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TTôônn GGiiảả
CCAA CCHHIIÊÊNN DDIIÊÊNN
-- TTHHII ĐĐUUAA DDIIỄỄNN TTHHUUYYẾẾTT VVỚỚII AANNHH

Miền Nam Ấn Độ trước đây
Có gia đình hào phú đầy uy danh,

Hai con tư chất thông minh
Ca Chiên Diên với người anh của chàng.

Cha là quan chức vẻ vang
Quốc sư quyền thế thuộc hàng lớn lao.

Người anh ham học xiết bao
Chu du cầu học dài lâu một mình

Sau khi danh toại công thành
Trở về nơi chốn gia đình cố hương

Nghĩ mình tài cán giỏi giang
Dựng đài triệu tập xóm làng đứng quanh

Nghe chàng thuyết giảng ngọn ngành
Những điều ghi chú trong kinh Vệ Đà.

Ca Chiên Diên chẳng đi xa
Một mình tự học ở nhà mà thôi

Cũng hùng biện, cũng có tài
Dựng đài đối diện với nơi anh mình
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Vệ Đà cũng thuyết giảng kinh
Nào ngờ thu hút dân tình thành công

Khách nghe mỗi lúc một đông.
Người anh vắng khách, buồn lòng, nổi sân

Đưa em đến trước phụ thân
Nhờ cha yêu quý xử phân cho mình.

Biết anh hiếu thắng đua tranh
Ca Chiên Diên vội trần tình cùng cha:

“Con đâu có ý xấu xa
Tự con học hỏi tại nhà lâu nay

Giờ đây diễn giảng ít ngày
Thử xem kết quả có đầy khả quan!”

Người cha xử trí khó khăn
Cuối cùng tìm vợ luận bàn cùng nhau

Tìm ra giải pháp đẹp sao:
“Ca Chiên Diên được gửi vào chốn xa

Nhà đạo sĩ A Tư Đà
Là ông cậu ruột để mà học thêm.”

22-- SSỰỰ DDẠẠYY DDỖỖ CCỦỦAA ÔÔNNGG CCẬẬUU

A Tư Đà tiếng vang rền
Là người thông thái bao miền nghe danh

Ông đem tất cả tài mình
Truyền cho người cháu thông minh hàng đầu.

Ca Chiên Diên tiến bộ mau
Bao điều học hỏi tiếp thâu lẹ làng,

Thần thông sớm đạt dễ dàng,
Khiến cho ông cậu ngày càng vui thêm.

Khi song thân Ca Chiên Diên
Sai người nhắn gọi con nên trở về

Thăm nhà ít bữa rồi đi,
Chàng bèn từ chối, không hề vấn vương

Sợi dây gia quyến buộc ràng
Không còn trói buộc chân chàng giờ đây.

Cậu chàng nhận thấy điều này
Một hôm lên tiếng: “Những ngày tháng qua
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Bao nhiêu kiến thức của ta
Truyền cho cháu hết nhưng mà đủ đâu

Cháu nay cần học thâm sâu
Cần thầy hướng dẫn giúp mau thành tài

Hiện giờ cậu biết một người
Thuộc hàng Đại Giác ra đời mới đây

Đợi Ngài thành đạo một ngày 
Đến xin tu học thêm ngay với Ngài.”

Thầy trò xuống núi chờ thời
Đến vùng phụ cận Vườn Nai dựng nhà

Ở đây ít tháng ngày qua
Cậu chàng tạ thế, yếu già, tuổi cao.

Ca Chiên Diên thời gian sau
Đạt nhiều danh vọng, quên mau lời thầy

Quên luôn đấng Đại Giác ngay
Quên lời ông cậu dặn ngày xưa xa.

33-- BBÀÀII KKỆỆ TTHHẦẦNN BBÍÍ

Thời gian thấm thoắt trôi qua
Gần Ba La Nại người ta chợt đào

Tìm ra cổ vật quý sao
Tấm bia khắc chữ cổ nào ai hay
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Giống như bài kệ xưa nay
Không ai đọc được chữ này cho thông,

Các quan bàn luận tán đồng
Trình vua yết bảng, cầu mong tìm người:

“Ai mà đọc hiểu kệ rồi
Người tài sẽ được tức thời thưởng công!”

