhất là tháp thờ xá lợi, chỉ lập ra sau khi Đức Phật nhập diệt; 

thứ hai là những vật có liên quan đến Đức Phật và đã được Ngài dùng, 

thí dụ như bình bát; thứ ba là những biểu tượng có thể thấy được, thí dụ 
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như tranh hay tượng. Cách thứ nhất chưa thực hiện được vì Đức Phật 

còn tại tiền. Cách thứ ba không thích hợp cho những ai không chấp 

nhận thờ kính chỉ một bức tranh hay biểu tượng. Vì vậy chỉ còn cách 

thứ hai là thích hợp nhất. 

Cây Bồ Đề ở Uruvela là một vật thích hợp để chúng sanh lễ bái 

cúng dường, dù chư Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. Dưới cội cây ấy, 

Ngài đã tìm được cánh cửa Bất tử, và là nơi Ngài an trú trong nhiều 

tuần lễ đầu tiên sau khi chứng quả Giác Ngộ. Thế rồi, nhận lời thỉnh cầu 

của ngài Ānanda, Trưởng lão Moggallāna dùng thần thông bay đến 

dưới cây Bồ Đề ở Uruvela, hứng một trái bồ đề đang chín rụng, vừa rời 

khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất. Trái bồ đề được mang về tịnh xá 

Jetavana để gieo trồng với sự hiện diện của triều đình, chư thánh tăng 

và các thiện tín. Ngài Ānanda trao trái ấy cho Vua Pasenadi để gieo 

xuống đất, nhưng đức vua khiêm cung trả lời là ông chỉ phụng sự cho 

triều đình, một người kề cận và phụng sự Giáo Pháp sẽ thích hợp hơn 

để làm việc này. Rồi đức vua trao trái bồ đề cho Anāthapiṇḍika đang 

đứng kế bên. Anāthapiṇḍika kính cẩn gieo trái. 

Cây Bồ Đề lớn lên, trở thành một thánh tích thiêng liêng cho thiện 

nam tín nữ nương tựa và lễ bái. Ngài Ānanda cũng thỉnh cầu Đức Phật 

tọa thiền nhập định suốt đêm dưới cội cây này để ban thêm phước lành 

cho thánh tích. Anāthapiṇḍika thường tìm đến cây Bồ Đề và dùng 

những ký ức thiện lành liên quan đến cây cùng với niềm cảm hứng 

thiêng liêng ông đã thọ nhận nơi đây để nhớ nghĩ đến Đức Thế Tôn (Jāt. 

479). 

 

THÂN QUYẾN 

Cư sĩ Anāthapiṇḍika có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông, bà 

Puññalakkhaṇā – nghĩa là “người nhiều công đức” – sống đúng như tên 

của bà, là biểu hiện của phước báu cho gia đình, chăm lo cho người làm 

công và hết lòng phụng sự chư tăng hằng ngày đến nhà trì bình. Bà 

cũng có tín tâm nơi Giáo Pháp, như anh của bà –  là một trong những đệ 

tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. 
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Anāthapiṇḍika có bốn người con, ba người con gái và một người 

con trai. Hai người con gái lớn, Đại Subhaddā và Tiểu Subhaddā, là 

những người thấu hiểu Giáo Pháp sâu sắc như cha của họ và đã đạt 

được quả vị Nhập lưu. Họ noi gương cha trong việc đạo lẫn việc đời; và 

cả hai đều có gia đình hạnh phúc. 

Người con gái út, tên là Sumanā, có trí tuệ vượt hẳn cả gia đình. 

Sau khi nghe một bài pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, cô nhanh 

chóng chứng đắc tầng thánh thứ nhì, quả vị Nhất lai – chỉ còn tái sanh 

một lần. Cô không lập gia đình và khi mệnh chung, cô tái sinh vào cõi 

trời Tusita (Đâu suất), một trong các cõi trời cao nhất của dục giới. 

Người con trai duy nhất của Anāthapiṇḍika là Kāla, có chiều hướng 

ngược lại. Cậu không muốn biết gì đến Giáo Pháp và chỉ chú tâm vào 

việc làm ăn mua bán. Một ngày nọ, Anāthapiṇḍika muốn hướng tâm 

cậu vào đạo pháp nên đề nghị nếu cậu thọ trì lễ Bố-tát (Uposatha), ông 

sẽ cho một ngàn đồng tiền vàng. Kāla đồng ý, và rồi cậu nhanh chóng 

tìm được sự thư giãn khi mỗi tuần nghỉ việc một ngày để quây quần 

cùng với gia đình. Vì vậy, việc nhịn ăn sau giờ ngọ trong ngày Bố tát 

không quá khó khăn cho cậu hành trì. 

Rồi người cha lại yêu cầu việc thứ hai và cho cậu thêm một ngàn 

đồng tiền vàng nếu cậu chịu đến tịnh xá và học thuộc lòng một bài kệ 

trước mặt Đức Tôn Sư. Kāla vui vẻ đồng ý. Chuyện này đã thay đổi 

cuộc đời của cậu. Mỗi lần Kāla muốn học thuộc một bài kệ, Đức Phật 

làm cho cậu không hiểu được ý nghĩa, khiến cậu phải toàn tâm toàn ý 

lắng nghe nhiều lần. Trong khi đang chú tâm cố gắng hiểu nghĩa, bỗng 

nhiên cậu khởi lên niềm cảm hứng và kính ngưỡng thâm sâu vào Giáo 

Pháp. Cậu chứng đắc quả vị Nhập lưu ngay lúc ấy. Nhờ vậy đời sống 

hằng ngày của cậu trở nên cao quý như cha cậu, và cậu cũng trở thành 

một đại thí chủ hộ trì Giáo đoàn, với biệt danh là “Tiểu Anāthapiṇḍika.” 

Kāla kết hôn với Sujātā, là em của nữ đại thí chủ nổi tiếng Visākhā. 

Sujātā rất tự hào về dòng dõi và sự giàu có của cả gia đình hai bên. Tuy 

nhiên, vì suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh những chuyện vặt vãnh phù 

phiếm này, nên trong thâm tâm cô không thoả mãn, không toại ý, luôn 

gắt gỏng cau có. Cô trút sự bực dọc, không vui của mình vào người 

khác, đối xử khắc nghiệt với họ, đánh đập tôi tớ, đi đến đâu mang sự sợ 

hãi cho người chung quanh đến đó. Cô không cư xử được cả với cha mẹ 
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chồng và chồng mình đúng mực theo khuôn phép xã hội Ấn Độ thời 

bấy giờ. 

Một ngày nọ Đức Phật được Anāthapiṇḍika mời đến nhà trai tăng. 

Thọ thực xong, Đức Tôn Sư bắt đầu giảng pháp thì nghe tiếng la hét 

náo động như hàng tôm hàng cá vang ra từ phòng trong. Ngài ngừng lại 

và hỏi vì sao. Anāthapiṇḍika bạch Phật rằng cô con dâu đang la mắng 

người làm. Ông nói thêm cô là người phụ nữ đanh đá, không lễ phép 

với chồng và cha mẹ chồng, không cúng dường, không có niềm tin vào 

đạo giáo, và luôn gây chuyện xung đột trong gia đình. 

