
 

 

CHÚA GIÊSU  & ĐỨC PHẬT 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lm.  Anphong Nguyễn Công Vinh 

.2021. 

 



 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

*Siddhartha Gautama hay còn gọi là Shakyamuni, 

phiên âm Hán Việt là Thích-ca Mâu-ni. Đức Phật Thích 

Ca là một triết gia, học giả, người sáng lập nên Phật Giáo, 

sinh ở Népal vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại giữa thế kỷ thứ 6 

và 4 trước Công nguyên (khoảng năm 624 trước CN). 

Đức Gautama đã từ bỏ đời sống hoàng tộc phú quý để tìm 

đạo. Sau sáu năm cầu đạo, Đức Gautama đạt được giác 

ngộ tâm linh và dành 45 năm cuối đời của mình cho việc 

truyền dạy giáo lý ở phía Đông tiểu lục địa Ấn Độ. Những 

lời giáo pháp trong thời gian truyền đạo của Người, đã đặt 

nền tảng cho sự hình thành của Phật Giáo. Hàng loạt 

những bản kinh ghi lại lời dạy của Người được lưu giữ 

qua truyền khẩu và được viết thành sách 200 năm sau1. 

*Chúa Giêsu, theo Kitô giáo, là Ngôi Hai Thiên 

Chúa, xuống thai trong lòng Đức Trinh Nữ Mariabởi 

quyền phép Thiên Chúa và sinh ra làm người lấy tên là 

Giêsu, tại làng Be-Lem, đất nước Ít-ra-en,vào thế kỷ thứ 

1 Công nguyên. Lễ mừng thiết lập vào ngày 25/12 hàng 

năm. Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Na-da-rét 30 năm. Ba 

năm cuối đời ra giảng đạo, thu thập môn đệ và bị người 

Do Thái kết án chết đóng đinh trên thập tự. Nhưng  ngày 

thứ ba thì phục sinh và về trời như lời Người loan báo 

                                           
1 Cf.Wikipedia 
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trước. Người thiết lập Hội Thánh Công Giáo và trao lại 

cho các tông đồ tiếp tục công cuộc của Người. Cuộc đời 

và những lời rao giảng, cũng như những phép lạ Người 

thực hiện được Bốn Vị ghi chép lại, với sự soi sáng của 

Chúa Thánh Thần, mỗi vị có những nét đặc trưng và bổ 

túc cho nhau. Giáo Hội Công Giáo thường quen gọi là: 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Tin Mừng theo thánh 

Mát-cô, Tin Mừng theo thánh Lu-ca và Tin Mừng theo 

thánh Gio-an. Ngoài ra còn được bổ sung bởi Sách Công 

Vụ Các Tông Đồ, Sách Khải Huyền và Thư mục vụ của 

một số các tông đồ, đặc biệt của Thánh Phaolô. 

Điều rất ngạc nhiên là sinh thời cũng như hoạt động 

giảng đạo của Hai Vị cách nhau hơn 500 năm và ở hai 

miền địa lý khác nhau, nhưng lại có nhiều điểm trong 

giảng thuyết khá tương đồng với nhau. Chúng tôi ghi lại 

đây những lời dạy có những điểm tương đồng mà chúng 

tôi nhận thấy khi đọc một số kinh sách của Phật Giáo. 

Chúng tôi chỉ làm công việc ghi lại một cách khách quan 

mà không có nhận xét, phân tích nào cả. Những bản kinh 

chúng tôi đọc qua bản dịch Pháp Ngữ (F1), nên chắc 

chắn có những khiếm khuyết về ngôn ngữ khi so với bản 

chính bằng tiếng Phạn. Hơn nữa, đây chỉ là một ít bản 

kinh chúng tôi đọc được trong số rất nhiều bản kinh 

trong kho tàng Kinh Sách Phật Giáo, vì thế chắc chắn chỉ 

là cái nhìn phiến diện. Rất mong các vị cao minh học giả 

thông cảm và lượng thứ. 