Ca Chiên Diên giỏi vô cùng
Học bao chữ nghĩa, tinh thông tuyệt vời

Hiểu luôn văn tự cõi trời
Nên ông đọc được kệ nơi bia này

Trước vua phiên dịch từng lời:
“Vua của các vị vua thời là ai?

Thánh của bậc thánh là ai?
Người mà ngu dại trông thời ra sao?

Còn người trí là thế nào?
Bẩn dơ, cấu uế làm sao xa lìa?
Niết bàn chứng đạt cách chi?

Ai chìm đắm biển não nề tử sinh?
Còn ai tự tại thân mình

Thong dong giải thoát cõi lành tiêu dao?”
Ca Chiên Diên đọc được mau

Nhưng còn ý nghĩa dễ đâu tỏ tường



CA CHIÊN DIÊN

_________________________________________________
6

Hứa cùng vua sẽ tìm đường
Tìm ra giải đáp nội trong bảy ngày

Rồi tôn giả về nhà ngay
Nghĩ suy tìm hiểu kệ này quyết tâm

Nhưng sao thấy khó vô ngần
Bèn nhờ những bậc uyên thâm góp lời

Nhân tài ngoại đạo khắp nơi
Không ai hiểu được ý bài kệ kia.

Bỗng ông sực nhớ tức thì
Lời thầy căn dặn trước khi lìa trần

Về đấng Đại Giác tuyệt luân
Nên ông quyết định đích thân gặp Ngài.

44-- TTÌÌMM ĐĐẾẾNN ĐĐẤẤNNGG ĐĐẠẠII GGIIÁÁCC

Lên đường tìm tới Vườn Nai
Quỳ nghe Phật giảng, lòng thời thiết tha,

Nghe xong tâm trí sáng ra
Nghĩ thầy xưa dạy quả là đúng thay.

Sau khi trình bài kệ này
Phật bèn giải đáp cho ngay tỏ tường:

“- Vua các vua là Thiên vương
Cung trời thứ sáu ánh vàng cao xa.
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- Thánh các bậc thánh suy ra
Là đấng Đại Giác Phật Đà uy danh.

- Để ô nhiễm bởi vô minh
Là người ngu dại thật tình chớ nên.

- Có năng lực diệt não phiền
Là người có trí, thoát miền u mê.

- Dứt xong tham với sân, si
Tức thời dơ bẩn xa lìa được nhanh.

- Giới, định, tuệ khi hoàn thành
Niết bàn chứng đắc quả tình khó chi!

- Vướng vào ngã, pháp đôi bề
Là còn trong biển não nề tử sinh.
- Pháp tánh duyên khởi thấy rành

Trong miền giải thoát an lành tiêu dao.”
Ca Chiên Diên vui biết bao

Giờ đây tỏ ngộ trước sau mọi lời,
Sau khi đảnh lễ Phật rồi

Ông bèn hoan hỉ vào nơi cung vàng
Nhắc lời Phật giảng rõ ràng

Cho vua, quan hiểu từng hàng kệ bia
Rồi quay lại Vườn Nai kia

Xin quy y Phật rất chi tâm thành.

55-- KKHHUUYYÊÊNN NNIIỆỆMM TTAAMM BBẢẢOO

Ca Chiên Diên nay an lành
Tiếp thu trí tuệ tinh anh sáng ngời

Nhiệt tình học hỏi Phật rồi
Trở thành đệ tử giỏi nơi hàng đầu

Luận sư ưu tú, thâm sâu
Hăng say truyền bá đạo mầu Thế Tôn

Đồng thời lo cải hóa luôn
Bạn xưa ngoại đạo hãy còn u mê

Bao người kính nể theo nghe
Tiếng tăm tôn giả rất chi lẫy lừng.

Một lần tôn giả tháp tùng
Theo chân Phật tới quê hương của Ngài
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Để lo giáo hóa mọi người,
Trong thời gian đó ở nơi chốn này

Có ông trưởng giả bệnh thay
Dường như chỉ sống ít ngày nữa thêm,

Xót thương tôn giả tới bên
Muốn dùng Phật pháp chữa liền cho ông

Tiêu trừ bệnh khổ là xong
Ôn tồn tôn giả khuyên ông nhiệt tình:

“Quán niệm Tam Bảo giúp mình
Mong nhờ uy đức giúp thành đạt nhanh

Khiến cho tâm ý tịnh thanh
Sẽ mau thuyên giảm bệnh tình ngay thôi!”