Đức Phật cho gọi Sujātā gặp Ngài. Khi cô đến, Đức Phật hỏi cô 

muốn trở thành loại vợ nào trong bảy loại vợ. Cô không hiểu ý nghĩa 

này và xin Ngài giải thích thêm. Bậc Giác Ngộ giảng cho cô nghe về 

bảy loại vợ qua bài kệ sau: 

 

Sân hận và tàn nhẫn,  

Khinh chê chồng của mình, 

Tà ý với người khác,  

Tìm cách hại mạng chồng,  

Sát nhân – loại vợ ấy. 

 

Chồng tạo dựng của cải,  

Bằng hành nghề công nghiệp 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp. 

Vợ cắp của cho mình,  

Kẻ trộm – loại vợ ấy. 

 

Tham ăn và lười biếng,  

Khắc nghiệt và hung ác,  

Nói thô cộc dữ dằn, 

Đàn áp, bắt nạt chồng,  

Bạo chúa – loại vợ ấy. 

 

Luôn từ mẫn giúp đỡ,  

Chăm sóc, lo cho chồng  

Như mẹ chăm lo con,  
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Gìn giữ tài sản chồng,  

Mẹ hiền – loại vợ ấy. 

 

Tôn vinh quý trọng chồng,  

Như em gái kính anh,  

Khiêm cung và nhu thuận  

Phục vụ chồng như ý, 

Em gái – loại vợ ấy. 

 

Hoan hỷ thấy dáng chồng  

Như bạn vui đón bạn,  

Được giáo dục tốt lành, 

Giới hạnh và chung thủy,  

Bạn hiền – loại vợ ấy. 

 

Tâm tư không oán giận,  

Lo sợ bị phạt lỗi, 

Không hiềm hận lang quân,  

Khiêm cung phục vụ chồng,  

Hầu cận – loại vợ ấy. 

 

Ba loại vợ sát nhân,  

Kẻ trộm và bạo chúa, 

Khi thân hoại mạng chung 

Đọa sanh vào địa ngục. 

 

Vợ như mẹ, em, bạn,  

Hay vợ như hầu cận,  

Luôn giữ gìn đức hạnh, 

Mạng chung sanh cõi trời. 

(AN 7:59) 

 

Rồi Đức Bổn Sư hỏi thẳng cô: “Này Sujātā, đây là bảy loại vợ mà 

người đàn ông có thể gặp phải. Con thuộc loại vợ nào?” Chấn động sâu 

xa về lời dạy này, Sujātā thưa rằng từ nay về sau cô sẽ nỗ lực trở thành 
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người hầu cận phục vụ chồng. Lời dạy của bậc Giác Ngộ đã soi tỏ cho 

cô trở thành người vợ tốt. Về sau, cô là một đệ tử cư sĩ thuần thành của 

Đức Phật, luôn nhớ đến ân đức Ngài đã hóa độ cho cô. 

Tin Sujātā được chuyển hóa nhanh chóng lan ra. Vào một buổi 

chiều nọ, Đức Phật bước vào giảng đường và hỏi chư tăng đang bàn bạc 

chuyện gì? Chư tăng trả lời rằng họ đang nói về phép lạ của Giáo Pháp 

khi bậc Toàn Giác thay đổi một phụ nữ từng dữ dằn như cọp thành 

người vợ khả ái Sujātā. Thế rồi Đức Phật kể câu chuyện Ngài đã từng 

dạy dỗ cô như thế nào trong một kiếp quá khứ. Trong kiếp đó, cô là mẹ 

của Ngài, và Ngài giúp bà mẹ ngưng những lời la mắng đàn áp người 

khác bằng cách so sánh tiếng kêu chói tai của con quạ dữ dằn với tiếng 

hót ngọt ngào của một loài chim quý (Jāt. 269). 

Sau hết là câu chuyện về người cháu của Anāthapiṇḍika, được thừa 

kế một gia tài bốn mươi triệu nhưng sống một cuộc đời phóng đãng, 

rượu chè, bài bạc, hoang phí tiền bạc vào những cuộc chơi trụy lạc, đàn 

bà và bạn xấu. Khi hết tiền, anh đến xin ông chú giàu có cấp dưỡng. 

Anāthapiṇḍika cho người cháu một ngàn đồng tiền vàng và khuyên 

dùng số tiền này để gầy dựng thương nghiệp. Anh phung phí hết số tiền 

đó rồi đến xin ông nữa. Lần này ông cho năm lần nhiều hơn, năm ngàn 

đồng mà không ra điều kiện gì, ngoài lời cảnh cáo người cháu đây là lần 

giúp đỡ cuối cùng. Thế nhưng anh vẫn tiêu hoang và khánh tận. Khi đến 

xin tiền lần thứ ba, anh được Anāthapiṇḍika cho hai bộ quần áo, anh ta 

lại bỏ phí. Không xấu hổ, anh lại đến xin chú. Tuy nhiên, lần này anh 

được bảo phải ra khỏi nhà vì anh đến chỉ để yêu sách tiền bạc. Nếu anh 

đến xin vật thực như một người hành khất bình thường, chắc chắn anh 

sẽ không phải tay không rời khỏi căn nhà phước thiện, từ mẫn của Cấp 

Cô Độc. 

Cuối cùng anh chết trong cùng khổ vì lười biếng và cứng đầu 

không chịu đi tìm kế sinh nhai. Xác của anh được tìm thấy trong đống 

rác ở ven thành. Khi được tin ấy, Anāthapiṇḍika tự hỏi có thể nào ông 

ngăn được kết thúc đau buồn này không. Ông kể cho Đức Phật nghe và 

hỏi Ngài lẽ ra ông có nên hành động khác đi không. Đức Phật hóa giải 

băn khoăn của ông, giải thích rằng người cháu có lòng tham không đáy. 

Anh chết vì lối sống buông thả, hoang phí, không nghĩ đến hậu quả – 

như đã từng như vậy trong kiếp quá khứ (Jāt. 291). 
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BẰNG HỮU 

Sau khi cư sĩ Anāthapiṇḍika đắc quả vị Nhập lưu, ông luôn kiên trì 

giữ gìn giới luật, thanh lọc tâm, và nỗ lực nâng đỡ tinh thần những 

người chung quanh. Vì vậy ông sống trong sạch giữa những người có 

cùng niềm tin như ông. Không những thân quyến mà người hầu và 

người làm công đều vun bồi hạnh cúng dường bố thí, giữ Ngũ giới, và 

hành trì lễ Bố tát (Jāt. 382). Ngôi nhà của ông là tâm điểm của lòng từ 

bi và thiện tâm. Lối sống này lan tỏa đến bằng hữu, người làm việc với 

ông, và môi trường chung quanh. Ông không hề áp đặt sự suy nghĩ của 

mình lên họ hay trốn tránh những vấn đề xẩy ra trong đời sống hằng 

ngày. Một vài chi tiết về cuộc đời của ông được đề cập trong kinh điển. 

