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Lời nói đầu
Cuốn sách này được dịch nguyên văn từ tác phẩm
Buddhism key stage one của Jing Yin Ken Hudson. Tôi dịch
cuốn sách này và gửi đến Thư viện Hoa Sen với các lý do :
- Đạo Phật được truyền bá rộng rãi cho mọi người. Đặc
biệt là các em thiếu nhi. Những mầm non cho tương lai mai
sau. Các em cần phải hiểu biết Đạo Phật.
- Đây là món quà thành kính dâng lên Đức Phật, mong
ngài ban phước lành cho mọi người; cho gia đình tôi; cho bạn
bè; cho tất cả mọi người.
Rất mong Thư viện Hoa Sen duyệt và chọn đăng để làm
tài liệu cho các em thiếu nhi học tập.
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2009.
Hoàng Phước Đại; Pháp danh Đồng An
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ĐỨC PHẬT

Đức phật là người sáng lập ra Đạo Phật. Ngài là một bậc
thầy thông thái. Lời dạy của ngài giúp cho mọi người giác
ngộ và hạnh phúc. Ngày hôm nay, có hơn 500 triệu người
trên thế giới nghe theo lời dạy của Ngài. Trong bài giảng
này, các thầy sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về Đức
Phật
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Cách đây khoảng 2.600 năm, Có một vị vua vĩ đại tên là
Vương Ðầu Ðà Nà (Suddhodana). Ngài có một người vợ
tuyệt đẹp tên là Ma Da (Maya). Họ sống tại chân núi Tuyết
(Himalayan) ở phía Bắc, Ấn độ.
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Một đêm, hoàng hậu Ma Da trải qua giấc mơ thật đẹp.
Hoàng hậu nhìn thấy một con voi trắng rất to đi vào phòng
ngủ của bà. Con voi mang theo một cành hoa sen. Voi tung
vòi của nó khi đi ngang qua giường của hoàng hậu ba lần.
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Sáng hôm sau, Đức vua hỏi các nhà tiên tri của ngài về
giấc mơ của hoàng hậu. Họ nói, ―Tâu Đức vua, Hoàng hậu sẽ
sinh hạ một quý tử tài đức song toàn‖. Nhà vua và hoàng hậu
rất hạnh phúc với tin này.
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Hoàng hậu Ma Da sinh hạ thái tử Tất Đạt Đa
(Siddhartha). Lúc này, trên trời, hòa quang chiếu sáng mười
phương. Tất cả cây, cỏ đều đơm hoa kết trái. Những con ong,
kêu vo ve lượn quanh những cành hoa tươi thắm. Những con
chim cất tiếng hót ngọt ngào. Mọi người ai cũng hạnh phúc
vì thái tử được sinh hạ.
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Thái tử rất tốt bụng. Ngài không bao giờ làm tổn thương
bất cứ ai, thậm chí là con vật nhỏ bé nhất.
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Một ngày kia, người em họ của Ngài dùng cung tên bắn
một con thiên nga. Con thiên nga rơi xuống đất và bị thương
rất nặng. Thái tử cảm thấy rất xót xa cho con chim. Ngài nhặt
con chim lên và chăm sóc nó cẩn thận. Ngài biết rằng tất cả
mọi con vật đều muốn sống. Chúng không muốn chết.
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Trong cung điện, Thái tử đã được học với nhiều thầy
giáo. Ngài là một học trò xuất chúng. Cha của Ngài mong
rằng có ngày Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại.
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Thái tử lớn lên và trở thành một chàng trai mạnh khỏe,
khôi ngô, tuấn tú. Ngài lập gia đình với cô gái xinh đẹp. Họ
sống với nhau rất hạnh phúc.
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Một ngày nọ, khi thái tử đi thăm một ngôi làng. Ngài
thấy bốn người : Một người bị ốm, một người già, một người
chết và một vị tu sĩ. Ba người đầu tiên khiến cho ngài buồn.
Vị tu sĩ làm cho Ngài suy nghĩ về cách thức để đạt được
hạnh phúc.
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Vào lúc 29 tuổi, Thái tử đã từ bỏ cuộc sống trong cung
điện. Ngài rời gia đình để tìm con đường làm cho mọi người
hạnh phúc.
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Trong 6 năm tiếp theo, Ngài đi từ nơi này đến nơi khác.
Ngài học đạo từ nhiều vị thầy thông thái. Ngài trải qua nhiều
gian khổ, nhưng ngài vẫn không từ bỏ con đường tu hành của
mình. Ngài vẫn một mực tìm kiếm con đường để loại bỏ sự
buồn phiền trong thế giới. Từ ngày này qua ngày khác, Ngài
trở nên thông thái.
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Cuối cùng, Ngài ngồi dưới cây bồ đề lớn. Ngài thiền định
với những câu hỏi, ―Tại sao con người lại đau khổ?, Ngài có
thể làm gì để giúp họ hạnh phúc‖.
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Vào lúc 35 tuổi, Ngài tìm ra con đường để mọi người
chấm dứt khổ đau. Rồi từ đó, Ngài được gọi là Đức Phật.
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Đức Phật đầu tiên giảng về đạo lý cho 5 đệ tử đầu tiên
của Ngài, ― Có những vấn đề trong cuộc sống của tất cả chúng
ta. Những vấn đề này nó xuất phát từ sự ích kỷ. Nếu chúng ta
từ bỏ ích kỷ, chúng ta sẽ trở nên thông thái và hạnh phúc.
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Trong 45 năm tiếp theo, nhiều người giàu và nghèo,
người già và trẻ đều đến để nghe Đức Phật giảng dạy. ― Tại
sao chúng ta phải luôn nghĩ về cái chúng ta làm, Nếu chúng
ta làm điều tốt, điều tốt sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta làm
đều xấu, thì điều xấu sẽ đến với chúng ta‖.
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Vào lúc 80 tuổi, Đức Phật nhập Niết bàn.
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PHÁP