Mong rằng tập sách nầy góp được phần nhỏ nào đó 

trong Việc Đối Thoại Liên Tôn đang được cổ võ. 
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1.LÒNG THƯƠNG CẢM 

Điểm tương đồng ấn tượng nhất giữa Chúa Giêsu 

và Đức Phật là về tình thương yêu. Trong giáo huấn, cả 

Hai Vị đều nhấn mạnh đến Quy Luật Vàng, đó là : “Hãy 

đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với 

mình”. Có rất nhiều những câu nói thời danh của Chúa 

Giêsu, như là: đưa má kia cho người vả mình, yêu 

thương kẻ thù, và ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, tương 

đồng với những lời dạy của Đức Phật. 

 “Giáo huấn luân lý của Đức Phật”, theo giáo sư 

Burnett Hillman trường Đại học Oxford, rất giống với 

“Bài giảng trên núi”của Chúa Giêsu. Một điểm tương 

đồng khác, là những lời dạy trong Bài Giảng Trên Núi là 

giáo huấn tối quan trọng của Chúa Giêsu, giống với giáo 

huấn trong kinh Dhammapada, là sách kinh chủ yếu của 

Phật Giáo. Theo truyền khẩu thì kinh nầy là một sưu tập 

bằng tiếng Pali, bắt đầu bằng những giáo huấn mở đầu 

của Đức Phật, giống như Bài Giảng Trên Núi và những 

phần khác của bốn sách Tin Mừng do các môn đệ đầu 

tiên của Chúa Giêsu biên soạn. 
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1.1-Anh em muốn người ta làm gì cho mình; thì 

cũng hãy làm cho người ta như vậy.  

(Lu-ca 6,31) 

     -Hãy coi người khác như chính mình. 

  (Dhammapada 10.1)2 

*** 

1.2-Ai vả má anh bên nầy, thì hãy giơ cả má bên kia 

nữa. 

(Lu-ca 6,29) 

-Nếu ai hành hung anh bằng tay, bằng gậy hay bằng 

dao, hãy bỏ qua và đừng nói lời độc địa.  

(Majjhima Nikaya 21,6)3 

*** 

1.3-Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 

hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện 

cho kẻ vu khống anh em…Ai đoạt áo ngoài của anh, thì 

cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy 

cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 

(Lu-ca 6,27-30) 

    -Trong thế giới nầy, hận thù không thể dập tắt 

bằng hận thù, nhưng chỉ bằng tình yêu, đó là chân lý 

ngàn đời…Hãy thắng hận thù bằng tình yêu, hãy thắng 

                                           
2 Kinh Pháp Cú 
3 Kinh Trung Bộ 



 

 

sự ác bằng sự thiện. Hãy thắng sự khốn khổ bằng lòng 

quảng đại, hãy thắng kẻ dối trá bằng sự chân thật. 

(Dhammapada 1.5; 17) 

*** 

1.4-Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không 

làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, 

là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. 

(Mát-thêu 25,45) 

 -Nếu các bạn không chăm sóc nhau, thì ai chăm 

sóc các bạn ? Nếu ai muốn chăm sóc Ta, thì hãy chăm 

sóc những người bệnh tật. 

(Vinaya, Mahavagga 8.26.3)4 

*** 

1.5-Hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những ai dùng 

gươm sẽ chết vì gươm. 

(Mát-thêu 26,52) 

    -Từ khước bảo vệ sự sống, vị khổ hạnh Gautama 

sống không quan tâm đến cuộc sống, không có gậy, 

không có gươm. 

(Digha Nikaya 1.1.8)5 

  

                                           
4 Tạng Luật, Đại Phẩm 
5 Kinh Trung Bộ (Trường Bộ Kinh 
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*** 

1.6-Đây là giới răn của Thầy, các con hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có 

tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người sẵn sàng thí 

mạng vì người mình yêu. 