Có một nhóm người say sưa rượu chè trong thành Sāvatthi hết tiền 

xài bèn nghĩ kế phục rượu Anāthapiṇḍika cho ông mê man để cướp 

tiền. Họ biết ông thường đi theo một con đường đến yết kiến nhà vua 

nên lập một quán rượu trên con đường đó. Khi ông đi ngang qua, họ 

mời ông nếm thử. Ông tự nhủ: “Làm sao một đệ tử tín thành của Đức 

Phật lại có thể uống rượu?” nên từ chối và đi tiếp. 

Những kẻ nát rượu hư hỏng kia lại nhử ông một lần nữa Trên 

đường về. Lần này ông nhìn thẳng vào họ và nói là ông biết họ không 

uống một giọt nào vì chai rượu vẫn y nguyên như từ lúc ông đi qua; vậy 

có phải họ muốn phục rượu ông để cướp của không. Nghe lời vạch tội 

thẳng thắn này, họ sợ hãi bỏ chạy (Jāt. 53). 

Anāthapiṇḍika phân biệt rất rõ việc tự giữ giới không dùng rượu và 

các chất say của mình với cách sống của người khác. Thí dụ như ông 

vẫn giữ tình bằng hữu với một người bạn là nhà buôn rượu. Người ấy 

rủi ro bị mất một số tài sản lớn vì sự bất cẩn của người làm công. 

Anāthapiṇḍika thông cảm và đối xử với người bạn này không khác gì 

với những bằng hữu khác khi gặp rủi ro. Ông nêu gương lành nhưng 

không bắt họ phải theo gương ông, hoặc chê trách những người còn 

khiếm khuyết (Jāt. 47). 

Một lần kia Anāthapiṇḍika có việc phải đi ngang qua một vùng có 

nhiều trộm cướp. Ông chọn cách đi suốt đêm, tuy vất vả nhưng tránh 

được nguy hiểm (Jāt. 103). Ông sống đúng theo lời khuyên của Đức 

Phật là khi bị tấn công thì cứ chạy trốn, không cần phải giả vờ anh hùng 
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[Một trong sáu cách đoạn trừ khổ bằng tri kiến là đoạn trừ bằng tránh né 

những người, vật hay nơi chốn nguy hiểm, có thể làm phát sinh phiền 

não. (MN. 2)]. 

Anāthapiṇḍika cũng tránh trộm cướp bằng cách khác. Ông có một 

người bạn từ thời thơ ấu mang một cái tên xui xẻo là Kālakaṇṇī, nghĩa 

là “Con Chim Bất Hạnh”. Khi người bạn này cần tiền, ông rộng rãi giúp 

đỡ và cho một việc làm trong nhà. Các bạn khác biết được chỉ trích ông 

giúp đỡ người giai cấp thấp và có cái tên xấu như là một điềm gở. Ông 

phản đối và nói: “Tên thì có hề gì chứ? Người có trí không nên tin dị 

đoan.” Trong một chuyến đi làm ăn xa, Anāthapiṇḍika nhờ người bạn 

này trông nhà hộ. Một đám bất lương nghe tin ông đi khỏi bèn đến nhà 

ông dự định cướp của. Khi chúng bao vây quanh nhà, “Con Chim Bất 

Hạnh” đánh trống khua chuông ầm ĩ như là trong nhà đang có tiệc tùng. 

Bọn cướp nghe vậy tưởng chủ nhà vẫn còn bên trong nên bỏ chạy mất. 

Trở về nghe được câu chuyện này, ông bảo bạn bè: “Thấy không! Con 

Chim Bất Hạnh đã giúp tôi một việc lớn. Nếu tôi nghe lời các bạn thì 

nhà tôi đã bị cướp rồi.” 

Hầu hết bạn bè của Anāthapiṇḍika là người tin tưởng vào đạo giáo, 

mặc dù có một số tôn sùng các du sĩ khổ hạnh của các hệ phái khác, vốn 

rất phổ biến vào thời bấy giờ. Một ngày nọ ông mời các bạn này đến 

nghe Đức Phật thuyết giảng, họ chấn động sâu xa và bày tỏ ý nguyện 

được trở thành đệ tử của Ngài. Từ đó họ thường xuyên viếng thăm tịnh 

xá, cúng dường, giữ giới, và thọ lễ Bố-tát. Nhưng khi Đức Phật vừa rời 

khỏi Sāvatthi thì họ quên Giáo Pháp, trở lại với các du sĩ khổ hạnh mà 

họ tiếp cận hằng ngày. 

Vài tháng sau, khi Đức Phật trở lại Sāvatthi. Anāthapiṇḍika lại dẫn 

họ đến gặp Ngài. Lần này bậc Toàn Giác chẳng những giảng giải khía 

cạnh trí tuệ của giáo lý, mà còn cảnh báo những người từ bỏ Chánh 

Pháp rằng không có con đường nào có thể dẫn đến sự thoát khổ tối 

thắng hơn và toàn hảo hơn là quy y Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng. Đây 

là cơ hội hiếm hoi trong thế gian này. Bỏ lỡ cơ hội quý hiếm này sẽ vô 

cùng hối tiếc về sau. Những người chí thành nương tựa vào Tam Bảo sẽ 

thoát khỏi đọa sanh địa ngục, và đạt được một trong ba tái sanh hạnh 

phúc là tái sanh làm người, làm trời, hay đạt Niết-bàn. 

Đức Phật kêu gọi những thương gia này xem xét lại điều gì mới 
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thật sự quan trọng nhất cho họ, để thấy rằng lòng tin Tam Bảo không 

phải là một thứ xa xỉ có thể gác bỏ qua một bên khi xét thấy nó không 

thuận tiện trong đời sống hằng ngày. Ngài nói với họ về hậu quả sai lầm 

của việc quy y ngoại đạo – đấy không phải là sự bảo vệ chân thực mà 

chỉ là một hình thức trợ lực tạm thời. Khi tâm của họ trở nên nhuần 

nhuyễn, sẵn sàng lắng nghe, Đức Tôn Sư thuyết giảng cho họ giáo lý vô 

thượng của các bậc Giác Ngộ – Tứ Diệu Đế, Bốn Sự Thật về khổ, 

nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, và con đường đưa đến diệt khổ. 

Cuối bài pháp, tất cả đều chứng đắc tầng thánh thứ nhất, quả vị Nhập 

lưu. Trong cách sống với bằng hữu này, chứng đắc đạo pháp của 

Anāthapiṇḍika cũng trở thành một phước báu cho họ (Jāt.1). 