Bệnh nhân trưởng giả tuân lời
Theo câu khuyên đó một thời gian sau

Thân tâm cảm thấy nhiệm mầu
Trở nên an lạc! Giảm mau bệnh tình!

66-- TTUUYYÊÊNN DDƯƯƠƠNNGG
GGIIÁÁOO PPHHÁÁPP BBÌÌNNHH ĐĐẲẲNNGG

Vân du giáo hóa độ sinh
Độ từng người một đã thành thói quen

Và tôn giả Ca Chiên Diên
Khiến người nghe pháp lòng tin vững vàng
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Một lần có vị quốc vương
Trách ông theo Phật là đương sai lầm:

“Phật không thuộc Bà La Môn
Là dòng cao quý người dân nể vì!”

Ông liền đáp, giọng từ bi:
“Phật thường chỉ dạy rất chi hợp tình

Bốn giai cấp xã hội mình
Phân chia là để hoàn thành êm xuôi

Phân công làm việc mà thôi!
Thấp hèn, tôn quý con người khác nhau

Không do giai cấp thấp cao
Không do chủng tộc từ lâu tạo thành

Mà do chính bản thân mình
Gắng công giác ngộ, tận tình tu thân

Để rồi chứng quả được luôn
Mới thành cao thượng, đáng tôn quý liền!”

Rồi tôn giả thuyết phục thêm:
“Phật là bậc chí tôn trên cõi đời
Thuộc hàng giác ngộ tuyệt vời

Tuyên dương bình đẳng cho người trần gian
Tự do giải thoát vinh quang

Đạo vàng, chánh pháp rỡ ràng sáng soi!”
Quốc vương nghe thuyết xong xuôi
Lòng bừng tỉnh ngộ để rồi thành tâm

Nhờ tôn giả giới thiệu luôn
Xin quy y chốn thiền môn Phật Đà,

Rồi sau chỉnh đốn nước nhà
Toàn dân bình đẳng hài hòa sống chung.

77-- LLUUẬẬNN VVỀỀ
TTƯƯ CCÁÁCCHH TTRRƯƯỞỞNNGG GGIIẢẢ

Thấy tôn giả mãi tuyên dương
Xoá đi kỳ thị bất công lâu đời

Bà La Môn phẫn nộ rồi
Cho rằng giai cấp họ thời tối cao.
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Ca Chiên Diên một bữa nào
Thọ trai mấy vị cùng nhau đang ngồi

Cụ già gây hấn tới nơi
Mọi người nhường chỗ tức thời đứng lên

Riêng tôn giả vẫn ngồi yên
Cụ già tức giận nên liền hét la:

“Bạc râu, tuổi lớn là ta
Xứng vai trưởng giả dòng Bà La Môn

Sao ngươi đạo đức không còn
Gặp tiền bối lại không tôn trọng người?”

Nghiêm trang tôn giả đáp lời:
“Dù cho có ở trong giai cấp nào,

Dù cho tuổi tác có cao,
Nếu mà ngũ dục trước sau vẫn màng

Tham, sân, si lại luôn mang
Tác phong, đức độ trăm đường đáng chê

Thời không đáng kính trọng chi
Tôn xưng trưởng giả khó nghe vô cùng!”

Cụ già kiếm chuyện không xong
Lặng im, cứng miệng, ngượng ngùng bỏ đi.
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88-- ĐĐẠẠOO ĐĐỨỨCC
KKHHÔÔNNGG PPHHẢẢII CCHHỈỈ CCÓÓ
ỞỞ NNGGƯƯỜỜII TTUUỔỔII CCAAOO

Một người Bà La Môn kia
Giỏi tài biện luận, tức thì nổi điên

Tìm tôn giả Ca Chiên Diên
Muốn lên tiếng cật vấn, liền hét la:

“Ngươi từng uyên bác tài ba
Nổi danh hàng ngũ dòng Bà La Môn

Nay sao lại đổi đạo luôn
Trở thành đệ tử theo chân Cồ Đàm?