(Gio-an 15,12-13) 

-Như người mẹ sẵn sàng bảo vệ đứa con duy nhất 

của mình khi mạng sống nó lâm nguy, bạn hãy tập luyện 

để có một trái tim quảng đại với hết mọi sinh linh. Hãy 

để cho những tâm tình yêu thương của bạn trải rộng ra 

khắp thế giới. 

(Sutta Nipata 149-150)6 

*** 

1.7-Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-

sê, còn tình thương và sự trung tín thì nhờ Đức Giêsu 

Kitô mà có. 

(Gio-an 1,17) 

     -Thân xác của Đức Phật sinh ra từ tình thương, 

sự kiên nhẫn, sự tử tế và sự thật. 

(Vimalakirtinirdesha Sutra 2)7 

  

                                           
6 Tiểu Bộ Kinh (Thứ 5) 
7 Duy Ma Cật, Bất Tử Nghị Kinh (Đại Thừa) 



 

 

*** 

1.8-Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên 

Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải. 

(Lu-ca 15,10) 

     -Bồ tát yêu thương mọi sinh vật như thể mỗi sinh 

vật là con duy nhất của mình. 

(Vimalakirtinirdesha Sutra 5) 

*** 

1.9-Anh đã biết các giới răn: chớ giết người, chớ 

ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm 

hại ai, hãy thảo kính cha mẹ. 

(Mát-cô 10,19) 

      -Hãy tránh sát sinh và đừng lấy những của 

người ta không thuận cho mình. Hãy  tránh sự khiếm nhã 

và vu oan. Đừng nhận vàng bạc. 

(Khuddakapatha 2)8 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Kinh Tiểu Bộ (Tiểu Tụng Kinh) 
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2.SỰ KHÔN NGOAN 

Tâm điểm của Kitôgiáo, và điều tạo nên phần quan 

trọng của nền văn minh phương Tây; cũng như trọng tâm 

của Phật giáo, động lực của văn hoá phương Đông, đều 

dựa trên nền tảng của Sự Khôn Ngoan. Chúa Giêsu cũng 

như Đức Phật, đều tập trung vào con người, coi nội tâm 

quan trọng hơn vẻ bên ngoài và rõ rệt mong muốn mỗi 

người chúng ta hãy chú tâm đến chính mình hơn là lo phê 

bình chỉ trích người khác. Các Ngài đều dùng hình ảnh 

ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mưa gió, có kết quả và 

sự cằn cỗi, để vạch ra một nền luân lý phổ quát. 

Những chuyên viêncùng thời, trong những nghiên 

cứu về Chúa Giêsu-lịch-sử, vào những thế kỷ đầu, đã 

nhấn mạnh đến vai trò của sự khôn ngoan. Họ cũng đã 

trích dẫn nhiều châm ngôn được coi như  phát biểu về đức 

khôn ngoan của Đức Phật, được trình bày như giáo huấn 

cho các đồ đệ của Người, cả năm trăm năm trước đó. 

 

 

  



 

 

2.1-Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải 

người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ 

nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại 

là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới 

làm tổ trên cành nó. 

(Mát-thêu 13,31-32) 

    -Đừng coi thường điều thiện mà nghĩ rằng nó 

không mang lại hiệu quả gì cho bạn. Cho dầu nước nhỏ 

từng giọt một, nhưng nó có thể chảy đầy vò; ai là người 

khôn ngoan, hãy chất đầy điều thiện, dù là mỗi lần một ít. 

(Dhammapada 9.7) 

*** 

2.2-Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người 

anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại 

không để ý tới ? Sao anh lại có thể nói với người anh em: 

Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, 

trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt 

của mình ? Hỡi kẻ giả hình! Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt 

ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con 

mắt người anh em. 