Những lời dạy của Đức Phật bao gồm :
— Không làm điều xấu
— Nên làm điều tốt
— Giữ cho tâm hồn cao thượng

Pháp là những bài giảng của Đức Phật. Dạy cho chúng ta
cách sống trí tuệ và hạnh phúc. Pháp giúp cho chúng ta biết
làm thế nào để đối mặt và giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống. Khi chúng ta làm theo Pháp, Pháp sẽ giúp chúng ta
hạnh phúc và thanh thản.
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KHÔNG LÀM ĐIỀU XẤU

Giết hại súc vật và thô bạo với chúng là điều xấu. Giống
như chúng ta, sinh vật không muốn bị tổn thương. Chúng ta
không nên làm hại chúng; thậm chí chỉ với mục đích vui
đùa.
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Ăn cắp là điều xấu. Những người bị mất cắp tiền và đồ
vật sẽ rất đau khổ. Vì vậy những người ăn cắp sẽ phải bị
trừng trị.
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Nói dối là điều xấu. Nói dối thậm chí với mục đích đùa
giỡn cũng có thể làm cho người khác gặp rắc rối. Chúng ta
phải luôn luôn nói thật.
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LÀM ĐIỀU TỐT

Chúng ta phải kính trọng cha mẹ và thầy cô giáo. Những
người đã sẵn lòng giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta những
lời khuyên tốt. Họ đáng được chúng ta kính trọng.
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Chúng ta phải giúp đỡ người khác. Mọi người cần được
giúp đỡ đúng lúc. Giúp đỡ mọi người sẽ làm cho họ hạnh
phúc.
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Chúng ta phải làm bạn với những người tốt. Họ
giúp chúng ta trở thành người tốt. Đó là cách tốt nhất
để tránh xa những người xấu.
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GIỮ CHO TÂM HỒN TRONG SÁNG