Khó tha thứ! Nhục vô vàn!
Còn tuyên Phật pháp, ý gian dụ đời

Mê lầm cải đạo theo ngươi
Coi thường trưởng lão! Khinh người bề trên?”

Ôn tồn tôn giả đáp liền:
“Bỏ đi tà kiến, lòng tin sai lầm

Theo đường chân chính sáng ngần 
Là điều cần thiết ta cần thực thi

Và hơn nữa lòng từ bi
Theo lời Phật dạy rất chi hợp tình

Nên ta khuyến dụ bạn mình
Theo đường sáng suốt, an lành bản thân!”

Rồi tôn giả lại ân cần
Tuyên dương Phật pháp uyên thâm tuyệt vời

Khiến cho chấn động tâm người
Người nghe tỉnh ngộ tức thời đổi thay

Bỏ đi tà kiến lâu nay
Xin theo Phật pháp, từ đây đổi đời.

99-- LLIIÊÊNN TTỤỤCC GGIIẢẢNNGG PPHHÁÁPP

- Có lần khất thực một nơi
Đang đi tôn giả bị người cản chân

Cố tình thắc mắc hỏi han:
“Kẻ cùng giai cấp sao ham tranh giành
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Nguyên nhân chi đã tạo thành?
Tỳ kheo sao có lúc giành giật nhau?”

Nghiêm trang tôn giả dạy mau:
“Người cùng giai cấp từ lâu tranh giành

Là do ‘tham dục’ hôi tanh
Tỳ kheo dù đã tu hành khác chi

Chỉ vì chút ‘chấp ngã’ kia
Nghĩ ta riêng biệt cách ly với người

Hay vì ‘chấp pháp’ mà thôi
Nghĩ muôn sự vật trên đời khác ta

Nên tranh giành mới xảy ra
Vô minh, tà kiến! Thật là tiếc thay!”

Người kia vội nhạo báng ngay:
“Vậy theo tôi nghĩ đời nay mọi người

Mắc vòng tham dục hết thôi!
Chấp ngã, chấp pháp đồng thời vướng luôn!”

Nghe xong tôn giả ôn tồn
Dạy rằng: “Có đức Thế Tôn đời này

Đại giác ngộ! Đáng bậc thầy!
Não phiền tham dục diệt ngay mọi đường,

Chấp ngã, chấp pháp không vương,
Ngài trong ba cõi xứng hàng đầu thôi,

Bậc mô phạm thật tuyệt vời
Cho loài trời với loài người lâu nay!”

- Có lần hành hóa thường ngày
Nơi quê hương cũ lòng đầy từ bi

Và tôn giả dạy nhóm kia
Lời vàng chánh pháp rất chi tâm thành:

“Nhớ rằng tín ngưỡng, tu hành
Là nhằm giải thoát cho nhanh thân mình

Thoát vòng quanh quẩn tử sinh 
Để cho cuộc sống an bình thong dong

Đừng xem là nghề nghiệp chung
Kinh doanh kiếm lợi ở trong cửa thiền.”

- Có lần tôn giả giảng thêm
Cho người nghe hiểu chớ quên vô thường:

“Dù cho của cải bạc vàng
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Và luôn danh vị, quyền năng chẳng bền
Có sinh thời tử theo liền

Hợp tan, thành hoại luân phiên xoay vần
Ta nên tinh tấn nhận chân

Ma vô thường đó phải cần diệt ngay
Ta nên tu tập hàng ngày

Theo lời Phật dạy lâu nay giúp đời
Để mà đạt được tới nơi

Kiếp vui vĩnh cửu con người cầu mong!”

1100-- LLÀÀMM CCÁÁCCHH NNÀÀOO ĐĐỂỂ
BBÁÁNN NNGGHHÈÈOO MMUUAA GGIIÀÀUU

Một hôm đi tới mé sông
Chợt tôn giả thấy cảnh không bình thường

Một cô ngồi khóc thảm thương
Tay ôm vò nước vẻ đương chán đời,

Khi tôn giả ghé đến nơi
Hỏi thăm tự sự cô thời than van:

“Bất bình đẳng khắp thế gian
Người ta giàu có, con mang phận nghèo

Suốt đời cơ cực tiêu điều
Không còn muốn sống! Quyết liều tấm thân!”