(Lu-ca 6,41-42) 

    -Những sai lỗi của người khác thì dễ thấy hơn 

những sai lỗi của riêng mình; ta dễ dàng thấy những sai 

lỗi của người khác, như vỏ trấu khi ta sàng, nhưng khó 

lòng để thấy những sai lỗi của mình. Giống như kẻ cờ 

gian bạc lận giấu những con súc sắc của mình và giống 

như người đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương,bằng 
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cách chỉ ra những khuyết điểm của người khác và luôn 

tìm cách tố cáo họ. 

(Unadanavarga 27,1)9 

*** 

2.3-Lúc đó, các kinh sư và người Pharisiêu dẫn đến 

trước mặt Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm 

tội ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với 

Người: Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang 

phạm tội ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền 

cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, 

Thầy nghĩ sao ?[…]. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng 

lên và bảo họ: “Ai trong các ông vô tội, thì cứ việc lấy đá 

mà ném trước đi”. 

(Gio-an 8,3-5.7) 

      -Đừng nhìn vào những sai lỗi của người khác, 

hoặc vào những điều họ đã làm hay không làm; mà tốt 

hơn hãy nhìn vào những điều bạn đã làm hay không làm. 

(Dhammapada 4.7) 

  

                                           
9 Tự Thuyết Kinh (Kinh Pháp Cú Tây Tạng) 



 

 

*** 

2.4-Con mắt là đèn soi của thân thể. Khi mắt anh 

tốt, thì toàn thân anh được sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, 

thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng 

nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh đầy ánh 

sáng, không có chỗ nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, 

như khi đèn tỏa sáng chiếu soi anh. 

(Lu-ca 11,34-36) 

      -Như một người cầm đèn sáng thì có thể thấy rõ 

những đồ vật chung quanh mình, người hiểu biết Lề Luật 

luân lý cũng vậy. Người ấy trở nên khôn ngoan hoàn 

toàn. 

(Undanavarga 22.4) 

*** 

2.5-Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho 

mạng sống mình: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân 

thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, 

và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim 

trời: chúng không gieo không gặt, không thu tích vào 

kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh 

em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 

(Mát-thêu 6,25-26) 

      -Những ai không tích luỹ gì hết, là người hiểu 

biết toàn vẹn, bầu trời của họ trống không, không ràng 

buộc và sự thanh thoát của họ khó lòng theo kịp, giống 

như những con chim ở giữa bầu trời lồng lộng. Những ai 

thoát khỏi những ràng buộc bản thân, không lo lắng về 
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của ăn, bầu trời của họ trống không, khó lòng theo kịp sự 

không ràng buộc và sự thanh thoát của họ, giống như 

những con chim ở giữa bầu trời lồng lộng. 

(Dhammapada 7.3-4) 

*** 

2.6-Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của 

Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời 

mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 

xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. 

(Mát-thêu 5,45) 

    -Đám mây lớn làm mưa xuống cho tất cả mọi 

vật, không phân biệt bản chất của chúng là tốt hay xấu. 

Ánh sáng mặt trời và mặt trăng chiếu soi cho cả địa cầu, 

cho người làm thiện cũng như người làm ác, cho người ở 

địa vị cao cũng như người ở hạ cấp. 

(Sadharmapundarika Sutra 5)10 

  

                                           
10 Kinh Pháp Hoa 



 

 

*** 

2.7-Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng 

chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem 

quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao hái được trái vả, trong 

bụi rậm, làm gì hái được nho. Người tốt thì làm điều tốt từ 

kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ cõi 

lòng xấu xa của mình. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

(Lu-ca 6,43-45) 

    -Cho dù một người làm điều tốt hay điều xấu, 

những hành động đó không quan trọng lắm; điều đáng kể 

đó là tất cả sẽ mang lại kết quả tuỳ theo giống của nó. 

(Unanavarga 9.8) 

*** 

2.8-Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con 

người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng 

chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người 

ra ô uế. 