Ích kỷ trong suy nghĩ làm cho tâm hồn bạn không trong
sáng. Khi con người ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ.
Không một ai thích người ích kỷ. Chúng ta không nên có suy
nghĩ ích kỷ.
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Đừng tham lam vì nó làm cho tâm hồn bạn trở nên
không trong sáng. Khi một cậu bé tham lam ăn quá nhiều
thức ăn, cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu. Cũng giống như vậy,
muốn quá nhiều thứ, như muốn có quá nhiều đồ chơi và chơi
quá nhiều đồ chơi sẽ không tốt cho chúng ta. Chúng ta không
nên có ý nghĩ tham lam.
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Suy nghĩ giận dữ làm cho tâm hồn bạn không trong
sáng. Khi đó chúng ta dễ mất bình tĩnh, chúng ta sẽ cáu kỉnh
với người khác. Trong khi không một ai muốn bạn bè chúng
ta và chúng ta sẽ đau buồn. Vì vậy chúng ta không nên có
thái độ giận dữ.
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TĂNG

Tăng là tên gọi chung cho các tu sĩ nam và tu sĩ nữ. Họ
thực hành Đạo Phật. Các Tăng hy vọng lời dạy của Đức Phật
có thể giúp cho con người trở nên hạnh phúc và trí tuệ hơn.
Các Tăng muốn mọi người sống với cuộc sống hạnh phúc và
an lành.
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Đàn ông có thể trở thành những vị tu sĩ nam. Những
tăng thường dậy lúc 5 giờ sáng. Tăng học lời dạy của Đức
Phật sau bữa ăn sáng. Đôi khi, Tăng dạy Pháp cho mọi người
vào buổi chiều. Trong buổi tối, Tăng thiền định. Tăng giữ
tâm hồn trong sáng và có trái tim yêu thương.
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Phụ nữ có thể trở thành các tu sĩ nữ. Họ cũng phải cạo
đầu. Họ luôn mặc áo choàng màu đà, vàng hoặc màu xám.
Các tu sĩ nữ sống cuộc sống đơn giản và làm việc chăm chỉ
để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Họ thông thái và vui
vẻ, giống như các tu sĩ nam.
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Mọi người không phải là tu sĩ nam và tu sĩ nữ cũng có
thể học lời dạy của Đức Phật. Họ được gọi là các đạo hữu.
Họ tôn thờ Đức Phật, Pháp và Tăng. Họ vui vẻ và hòa đồng
với mọi người.
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Khi các đạo hữu gặp rắc rối, họ tìm đến các tu sĩ nam và
tu sĩ nữ để xin lời khuyên. Để cảm ơn về những lời khuyên
dạy, họ thường cúng dường cho tăng thức ăn và áo quần
như là biểu hiện của sự kính trọng. Họ coi những vị tăng như
những người đặc biệt.
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TAM BẢO

Phật, Pháp và Tăng được gọi là Tam Bảo (Ba ngôi báu).
Tam bảo là vật quý giá của đạo Phật. Chúng ta phải ngưỡng
mộ và kính trọng Đức Phật, học Pháp và làm theo lời dạy
của tăng. Bởi vì làm như vậy, họ có thể thông thái và hạnh
phúc.
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Đức Phật là ngôi báu thứ nhất của đạo Phật
- Ngài là người sáng lập ra đạo Phật.
– Ngài là người tìm ra chân lý
– Ngài là người được tôn kính nhất trong đạo Phật.
– Ngài là người thể hiện sự thông thái.
– Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào để hạnh phúc thông
qua trí tuệ và tình thương.
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Pháp là ngôi báu thứ hai của đức Phật
– Pháp là lời dạy của Đức Phật
– Pháp chỉ ra chân lý.
– Pháo giúp cho con người đạt được hạnh phúc.
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Tăng là ngôi báu thứ ba của đạo
– Tăng bao gồm các tu sĩ nam và tu sĩ nữ
– Tăng đại diện cho sự đức hạnh.
– Tăng là tấm gương sáng về Đức Phật.
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NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT

Lời dạy của Đức Phật rất ý nghĩa nhưng khó hiểu. Vì vậy
khi Đức Phật tại thế, Ngài thường dùng những mẩu chuyện
để giúp người hiểu hơn về lời dạy của Ngài. Mười mẩu
chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về lời dạy của Ngài
trong tập sách này.
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Câu chuyện : Công viên những con hươu hoang dại
Lời dạy : Chúng ta không sát sinh