 

PHÁP CỦA BẬC GIÁC NGỘ 

Trong bốn mươi lăm năm hoằng pháp, Đức Phật nhập hạ mười chín 

lần tại Sāvatthi, ở tịnh xá của Anāthapiṇḍika trong lâm viên Jeta. Mỗi 

khi Ngài ngự tại đây trong ba hay bốn tháng an cư mùa mưa, 

Anāthapiṇḍika đều viếng thăm Đức Thế Tôn mỗi ngày hai lần, thường 

chỉ để được trông thấy Ngài, nhưng nhiều nhất là để thính pháp. Là một 

đại thí chủ hỗ trợ Tăng già, ông rất kín đáo, thầm lặng, ít khi vấn pháp 

Đức Thế Tôn vì không muốn người ta nghĩ là ông đánh đổi sự đóng góp 

để có được lời khuyên bảo cho cá nhân mình. Sự cúng dường của ông 

đến từ trái tim mà không cần báo đáp. Niềm vui sướng khi dâng tặng tự 

nó đã là phần thưởng cho ông rồi. Ông nghĩ Đức Phật và chư tăng sẽ 

không xem những lời giảng dạy như là một nghĩa vụ đền bù lại cho sự 

cúng dường, mà chia sẻ Giáo Pháp như một biểu hiện của lòng bi mẫn. 

Vì vậy mỗi khi Anāthapiṇḍika đến gặp Đức Phật, ông lặng lẽ ngồi 

một bên, chờ đợi xem Đức Bổn Sư có chỉ dạy ông điều gì không. Nếu 

Đức Phật không nói gì, ông sẽ kể một vài sự kiện xảy ra trong đời sống 

thường nhật của ông, trong đó có một số được đề cập trong kinh điển. 

Rồi ông chờ đợi xem Đức Phật có khuyên bảo gì, chấp thuận hay phê 

bình cách hành xử của ông, hoặc dùng câu chuyện của ông để làm đề tài 

giảng pháp. Ông dùng cách này để nối kết những trải nghiệm trong đời 

sống hằng ngày của ông với Giáo Pháp. 

Tam Tạng Pāli còn ghi chép lại nhiều trường hợp Đức Phật ban lời 

khuyên dạy cho Anāthapiṇḍika, tạo thành một nền tảng đạo đức khái 
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quát cho người cư sĩ. Như vậy, ông đã làm nhiều lợi ích lớn lao cho 

không biết bao nhiêu thế hệ Phật tử tại gia cố gắng sống theo Giáo Pháp 

qua những lời chỉ dạy Đức Bổn Sư dành cho ông. Những bài pháp này, 

từ đơn giản đến thâm sâu, được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh 

(Aṅguttara Nikāya). Dưới đây là một số bài tiêu biểu, bắt đầu bằng 

những lời khuyên đơn giản cho người cư sĩ tại gia: 

 

Này gia chủ, nếu thành tựu bốn pháp, người đệ tử cao quý bước 

vào con đường đúng theo Giáo Pháp của người cư sĩ, con đường 

mang lại tiếng tốt và dẫn đến tái sanh vào cõi trời. Đó là bốn pháp 

gì? Bốn pháp đó là hộ trì chư tăng với y bát, hộ trì chư tăng với thực 

phẩm, hộ trì chư tăng với nơi ở, hộ trì chư tăng với thuốc men. 

(AN 4:60) 

  

Này gia chủ, có bốn loại hạnh phúc người cư sĩ thọ hưởng được: 

hạnh phúc có quyền sở hữu, hạnh phúc có tài sản, hạnh phúc không 

mắc nợ, hạnh phúc của sự trong sạch. 

Hạnh phúc có quyền sở hữu là gì? Một người có được tài sản do 

tận lực cố gắng, thu thập bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình, 

và sở hữu chúng chân chánh. Khi suy nghĩ: “Tài sản ta làm ra nhờ 

tận lực cố gắng… một cách chân chánh,” hạnh phúc khởi lên, toại ý 

mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có quyền sở 

hữu. 

Hạnh phúc có tài sản là gì? Một người nhờ có được tài sản do tận 

lực cố gắng… mà vừa vui thọ hưởng tài sản vừa tạo công đức. Khi 

suy nghĩ: “Nhờ tài sản do tận lực cố gắng… mà ta vừa vui thọ hưởng 

tài sản vừa tạo công đức,” hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn nguyện 

khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có được tài sản. 

Hạnh phúc không mắc nợ là gì? Một người không mắc một món 

nợ nào, dù lớn dù nhỏ, với bất cứ ai. Khi suy nghĩ: “Ta không mắc 

một món nợ nào, dù lớn dù nhỏ, với bất cứ ai,” hạnh phúc khởi lên, 

toại ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc không 

mắc nợ. 

Hạnh phúc của sự trong sạch là gì? Vị thánh đệ tử được phước 

lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong 
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sạch. Khi suy nghĩ: “Ta được phước lành với thân hành trong sạch, 

khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch,” hạnh phúc khởi lên, toại ý 

mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc của sự trong 

sạch. 

 (AN 4:62) 

  

Này gia chủ, có năm điều hiếm hoi trên thế gian này mà ai cũng 

ao ước, mong cầu, hài lòng, vui thích khi có được. Năm điều đó là 

gì? Đó là trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, và được tái 

sanh vào các cõi trời. Này gia chủ, ta không dạy rằng năm điều này 

có thể đạt được bằng lời cầu nguyện. Nếu người ta có thể đạt được 

năm điều này bằng lời cầu nguyện, ai lại không làm như vậy chứ? 

Này gia chủ, với một đệ tử cao quý mong muốn được trường thọ, 

việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để được sống 

lâu không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo 

con đường dẫn đến phước báu được trường thọ, là trời hay là người. 

Với một đệ tử cao quý mong muốn được có sắc đẹp…hạnh 

phúc…danh thơm…tái sanh vào cõi trời, thì việc cầu nguyện hay vui 

thích trong việc cầu nguyện để mong được có sắc đẹp…hạnh 

phúc…danh thơm…tái sanh vào cõi trời, không đem lại lợi ích gì. 

Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường dẫn đến phước 

báu được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, và tái sanh vào cõi trời. 

(AN 5:43) 

 

Này gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Năm lý do đó là 

gì? 

…Một đệ tử cao quý với tài sản được gầy dựng chân chánh nhờ 

nỗ lực làm việc với mồ hôi nước mắt của mình, vị ấy mang lại an lạc 

cho chính mình, cho cha mẹ, vợ con, và người làm. 

…Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy mang lại an lạc cho 

bạn bè thân hữu. 

…Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy tránh khỏi tai họa và 

giữ tài sản được an toàn. 

…Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy dâng tặng đến quyến 

thuộc, khách khứa, vong linh, vua chúa, và chư thiên. 



Đại thí chủ Anāthapiṇḍika 

 

20 

 

…Khi tài sản được gầy dựng như vậy, người đệ tử cao quý hiến 

dâng cho những mục đích cao quý và đưa đến hạnh phúc của cõi 

trời, cúng dường các vị ẩn sĩ và cho các vị bà-la-môn đoạn ly kiêu 

mạn, không biếng nhác, sống kham nhẫn và khiêm cung, tự nhiếp 

phục mình, tự an tịnh mình, tự hoàn thiện mình. 

Nếu tài sản của vị đệ tử cao quý gầy dựng với năm lý do này bị 

hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: “Ít nhất ta đã gầy dựng tài sản với 

năm lý do trên, nhưng nay tài sản ta không còn nữa!” – như vậy vị  

ấy sẽ không phiền não. Nếu tài sản được tăng lên, vị ấy suy nghĩ như 

sau: “Ta thật đã gầy dựng tài sản với năm lý do trên, và nay tài sản ta 

được tăng lên!” – như vậy vị ấy sẽ không phiền não trong cả hai 

trường hợp. 