(Mát-cô 7,15-16) 

     -Trộm cắp, lừa dối, ngoại tình là điều ô uế, chứ 

không phải ăn thịt. 

(Sutta Nipata 242) 

  



16.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

2.9-Nhưng chính Chúa Giêsu không tin họ, vì 

Người biết họ hết thảy, và không cần ai giúp Người hiểu 

biết những gì có trong lòng con người. 

(Gio-an 2,24-25) 

     -Người biết rõ những suy nghĩ và hành động của 

chúng sinh. 

(Vimalakirtinirdesha Sutra 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.VẬT CHẤT 

Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình thôn quê ở 

Galilê. Đức Phật là một hoàng tử, con của một vị vua cai trị 

miền bắc Ấn Độ. Chúa Giêsu thu hút giai cấp bình dân 

gồm những nguời đánh cá, nông dân và hư hỏng; Đức Phật 

quy tụ bên mình những người giàu thuộc đẳng cấp cao, cả 

những người dân thường và những người không có đẳng 

cấp. 

Mặc dầu xuất thân khác nhau, nhưng cả Hai Vị đều 

hướng tới một mục đích luân lý giống nhau. Mỗi vị đều 

nhận thức rằng sự giàu có không phải là phương thế dẫn tới 

Thiên Đường và Giác Ngộ, nhưng sự giàu có về của cải 

đời nầy có thể ảnh hưởng đến cố gắng của chúng ta để đạt 

được một cuộc sống hoàn hảo. Đức Phật nói về sự từ bỏ 

những chiếm hữu cá nhân để đạt tới Niết Bàn. Với Chúa 

Giêsu, việc làm cho mình giàu có ở trên trời có giá trị hơn 

là tìm những vị trí ở đời trần thế. Đức Phật không những có 

những giáo huấn từ bỏ, nhưng còn đáng khâm phục, đó là 

Người,tuy giàu có, dòng dõi hoàng tộc, lại đã có thể vượt 

qua được, như con lạc đà dễ dàng chui qua lỗ kim. 

  



18.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

3.1-Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì 

Nước Thiên Chúa là của anh em. 

(Lu-ca 6,20) 

     -Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, bằng cách 

không sở hữu gì cả; hãy nuôi dưỡng chúng ta bằng niềm 

vui, như các vị thần luôn toả sáng. 

(Dhammapada 15.4) 

*** 

3.2-Những người có của thì khó vào Nước Thiên 

Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 

người giàu vào Nước Thiên Chúa. 

(Mát-cô 10,23.24) 

     -Của cải thường làm cho người ta ham hố và làm 

cho họ giống như những đoàn người lảo đảo khi đi xuống 

con đường diệt vong. Mọi sở hữu của cải đều làm gia tăng 

tội ích kỷ hoặc kẻ không làm gì để quyết tâm từ bỏ những 

gì mình sở hữu, thì chỉ là một sự từ bỏ trá hình. 

(Jatakamala 5.5 & 15)11 

  

                                           
11 Bổn Sanh 



 

 

*** 

3.3-Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì 

hoặc sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với 

chủ nầy mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm 

tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. 

(Lu-ca 6,13) 

-Con đường tư lợi là một chuyện, con đường của 

Niết Bàn là một chuyện khác; biết rõ điều nầy, các đệ tử 

của Đức Phật không vui thích vì được trả thù lao, nhưng 

phải thực hành sự từ bỏ. 

(Dhammapada 5.16) 

*** 

3.4-Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài 

sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một 

kho tàng trên trời. 

(Mát-thêu 19,21) 

     -Người tham lam không vào được Thiên Đường, 

kẻ ngu xuẩn không ca ngợi lòng bác ái. Trái lại, người 

khôn ngoan vui mừng về lòng bác ái, vì điều nầy đem lại 

cho họ hạnh phúc ở thế giới bên kia. 