Thời xưa, có một khu rừng đẹp. Nhiều con hươu đến
sinh sống tại đây. Một ngày kia, Nhà vua dẫn theo những
người hầu đến đó để săn thú rừng. Nhà vua bắn cung tên và
trúng phải một con hươu mẹ. Hươu mẹ bỏ chạy trong đau
đớn. Sau đó, Nhà vua, tìm thấy hươu mẹ ẩn nấp trong bụi cây
với hươu con bên cạnh. Cho dù, hươu mẹ bị chảy máu và
nước mắt đầm đìa, nhưng hươu mẹ vẫn cho hươu con bú.
Không bao lâu, hươu mẹ chết.
Nhà vua cảm thấy hối hận, Nhà vua bế hươu con lên và
nói với nó ―Ta sẽ chăm sóc cho ngươi‖. Ngay sau đó, Nhà
vua bẻ gãy cung tên làm đôi. Nhà vua nói ―ta sẽ không bao
giờ làm bị thương ai lần nữa‖.
Để nhớ đến ngày đó, Nhà vua đặt tên cho khu rừng là
Công viên của những con hươu hoang dại.
Lời dạy : Giống như loài người, con vật cũng cảm thấy sợ
hãi. Chúng ta không nên giết hại con vật. Điều đó không
tốt và thật ích kỷ.
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Câu chuyện : Mặt trăng đang nhìn chúng ta
Lời dạy : Chúng ta không được ăn cắp

Ngày kia, có một gia đình rất nghèo. Họ thường đi đến
vườn nhà hàng xóm để ăn trộm hoa quả,
Một đêm nọ, người cha dẫn theo đứa con trai nhỏ đi vào
vườn nhà hàng xóm để ăn trộm ít cà rốt. Trong khi người cha
đang nhổ vài củ cà rốt, cậu con trai đứng bên cạnh ông ấy.
Đột nhiên, người con trai thì thầm, ―Cha ơi, có ai đang nhìn
chúng ta‖. Người cha trở nên sợ hãi. Ông ấy nhìn quanh
nhưng không thấy ai. ―Ở đâu, Ai đã nhìn vậy ?‖ Ông ấy hỏi
người con.
Người con trai chỉ vào bầu trời,‖ Đó, Thưa cha, mặt trăng
đã nhìn thấy chúng ta.‖
Người cha đã sửng sốt khi nghe con mình nói. Ông ấy đã
nghĩ không một người nào có thể nhìn thấy những gì ông đã
làm tối nay. Những lời nói của người con trai làm ông xấu hổ.
Ông ấy ném những củ cà rốt xuống đất và nắm tay người
con trai. Cả hai trở về nhà trong ánh trăng đêm. Sau đó, ông ta
không bao giờ ăn cắp vật gì nữa.
Lời dạy : Nếu chúng ta ăn cắp, mọi người sẽ biết.
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Câu chuyện : Đức Phật và Rahula
Lời dạy : Không nói dối

Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở
thành tu sĩ. Rahula là người nhỏ tuổi nhất trong các Tăng. Tất
cả các tăng đều yêu thương và đã chìu chuộng Rahula quá
đỗi. Rahula làm bất cứ điều gì mà Rahula thích. Đôi khi,
Rahula nói dối để đùa cợt ai đó.
Một ngày kia, Đức Phật nói với Rahula, ―Hãy mang cho
ngài một chậu nước. Ngài muốn rửa sạch đôi chân của ngài.‖
Ngài đã rửa đôi chân của ngài trong chậu nước và hỏi Radula,
―Liệu con có muốn uống hểt nước này?‖.
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―Không, nước này đã bị dơ bẩn!‖ Rahula trả lời.
Đức Phật yêu cầu Rahula bưng chậu nước đem đổ.
Đức Phật nói với Rahula,‖ Khi nước đã bị dơ bẩn, không
một người nào muốn dùng nó. Nó giống như những câu
chuyện mà người ta đã bịa đặt, không một người nào quan
tâm đến chúng nữa.‖
Những giọt nước mắt xấu hổ đã chảy trên má của
Rahula. Từ đó, Rahula không bao giờ nói dối điều gì.
Lời dạy : Chúng ta phải luôn luôn nói thật
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Câu chuyện : Hươu con thoát chết
Lời dạy : Phải kính trọng thầy, cô giáo