(AN 5:41) 

 

Sự quan trọng của các lời dạy trên được Đức Phật nhấn mạnh lại 

một lần nữa cho Anāthapiṇḍika vào một dịp khác, dưới hình thức khác. 

Lần ấy Ngài dạy ông rằng: 

 

Này gia chủ, có bốn điều luôn được ao ước, quý trọng, ưa thích, 

khó đạt được trên thế gian này. Bốn điều ước đó là gì? “Mong cho 

tôi có được tài sản chân chánh!” “Mong cho tài sản này mang lại 

danh thơm cho tôi, cho thân quyến tôi, và cho các bậc thầy tổ!” 

“Mong cho tôi được trường thọ!” “Mong cho tôi sau khi thân hoại 

mạng chung được tái sanh vào cõi trời!” 

Này gia chủ, để đạt được bốn điều ước trên, vị ấy cần phải có bốn 

điều kiện là: hoàn thiện tín tâm, hoàn thiện giới đức, hoàn thiện bố 

thí, và hoàn thiện trí tuệ. 

(AN 4:61) 

 

Đức Phật giảng giải: Tín tâm chỉ có được khi vị ấy tin tưởng trọn 

vẹn vào bậc Giác Ngộ và lời dạy của Ngài về thực tánh của các pháp 

trong đời sống. Giới đức chỉ thành tựu khi vị ấy giữ gìn đầy đủ Ngũ 

giới. Bố thí chỉ đầy đủ khi tâm vị ấy không bị tham lam chi phối. Trí tuệ 

có được khi vị ấy thấy được rằng nếu tâm bị chinh phục bởi năm 

chướng ngại – dục lạc thế gian, ác tâm, hôn trầm, dao động, và nghi ngờ 
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–  thì vị ấy sẽ làm chuyện không nên làm, và không làm những chuyện 

nên làm. Ngược lại, nếu vị ấy thường xuyên thẩm nghiệm, quán sát 

những thôi thúc và động cơ trong nội tâm, là vị ấy đang bắt đầu vượt 

qua được năm chướng ngại trên. Như vậy nhiếp phục được chúng là kết 

quả của trí tuệ. 

Với tín tâm, giới đức, hạnh bố thí và trí tuệ, vị đệ tử cư sĩ cao quý 

đi đúng con đường để đạt được bốn điều mong ước – tài sản, danh 

thơm, trường thọ, và tái sanh vào nhàn cảnh – rồi dùng của cải này để 

hoàn thành bốn việc thiện.  Người ấy mang lại hạnh phúc cho mình, cho 

gia đình, cho thân quyến và bạn bè được hạnh phúc; tránh được tai họa; 

làm tròn bổn phận; và hộ trì các ẩn sĩ và các bà-la-môn chơn chánh. 

Nếu một người sử dụng tài sản vào những mục đích khác hơn bốn mục 

đích trên thì tài sản đó sử dụng không chân chánh, không đúng mục 

đích, và phí phạm vô nghĩa. Còn nếu người ấy tiêu dùng của cải vào 

bốn mục đích trên, thì tài sản đó tiêu dùng chân chánh và có ý nghĩa. 

Trong một dịp khác, Đức Bổn Sư giảng về sự khác biệt trong cách 

hành xử đúng và sai của người cư sĩ tại gia như thế nào. Trong bài kinh 

này (AN 10:91), Ngài nói: “Người vô trí nhất là người giành được tài 

sản bằng cách gian lận lừa gạt, lại không tự mình vui hưởng, cũng 

không dùng vào việc lợi ích cho người khác. Nếu người đó dùng tài sản 

có được bằng sự lường gạt này để mang an lạc lại cho mình, hoặc cho 

người khác thì còn có thể hiểu được.” 

Ngay cả khi tài sản đạt được bằng lường gạt và cưỡng bách mà một 

người bình thường cũng khinh khi lên án, Đức Phật cũng phân biệt rõ 

ràng sự khác biệt trong thái độ và cánh hành xử của con người. Khi một 

người nhận định rõ mục đích căn bản của việc nắm giữ tài sản chân 

chánh kiếm được là để mang lại cuộc sống an lạc thoải mái, người ấy có 

thêm niềm hân hoan khi chia sẻ an lạc này với người khác. Từ đó, 

người ấy hiểu được rằng rõ ràng mình không thể mang lại an vui cho 

người mình lường gạt, trộm cắp; còn nếu tài sản được gầy dựng chân 

chánh thì sẽ không gây đau khổ cho một ai. 

Nhóm thứ nhì là người kiếm tiền một phần bằng cách chân chánh 

và một phần qua lường gạt. Cũng vậy, trong số họ, có người không 

hưởng thụ nó, cũng không mang lợi ích cho người khác; cũng có người 

hưởng thụ của cải này và dùng nó mang an lạc cho người khác. 
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Cuối cùng là nhóm thứ ba, kiếm tiền hoàn toàn bằng cách lương 

thiện nhưng cũng rơi vào hai trường hợp trên: tự mình không vui 

hưởng, cũng không ban phát cho người khác; hoặc có vui hưởng và có 

ban phát. Nhưng nhóm này lại có thêm hai trường hợp: một là dính mắc 

vào tài sản quá mạnh, không hiểu được hiểm nguy của sự bám níu này 

và không tìm cách thoát ra; hai là người không dính mắc vào tài sản, 

hiểu được hiểm nguy của sự bám níu này và tìm cách thoát ra. Như vậy 

có mười loại người hưởng thụ dục lạc thế gian liên quan đến tài sản. 

Một lần nọ, Đức Phật hỏi Anāthapiṇḍika về việc bố thí thực phẩm 

ở nhà ông. Theo chú giải, đây ám chỉ việc bố thí cho người nghèo, vì 

Đức Phật biết việc sớt cho chư tăng ở nhà ông luôn rộng rãi. Từ việc 

này Đức Bổn Sư giải thích về quả báo khác biệt trong việc bố thí cúng 

dường. Đức Bổn Sư dạy rằng: 

“Dù bố thí thức ăn đạm bạc hay ngon quý, nếu cho với tâm không 

kính trọng hay lễ độ, không tự mình cho, chỉ cho phần thừa cặn, hay 

cho mà không tin vào quả báo, thì khi tái sanh với quả báo của việc bố 

thí này, tâm người đó không thiên về thưởng thức ăn ngon, mặc đẹp, xe 

sang, và những phẩm vật quý tốt đối với năm giác quan. Vợ con, tôi tớ, 

người làm không vâng lời hay chú ý nghe người ấy. Vì sao vậy? Đó là 

quả báo của các nghiệp làm không kính trọng.” 