(Dhammapada 13.11) 

  



20.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

3.5-Ngước mắt lên nhìn, Chúa Giêsu thấy những 

người giàu sang đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào 

thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo bỏ vào 

thùng hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật 

anh em: bà goá nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 

Quả vậy, tất cả những người kia đã cho dâng tiền dư của 

họ; còn bà nầy, thì đã lấy từ sự túng thiếu của mình mà 

dâng tất cả những bà có để nuôi sống mình”. 

(Lu-ca 21,1-4) 

     -Biếu tặng là biểu lộ thanh cao nhất lòng nhân ái 

của một người có sức mạnh. Ngay cả một hạt bụi, nếu 

được cho với tấm lòng đơn thật của một em bé, thì cũng 

là một món quà tốt đẹp. Không một món quà nào được 

đem cho một sinh linh với lòng tin mà được coi là nhỏ 

bé, vì kết quả của nó thật lớn lao. 

(Jatakamala 3.23) 

*** 

3.6-Người nói với các môn đệ: “Khi Thầy sai anh 

em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, 

anh em có thiếu thốn gì không ?” Họ đáp: “Thưa không”. 

(Lu-ca 22,35) 

     -Rồi Người nói với các tu sĩ: “Ta đã được giải 

thoát khỏi tất cả những điều lôi cuốn chúng sinh. Còn các 

bạn, hỡi các tu sĩ, các bạn đã được gỉải thoát khỏi tất cả 

những mồi nhử nầy”. 

(Vinaya, Mahavagga 1.11.1) 



 

 

*** 

3.7-Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng 

dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách 

lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên 

trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không 

khoét vách lấy được. 

(Mát-thêu 6,19-20) 

     -Hãy để người khôn ngoan làm điều ngay thẳng; 

đó là kho tàng mà những người khác không thể chia sẻ, 

và không tên trộm nào có thể lấy cắp; đó là kho tàng 

không hề mất đi. 

(Khuddakapatha 8.9) 

  



22.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

3.8-Người nói với họ dụ ngôn nầy: “Có một nhà 

phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ 

bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà 

tích trữ hoa màu!’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế 

nầy: phá những cái kho kia, xây những cái lớn hơn, rồi 

tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta 

sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài 

nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho 

thoả thích!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! 

Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những 

gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Vậy kẻ nào thu tích 

của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên 

Chúa, thì số phận cũng như thế đó”. 

(Lu-ca 12,16-21) 

 -Đang khi nghĩ rằng: “những đứa con và những 

của cải nầy thuộc về tôi”, kẻ ngu ngốc đâm ra bối rối. 

Bởi vì không ai có thể chiếm giữcho bản thân mình, và 

câu nói “những đứa con và những của cải nầy thuộc về 

tôi”có nghĩa là gì ? Thật ra, đây là luật lệ của nhân sinh: 

“khi người ta càng thu tích thật nhiều của cải vật chất, 

người ta càng ngã quỵ xuống khi giờ chết đã được định 

đoạt. Tất cả những ai thu tích sẽ bị tước đoạt, tất cả 

những ai tự đưa lên sẽ nhào xuống, tất cả những ai thu 

góp lại sẽ bị phân tán, và sau cùng, cái chết sẽ kết thúc 

cuộc sống”. 

(Udanavarga 1.20-22) 

 



 

 

4.ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 

Đức Phật sống vào thời đại đồ sắt và Chúa Giêsu 

sống trong thời thịnh đạt của đế quốc Rôma. Nhưng cả hai 

đều rút ra những bài giáo huấn của mình từ những hình ảnh 

của đời sống đồng ruộng thôn quê và thực tế. Một người 

tốt, giống như một căn nhà được xây dựng kỹ lưỡng. Một 

người ăn bận bằng da thú của một con vật hiền lành, có thể 

dấu trong đó tâm hồn của một tên đạo tặc. 