Xót thương tôn giả trấn an:
“Làm người cuộc sống chỉ cần bình yên

Là điều tốt nhất chớ quên
Nghèo đâu đáng để ta nên đau buồn,

Cái nghèo hãy bán đi luôn
Thế là thoát nợ không còn sầu bi!”

Ngạc nhiên cô hỏi tức thì:
“Thưa nghèo sao bán được đi cách nào?”

Từ bi tôn giả giảng mau:
“Tham lam kiếp trước kiếp sau đói nghèo

Phải nên tu phước cho nhiều
Mở lòng bố thí, bỏ điều tham lam

Đó là cách tốt vô vàn
Để mà đem cái nghèo nàn bán đi
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Mua giàu vào được tức thì,
Nhớ rằng bố thí có gì khó đâu
Cô không tiền bạc sang giàu

Ngoài vò nước đó cô nào có chi
Vò thời của chủ nhân kia

Nhưng cô có nước múc về mới đây
Trút qua bình bát của thầy

Tức là bố thí xong ngay khó gì!”
Cô nghe lời dạy từ bi

Trong tâm bừng tỉnh, tức thì ngộ ra.

1111-- BBIIẾẾNN ÁÁII TTÌÌNNHH TTHHÀÀNNHH
TTÌÌNNHH TTHHƯƯƠƠNNGG RRỘỘNNGG LLỚỚNN

Một lần giáo hóa phương xa
Dừng chân tôn giả ghé qua một miền

Nơi đây tiểu quốc bình yên
Nhưng vua đang gặp muộn phiền tóc tang

Vì bà hoàng hậu yêu thương
Vừa qua đời tại cung vàng ít hôm

Vua đau xót chẳng chịu chôn
Đem ngâm thân xác vào luôn dầu mè
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Để không bị rữa nát đi
Muốn bà sống lại còn kề cận nhau.

Quần thần bàn luận trước sau
Muốn vua chấm dứt khổ đau muộn phiền

Phải nhờ thầy Ca Chiên Diên
Là người oai đức lại thêm biệt tài

Luận sư khéo léo tuyệt vời
Mong rằng có cách tức thời giúp vua

Tinh thần sáng suốt như xưa
Thêm bề dõng mãnh như từ lâu nay.

Quần thần bèn tới nhờ thầy
Quả nhiên tôn giả ra tay giúp liền

Thấy vua sầu não yếu mềm
Thầy bèn bẻ nhánh cây bên cạnh mình

Trao cho vua, nói tâm tình:
“Đại vương mang nhánh cây xanh tươi này

Về hoàng cung chăm sóc ngay
Giữ cây xanh mãi lâu ngày được không?”

Nhà vua đáp: “Khó vô cùng
Nhánh cây tách khỏi thân trong ít ngày

Làm sao tươi mãi được đây
Chết khô, tàn uá đi ngay còn gì.”

Lời tôn giả dạy từ bi:
“Bao nhiêu nghiệp báo trước kia trả rồi
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Trả xong, hoàng hậu qua đời
Một khi mạng sống tới thời tiêu vong

Làm sao có thể cầu mong
Cho bà quay lại sống trong cõi trần!”

Nhà vua bừng ngộ chân tâm
Nỗi buồn tang tóc muôn phần tiêu tan,

Nghe thêm tôn giả khuyên rằng:
“Ái tình thuở trước đại vương từng dành

Riêng cho hoàng hậu triều đình
Giờ nên trải rộng ra thành bao la

Đem ban phát khắp mọi nhà
Mọi người chung hưởng chan hòa tình thương

Thời vương quốc sẽ phú cường
Toàn dân hạnh phúc, bốn phương thanh bình!”

Nghe lời khích lệ hợp tình
Vua bèn an táng người mình thương yêu

Đích thân chỉnh đốn trong triều
Nhân dân an lạc suốt nhiều năm sau

Họ càng tin tưởng đạo mầu
Tin vào Phật pháp với bao tâm thành.

TTââmm MMiinnhh NNggôô TTằằnngg GGiiaaoo
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