Rồi Đức Thế Tôn kể về một tiền kiếp của Ngài – là một người bà-

la-môn giàu có tên là Velāma, đã tự mình bố thí thực phẩm rộng rãi, 

nhưng không một người thọ nhận nào xứng đáng với thực phẩm ấy. Dù 

chỉ một lần sớt bát cho các thánh đệ tử, từ bậc Nhập lưu đến A-la-hán, 

vẫn hưởng được nhiều phước báu lớn lao hơn là bố thí thật nhiều đến 

những người không xứng đáng. Phước báu còn nhiều hơn nữa nếu cúng 

dường vật thực đến một vị Phật Độc Giác hay một trăm vị Phật Độc 

Giác, và phước báu còn nhiều hơn như vậy nếu cúng dường vật thực 

đến một vị Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hay xây cất tu viện cho 

Tăng già. Tuy nhiên phước báu cao thượng nhất là quy y Tam Bảo – 

Phật, Pháp, Tăng – và viên mãn nếu vị thí chủ còn hành trì Ngũ giới. 

Thiện lành hơn nữa nếu tâm vị thí chủ tỏa hương từ ái (mettā) đến mọi 

chúng sanh, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng cao thượng hơn cả là tu tập 

tuệ giác về tướng vô thường của các pháp, dù chỉ trong khoảnh khắc 

của một cái búng ngón tay (AN 9:20). 
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Các lời dạy trên nêu rõ các giai đoạn tu tập: bố thí, trì giới, hành 

thiền tâm từ, và cuối cùng là sự chứng ngộ rốt ráo về tánh vô thường 

của các pháp bị điều kiện chi phối. Nếu không nỗ lực trong bố thí, trì 

giới, và không tinh tấn vun bồi tâm từ không phân biệt đến tất cả chúng 

sanh, thì tâm không thể an định để chứng ngộ được vô thường; vì 

những dằn vặt hay các suy nghĩ bất thiện có thể khởi lên làm tâm không 

có được sự tịch tĩnh cần thiết cho việc hành thiền. 

Một bài kinh khác trình bày về các loại bố thí, và là bài kinh duy 

nhất trong đó Anāthapiṇḍika bạch lên Đức Phật một câu hỏi: “Có bao 

nhiêu người xứng đáng được cúng dường?” Đức Phật trả lời là có hai 

hạng người: những người đang trên con đường giải thoát và những 

người đã giác ngộ (AN 2:27). 

Vấn đề thanh lọc tâm cũng được đề cập trực tiếp hay gián tiếp. Có 

lần Đức Phật nói với Anāthapiṇḍika: “Khi tâm bị ô nhiễm thì thân, 

khẩu, ý cũng bị bợn nhơ. Một người như vậy sẽ bị tham dục lôi đi, và 

chết đau khổ; như là một ngôi nhà có mái vụng lợp, kèo cột rui sẽ bị ướt 

hư khi mùa mưa đến” (AN 3:107-108). 

Một lần khác, Anāthapiṇḍika cùng với vài trăm cư sĩ đến viếng 

thăm Bậc Đạo Sư và được Ngài dạy như sau: “Này các gia trưởng, các 

vị hộ trì Tăng già với y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men, nhưng đừng 

hài lòng với chỉ như vậy. Mong các vị tu tập để có lúc đạt được và an 

trú trong hoan hỷ (pīti) của thiền định.” 

Nghe xong những lời này, Trưởng lão Sāriputta nói thêm: “Vào 

thời điểm khi vị thánh đệ tử an trú trong hoan hỷ của thiền định, năm 

điều sau đây sẽ không xảy ra trong tâm người ấy: khổ và ưu liên hệ đến 

cảm thọ, lạc và hỷ liên hệ đến cảm thọ, khổ và ưu liên hệ đến bất thiện, 

lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện, khổ và ưu liên hệ đến thiện” (AN 5:176). 

Vào một dịp khác, khi Anāthapiṇḍika cùng với nhiều cư sĩ đến 

viếng thăm Đức Phật, bậc Giác Ngộ nói với Trưởng lão Sāriputta: 

 

Một gia chủ áo trắng hành trì Ngũ giới và có thể như ý đạt được, 

một cách dễ dàng không khó nhọc, bốn điều cao quý mang lại hạnh 

phúc trong hiện tại – một gia chủ như vậy, nếu muốn, có thể tự tuyên 

bố về mình như sau: “Với ta đọa địa ngục đã bị loại trừ, đọa súc sanh 

đã bị loại trừ, cảnh giới ngạ quỷ đã bị loại trừ: các cõi giới thấp, bất 
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hạnh, cực kỳ đau khổ đã bị loại trừ. Ta là bậc Nhập lưu, không còn 

rơi vào các cảnh khổ, chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ cuối cùng.” 

Ngũ giới nào phải được hành trì? Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ 

bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói dối, từ bỏ rượu và các 

chất làm mê mờ tâm trí. 

Bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại là gì? Vị 

thánh đệ tử có lòng tin không lay chuyển vào Phật, lòng tin không 

lay chuyển vào Pháp, lòng tin không lay chuyển vào Tăng, và có giới 

đức được các bậc thánh kính mến – giới không bị đứt, không bị sứt 

mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, mang lại giải thoát, được bậc trí 

khen ngợi, dẫn đến định tâm. Đó là bốn điều cao quý khi hành trì 

mang lại hạnh phúc trong hiện tại, làm cho thanh tịnh tâm chưa được 

thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Vị thánh 

đệ tử đạt được bốn điều này như ý, dễ dàng và không khó nhọc. 

(AN 5:179) 

 

Vào một thời khác, chứng ngộ tầng thánh Nhập lưu được Đức Phật 

giảng giải qua ba cách khác nhau  cho một mình Anāthapiṇḍika nghe. 

Đức Phật thuyết: 

 

Khi năm sợ hãi hận thù trong tâm vị thánh đệ tử đã đoạn diệt, khi 

vị ấy thành tựu bốn chi phần của bậc Nhập lưu, và vị ấy thông suốt 

và thâm nhập giáo lý cao thượng (thánh lý), người đó có thể tự xem 

mình là một vị Nhập lưu. Còn như một người sát sanh, trộm cắp, tà 

dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, thì sẽ gặt lấy năm sợ hãi 

hận thù trong hiện tại và tương lai, và tâm bị khổ ưu chi phối. Ai 

tránh được năm ác nghiệp này, với vị ấy năm sợ hãi hận thù được 

loại trừ. Thế nào là năm sợ hãi hận thù: sợ hãi hận thù do duyên sát 

sanh, sợ hãi hận thù do duyên trộm cắp, sợ hãi hận thù do duyên tà 

dâm, sợ hãi hận thù do duyên nói dối, sợ hãi hận thù do duyên dùng 

chất say. 

Thứ hai là người ấy có phẩm chất của một vị Nhập lưu – là lòng 

tin không thối chuyển vào Phật, Pháp, Tăng, và giữ gìn giới luật 

không sai sót. 

Thứ ba là người ấy thông suốt và thâm nhập thánh lý – đó là lý 
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duyên sinh. 

(AN 10:92) 

 

Vào một buổi sáng nọ, Anāthapiṇḍika muốn viếng thăm Đức Phật 

nhưng còn quá sớm nên ông ghé vào tu viện của các du sĩ khổ hạnh. 