Một con hươu thông thái đã dạy cho tất cả những con
hươu con làm thế nào để trốn thoát khỏi những kẻ đi săn thú.
Một hươu con trong nhóm học rất ngoan và giỏi. Hươu con
không bao giờ làm điều xấu trong lớp. Hươu con luôn cảm
ơn thầy giáo của mình sau mỗi giờ học.
Ngày kia, hươu con này đã bị sập bẫy của những kẻ săn
thú rừng. Những con hươu khác chạy tán lọa trong hoảng sợ.
Chúng chạy về báo cho mẹ của hươu con biết tin. Hươu mẹ
khóc khi nghe tin về hươu con của mình bị sập bẫy.
Thầy giáo trấn an hươu mẹ, ― Xin đừng lo lắng, Hươu con
là một đứa học rất giỏi, Hươu con sẽ biết cách trở về an
toàn.‖
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Lúc hươu con bị sập bẫy, hươu con đã nhớ đến lời thầy
giáo dạy. Hươu con giả vờ chết bằng cách ngưng thở, và
nằm yên bất động. Người đi săn thấy vậy, tưởng hươu đã
chết thật. Khi người đi săn chuẩn bị làm thịt hươu, Hươu
non nhảy lên và bỏ chạy nhanh như gió. Bạn bè của hươu
con rất vui khi gặp lại hươu con. Họ cảm ơn người thầy
thông thái đã dạy cho họ những bài học có ích.
Lời dạy : Cố gắng học giỏi để nhận phần thưởng.
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Câu chuyện : Đức Phật xâu kim
Lời dạy : Giúp đỡ người khác

Anuruddha là một người tu hành rất giỏi, nhưng bị mù
hai mắt. Anuruddha không cảm thấy mặc cảm về bản thân
mình vì mặc dù bị mù nhưng vẫn tự mình sinh hoạt hàng
ngày.
Một ngày kia, Anuruddha cảm thấy áo choàng bị rách.
Anuruddha cố gắng vá lại chỗ rách ấy, nhưng rất khó khăn.
Anuruddha thậm chí không thể xâu chỉ qua cây kim. Đức
Phật đến phòng và xâu kim giúp cho Anuruddha. Anuruddha
hỏi ―Ai đã xâu kim cho tôi vậy?‖
―Đức Phật đã xâu kim giúp con.‖ Đức Phật đáp trong khi
Anuruddha đang vá lại cái áo choàng. Anuruddha cảm thấy
hạnh phúc và xúc động rơi nước mắt.
Lời dạy : Luôn giúp đỡ những điều mà người khác cần
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Câu chuyện : Một người đàn ông bị què chân và
một người đàn ông bị mù
Lời dạy : Chúng ta hãy giúp đỡ người khác.

Một người đàn ông què chân và một người đàn ông mù
hai mắt bị bỏ rơi trong một ngôi nhà. Chẳng may ngôi nhà bị
hỏa hoạn. Cả hai đều hoảng sợ. Người bị mù không thể thấy
đường để đi. Người bị què không thể tự đi ra khỏi căn nhà.
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Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Người mù cõng người
què trên lưng. Người què chỉ cho người mù đường đi. Cùng
với nhau, họ thoát ra khỏi căn nhà bị bốc cháy.
Lời dạy : Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chúng ta sẽ
cùng nhau chiến thắng.
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Câu chuyện : Cửa hàng bán cá
Lời dạy : Các con phải làm bạn với người tốt.

Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành
phố. Họ đi qua một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói, Ananda,
―hãy dùng tay sờ vào cuộn dây đang xâu cá kia rồi ngửi tay
con xem sao.‖
Ananda làm theo và nói, ―Mùi của nó thật là kinh tởm!‖
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Đức Phật nói,‖ Điều này giống như kết bạn, nếu con làm
bạn với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa. Nó giống như mùi
hôi của sợi dây thừng trong cửa hàng cá.
Tiếp đến, Đức Phật và Ananda đi qua một tiệm bán gia
vị. Đức Phật nói, ―Ananda, đưa tay sờ vào những gói gia vị
rồi ngửi tay con xem.‖
Ananda làm theo và nói,‖ Tay của con rất thơm,‖
Đức Phật nói,‖ Điều này giống như con kết bạn. Nếu con
làm bạn với những người tốt, con sẽ trở thành người tốt. Nó
giống như mùi thơm trên tay con khi tiếp xúc từ những gói
gia vị vậy.‖
Lời dạy: Nếu chúng ta kết bạn tốt và chân thành,
chúng ta sẽ trở thành người tốt.
Nếu chúng ta kết bạn với người lười biếng và xấu
tính, chúng ta sẽ trở thành người xấu.
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Câu chuyện : Con Cáo và hai con rái cá
Lời dạy : Các con không được ích kỷ

Vợ của cáo muốn ăn một ít cá tươi. Cáo cố tìm cá tươi
cho vợ trên khúc sông gần đó. Cáo nhìn thấy hai con rái cá
đang giành nhau một con cá to tại bờ sông. Cả hai ai cũng
muốn mình được hưởng phần cá tốt nhất. Cáo quan sát hai
con rái cá đang giành nhau một lúc. Rồi cáo đi đến và hỏi
liệu cáo có thể giúp chúng chia cá được không. Hai con rái cá
vui vẻ nhận lời.
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Cáo chia cá làm ba phần. Cáo đưa phần đầu cho con rái
cá này, còn khúc đuôi đưa cho con rái cá kia. Trong khi hai
con rái cá đang suy nghĩ, cáo sẽ chia phần cá ngon nhất như
thế nào, cáo đã bỏ chạy với phần cá ngon nhất trên tay. Cả
hai con rái cá chỉ biết trách mình vì đã quá trở nên ích kỷ.
Lời dạy: Không được ích kỷ, hãy chia phần cho
những người khác.
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Câu chuyện : Đầu và đuôi rắn
Lời dạy : Các con không được đánh nhau

Đuôi rắn đã đánh nhau với đầu rắn. Đuôi rắn nói,
―Ngươi đã dẫn ta đi quá lâu rồi. bây giờ đến lượt ta sẽ dẫn
ngươi đi.‖
Đầu rắn nói, ―Ta là chỉ huy, ta có mắt và có miệng.‖
Đuôi rắng đáp lại, ―Ngươi cần ta để bò, nếu không có ta,
ngươi không thể đi đến bất kì nơi đâu.‖
Không may đuôi rắn bị mắc kẹt trong cành cây và không
thể thoát ra được. Đầu rắn từ chối giúp đỡ và để cho đuôi rắn
chỉ huy. Đầu rắn không muốn giúp đỡ đuôi rắn. Đuôi rắn
không thể nhìn thấy đường để đi. Rồi rắn rơi vào đám lửa.
Rắn bị cháy đến chết.
Lời dạy: Sẽ làm tổn thương cả hai nếu chúng ta tranh
cãi nhau.
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Câu chuyện : Người đàn bà dọn vệ sinh
Bài học: Các con phải có tâm hồn trong sáng.
Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố
rất nặng nhọc. Vì vậy áo quần của bà rất dơ bẩn và hôi hám,
tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà. Khi thấy Đức
Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc
nhiên.
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Họ hỏi Đức Phật, ―Ngài luôn yêu cầu chúng con phải
sạch sẽ. Tại sao Ngài lại chuyện trò với người đàn bà hôi
hám như vậy?‖
Đức Phật trả lời, ―Cho dù người đàn bà đó hôi hám,
nhưng tâm hồn của bà ta rất trong sáng. Bà ta lễ phép và làm
việc rất vất vả để quét dọn sạch sẽ con đường cho người.
Một vài người trông rất sạch sẽ và tươm tất nhưng tâm hồn
họ chứa đầy ý nghĩ xấu xa!‖
Lời dạy : Có một tâm hồn trong sáng là quan trọng
hơn nhiều so với mặc áo quần sạch đẹp.
HẾT.
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