Những vị này biết ông là đệ tử của Đức Phật nên hỏi ông Đức Phật 

có những quan kiến gì. Ông trả lời là ông không biết tất cả quan kiến 

của Đức Thế Tôn. Họ hỏi ông chư tăng có những quan kiến gì. Ông trả 

lời là ông không biết tất cả quan kiến của chư tăng. Vì vậy họ hỏi riêng 

ông có quan kiến gì. Ông trả lời: “Thưa chư vị, tôi có thể trả lời dễ dàng 

về phần của tôi. Nhưng trước hết xin chư vị cho tôi biết quan kiến của 

quý vị. Rồi sẽ không khó khăn gì cho tôi giải thích quan kiến của tôi.” 

Các du sĩ khổ hạnh giải thích ý niệm của họ về thế giới. Người thì 

cho thế giới trường tồn, người khác thì quan niệm là không trường tồn; 

người thì cho là vô hạn, người khác thì tin là không vô hạn; người thì 

cho là thể xác và sinh mạng giống nhau, người khác thì nghĩ là chúng 

riêng biệt nhau; người thì cho là các bậc Giác Ngộ vẫn còn tồn tại sau 

khi chết, người khác thì tin là các Ngài sẽ bị tiêu hoại. 

 Sau đó Anāthapiṇḍika mới nói là: “Bất cứ quan kiến nào vừa kể 

trên cũng chỉ có thể khởi sanh từ hai nguồn: hoặc là từ sự hiểu biết thiếu 

trí tuệ của chính mình, hai là nghe người khác nói. Trong cả hai trường 

hợp, những quan kiến này có điều kiện, do duyên khởi. Bất cứ những gì 

chịu điều kiện, do duyên khởi đều có bản chất vô thường; cái gì vô 

thường, cái ấy mang đến khổ đau. Vì vậy những ai chấp thủ vào quan 

kiến thì cũng chấp thủ đau khổ, sẽ bị đau khổ chi phối.” 

Khi các du sĩ khổ hạnh mong được biết quan kiến của 

Anāthapiṇḍika, ông trả lời: “Bất cứ những gì khởi sanh đều vô thường; 

vô thường mang lại đau khổ.  Nhưng đau khổ không thuộc về tôi, không 

phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi.” 

Để bác bỏ trình bày của Anāthapiṇḍika, các du sĩ khổ hạnh nói là 

Anāthapiṇḍika tự mình chấp thủ vào chính quan kiến của ông. Ông trả 

lời, “Không đâu, vì tôi đã thấu rõ được điều này qua thực chứng, và hơn 

nữa, tôi còn biết cách xuất ly khỏi chúng.” Nói cách khác, ông dùng 

quan kiến như một phương tiện và xả bỏ chúng đúng lúc. Các du sĩ 

không trả lời được, ngồi im lặng, biết là mình đã bị thua. 
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Sau đó Anāthapiṇḍika lặng lẽ đến gặp Đức Thế Tôn và thuật lại câu 

chuyện này. Đức Phật khen ngợi ông: 

“Lành thay, này gia trưởng. Ông cần hướng dẫn những người còn 

si mê này thường hơn để họ được biết đến Chánh Pháp.” Rồi bậc Đạo 

Sư sách tấn ông bằng một bài pháp. Sau khi ông ra về, Đức Thế Tôn nói 

với chư tăng là một vị tỳ khưu sống trong Tăng chúng cả trăm năm 

cũng không thể trả lời cho các du sĩ khéo léo hơn gia chủ 

Anāthapiṇḍika (AN 10:93). 

Cuối cùng có hai trường hợp được ghi lại trong kinh điển: 

Anāthapiṇḍika bị bệnh và thỉnh cầu một vị tỳ khưu đến viếng thăm an 

ủi. Ông đã hết lòng hộ độ chư tăng nên lời thỉnh cầu liền được đáp ứng. 

Lần đầu tiên là ngài Ānanda đến thăm ông, lần thứ nhì là ngài Sāriputta. 

Ngài Ānanda nói với ông rằng những ai tâm chưa điều phục mới sợ 

chết và sợ kiếp sau bởi vì người ấy thiếu bốn điều: tín tâm vào Phật, vào 

Pháp, vào Tăng, và thánh giới cao thượng. Nhưng Anāthapiṇḍika trả lời 

là ông không sợ chết. Ông có lòng tin không lay chuyển vào Phật, Pháp, 

Tăng. Ông giữ gìn giới luật của hàng cư sĩ và biết là mình không phạm 

giới nào. Ngài Ānanda khen ngợi ông và nói rằng ông vừa tuyên bố quả 

của bậc thánh Nhập lưu (SN 55:27). 

Khi ngài Sāriputta viếng thăm, ngài nói với Anāthapiṇḍika rằng, 

khác với những người thế tục không tu tập nên không tránh khỏi đọa 

vào khổ cảnh, Anāthapiṇḍika có chánh tín nơi Tam Bảo và giữ gìn 

thánh giới trong sạch. Ông không như những người khác sống không 

huân tập, không nhiếp phục tâm, có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, 

tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, không có chánh trí tuệ và chánh 

giải thoát. Nếu bây giờ ông định tâm thật mạnh mẽ vào lòng tin nơi 

Phật Pháp Tăng và vào giới đức của chính ông, quán sát mình là một vị 

Nhập lưu, có được mười phẩm cách cao quý, đang đi đúng trên con 

đường giải thoát, ông có thể khỏi bệnh nhờ vào phương pháp hành thiền 

này. 

Với sức mạnh của định tâm và quán chiếu trên, Anāthapiṇḍika nhớ 

lại phước duyên được là một thánh đệ tử, và nhờ vào năng lực của liều 

Pháp dược kỳ diệu này mà căn bệnh của ông biến mất ngay. Ông đứng 

dậy mời ngài Sāriputta dùng bữa ăn đã chuẩn bị sẵn và nói chuyện tiếp 

với ngài. Sau đó ngài Sāriputta dạy ông ba bài kệ để ông ghi nhớ: 
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Khi tin vào Phật Bảo,  

Vững chắc không thối chuyển,  

Giữ giới đức tròn đầy, 

Được bậc thánh yêu mến. 

 

Khi tin vào Tăng Bảo,  

Và quan kiến chân chánh, 

Người như vậy không nghèo [phước trí],  

Sống đời không uổng phí. 

 

Do vậy bậc thiện trí,  

Luôn nhớ lời Phật dạy,  

Cần tu tập tín, giới, 

Thấy rõ được Giáo Pháp. 

(SN 55:26) 

 

Có tất cả mười tám bài pháp giảng cho Anāthapiṇḍika: mười bốn 

bài do Đức Phật tự thuyết, một bài do Anāthapiṇḍika đặt câu hỏi cho 

Đức Thế Tôn, một bài do ông thuật lại những điều đã giảng cho người 

khác, và hai bài do ngài Ānanda và ngài Sāriputta thuyết giảng cho ông. 

Mười tám bài pháp này cho thấy Đức Phật đã giảng dạy Giáo Pháp rõ 

ràng cho người cư sĩ tại gia và truyền cảm hứng cho họ nỗ lực tu tập. 

 

CÁI CHẾT CỦA CƯ SĨ CẤP CÔ ĐỘC 

Cái chết của Anāthapiṇḍika được ghi lại trong Kinh Giáo Giới Cấp 

Cô Độc (Anāthapiṇḍikovāda Sutta, MN 143). 

 Cư sĩ Anāthapiṇḍika bị bệnh nặng lần thứ ba; các cơn đau đớn 

càng lúc càng mãnh liệt và không thuyên giảm. Một lần nữa ông xin 

ngài Sāriputta và ngài Ānanda đến hộ trì. Khi ngài Sāriputta thấy ông, 

ngài biết là ông đã cận kề cái chết và ban cho ông những lời giáo huấn 

như sau: 

“Này gia chủ, đừng bám víu vào sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

ý), và đừng để suy nghĩ dính mắc vào chúng. Đừng bám víu vào sáu 

trần – đối tượng của căn (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), và đừng để 
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suy nghĩ dính mắc vào đó. Đừng bám víu vào sáu thức, vào sáu xúc, 

vào sáu thọ, vào sáu yếu tố, vào ngũ uẩn, vào bốn cõi vô sắc. Đừng 

chấp thủ bất cứ gì được thấy, nghe, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, quán 

sát trong tâm, và đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó.” 

Anāthapiṇḍika chắc hẳn đã toàn tâm toàn ý theo dõi lời chỉ dạy chi 

tiết trên, vì thế ông vừa nghe vừa thực hành ngay lời hướng dẫn của vị 

thánh tăng trí tuệ Sāriputta. Bài giảng vừa dứt, nước mắt ông trào ra. 

Ngài Ānanda từ bi hỏi có phải ông đang chìm đắm trong cơn đau 

không. Vị đại cư sĩ trả lời: 

“Thưa không, bạch ngài Ānanda tôn kính. Con phụng sự Đức Tôn 

Sư và chư thánh tăng đã lâu, nhưng con chưa bao giờ được nghe một 

bài pháp uyên thâm sâu sắc như vậy.” 

“Này gia chủ,” ngài Sāriputta nói, “một bài pháp uyên thâm như 

vậy không dễ cho các cư sĩ áo trắng thấu hiểu, thường chỉ được thuyết 

cho hàng xuất gia.” 

“Thưa ngài Sāriputta tôn kính,” Anāthapiṇḍika trả lời, “xin hãy 

giảng dạy những bài pháp như vậy đến những người cư sĩ áo trắng. Có 

những người chỉ còn một chút bụi trần trong mắt. Nếu họ không nghe 

được những bài pháp như vậy, họ sẽ bị đọa lạc. Khi được nghe, một số 

người có thể hiểu được.” 

 Có sự khác biệt lớn so với cách giảng dạy của Đức Phật trước đó. 

Ở đây chúng ta muốn nói đến những vấn đề tối hậu, đến sự giải thoát 

cao nhất qua thực hành chứ không phải qua lý thuyết. Anāthapiṇḍika đã 

đạt được quả vị của bậc Nhập lưu. Ông biết rõ bản chất vô thường của 

ngũ uẩn thủ. Chính ông cũng tự mình nói về ba đặc tánh của đời sống là 

vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng có sự khác biệt trọng yếu giữa những 

ai chỉ nghe nói và suy nghĩ về ba đặc tánh này, so với những người đã 

thực sự kinh nghiệm, chứng ngộ qua thực hành và áp dụng vào chính 

mình. Do vậy mà có sự khác biệt lớn giữa phương pháp Đức Phật giảng 

dạy cho cư sĩ và cho chư tăng. 

Đối với người thế tục, giác ngộ về thực tánh của đời sống được 

trình bày dưới dạng kiến thức. Đây cũng là cách Đức Bổn Sư giảng dạy 

cho chư tăng lúc đầu. Nhưng với các vị tỳ khưu thăng tiến xa hơn, Đức 

Phật chỉ dẫn cách thực hành đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, rốt ráo 

ngay trong kiếp sống này. Chỉ có người nào thấy được cách trình bày 
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của Trưởng lão Sāriputta là phương cách thực hành từng bước đưa đến 

Niết-bàn, người ấy mới hiểu được là Anāthapiṇḍika chưa bao giờ được 

nghe cốt tủy của Giáo Pháp trình bày theo cách thức này. 

Vào giờ cận tử, Anāthapiṇḍika đã loại bỏ được những lo lắng thế 

tục. Khi lắng nghe và suy nghiệm Giáo Pháp, ông từ bỏ được sự bám 

níu vào tài sản thế gian cũng như vào thân xác của mình. Như vậy lúc 

ấy tâm ông cũng ngang bằng với tâm các vị sa môn tu tập tiến bộ nhất. 

Trong tình huống này, Trưởng lão Sāriputta có thể ban cho cư sĩ 

Anāthapiṇḍika lời hướng dẫn thâm sâu để thành tựu kết quả vượt bực. 

Sau khi nhắc nhở Anāthapiṇḍika xong, hai vị trưởng lão ra về. 

Không lâu sau, cư sĩ Anāthapiṇḍika từ trần và tái sanh vào cõi trời 

Tusita, nơi người con gái trẻ nhất của ông đã tái sanh trước đó. 

Để bày tỏ lòng thành tín sâu xa đến Đức Phật và chư tăng, hậu thân 

của Anāthapiṇḍika xuất hiện ở tịnh xá Jetavana, dưới dung sắc của một 

vị trời trẻ với hào quang rạng rỡ. Vị trời này tiến đến đảnh lễ Đức Phật 

và nói lời kệ sau: 

 

Đây quả Rừng Kỳ Đà, 

Trú xứ của Tăng già,  

Đấng Pháp Vương lưu ngự,  

Ban hoan hỷ cho ta. 

 

Hiểu và hành chân chánh,  

Sống giới đức viên mãn  

Nên chúng sanh thanh tịnh,  

Không phải do giai cấp, 

Không phải vì tài sản. 

 

Do vậy bậc thiện trí, 

Vì lợi ích chính mình, 

Nên thẩm sát Giáo Pháp, 

Để tâm được thanh tịnh. 

 

Ngài Sāriputtta, 

Với tuệ sâu, giới tịnh, 
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Với thánh tâm tịch tĩnh, 

Ngay cả vị tỳ khưu 

Đã giải thoát tối thắng 

Cũng không thể hơn Ngài. 

 

Sau khi nói những lời này, vị trời, với thân phải hướng về Đức Thế 

Tôn để tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ Ngài rồi biến mất. 

Ngày hôm sau, Đức Tôn Sư thuật lại câu chuyện này. Ngay lập tức 

Trưởng lão Ānanda bạch Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, vị trời trẻ ấy chắc 

chắn là Anāthapiṇḍika, bởi vị cư sĩ này có lòng tịnh tín trọn vẹn vào sư 

huynh Sāriputta tôn kính.” Và Đức Tôn Sư xác nhận điều này: “Lành 

thay, Ānanda, lành thay. Con đã suy luận đúng. Vị trời trẻ đó chính là 

Anāthapiṇḍika” (SN 2:20, MN 143). 

 