Một thế giới xem ra bình thường, nhưng là một thế 

giới nhiều rắc rối phức tạp. Chúng ta bị vây quanh bởi 

những người dại khờ và những người ác tâm, và trong 

việc truy tìm bản thân mình, có những con đường dẫn 

chúng ta tới nhiều hướng thật không ngờ tới. 

Câu giải đáp của Hai Vị Thầy về con đường phải 

trải qua là Lề Luật Luân Lý, được tìm thấy trong những 

hình ảnh mà Các Ngài sử dụng, cũng như trong sứ điệp 

của Các Ngài: đó là sự giản đơn. Không nơi trú ngụ lại là 

một món quà; hãy như những con chim rời tổ. Đừng lo 

lắng, không có gì mà sợ. Để giải thoát, hãy hoàn toàn tin 

cậy. Đừng bận tâm đến việc rửa tay chân bên ngoài, hãy 

lo giữ tâm hồn mình trong sáng. 

  



24.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

4.1-Anh em hãy coi chừng các tiên tri giả, họ đội lốt 

chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong họ là sói dữ 

tham mồi. 

(Mát-thêu 7,15) 

     -Có ích gì khi che dấu mình dưới những bộ quần 

áo  ?Bạn đánh bóng bên ngoài, trong khi tâm hồn bạn rối 

rắm. 

(Dhammapada 26,12) 

*** 

4.2-Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy 

mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết 

người ấy ví được như ai. Người ấy ví được một người 

khi xây nhà, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi trận 

lụt xảy đến, nước có ùa vào nhà, thì cũng không lay 

chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà 

không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay 

mặt đất, không nền móng. Khi nước ùa vào, nhà rung 

chuyển và sẽ sụp đổ. 

(Lu-ca 6,47-49) 

-Như nước mưa thấm vào một ngôi nhà không có 

mái lợp cẩn thận, cũng thế dục vọng sẽ len lỏi vào trong 

tâm trí không được chăm sóc. Như một ngôi nhà có mái 

lợp tốt khiến mưa không thể thấm nhập, cũng thế, dục 

vọng không thể xâm nhập vào một người có hiểu biết. 

(Dhammapada 1.13-14) 



 

 

*** 

4.3-Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai 

liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng 

sống ấy. 

(Mát-cô 8,35) 

     -Với sự từ bỏ khỏi mọi suy tưởng và lòng ích kỷ, 

chúng sinh trong sáng sẽ được giải thoát, vì không còn bị 

ràng buộc nữa. 

(Majjhima Nikaya 72.15) 

*** 

4.4-Con cáo có hang. Con chim có tổ. Nhưng Con 

Người không có nơi gối đầu. 

(Mát-thêu 8,20) 

     -Những người có suy nghĩ thì tập luyện và chấp 

nhận điều bất tiện; họ không phàn nàn về chỗ ở. Như 

những con chim thiên nga rời bỏ hồ nước, rời bỏ tổ ấm 

và nơi ở của mình 

(Dhammapada 7.2) 

*** 

4.5-Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 

(Gio-an 14,27) 

     -Chớ gì sự lo âu và khiếp sợ không thể mạnh 

hơn tôi. 

(Majjhima Nikaya 6,8) 



26.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

4.6-Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng 

đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. 

(Mát-cô 3,29) 

    -Bạn đừng để mình là cớ gây chia rẽ trong đoàn 

hội, vì đó là một lỗi nặng nề. Bất cứ ai gây chia rẽ trong 

đoàn hội đang đoàn kết, thì coi như sẽ bị nấu sôi trong 

địa ngục một thời gian lâu dài. 

(Vinaya Cullavagga 7.3.16)12 

*** 

4.7-Vì từ đáy lòng phát xuất những ý định gian tà, 

những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm 

chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho 

con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không 

làm cho con người ra ô uế. 

(Mát-thêu 15,19-20) 

    -Tắm rửa không làm cho người ta nên thanh sạch, 

như người ta thường làm trong cuộc sống nầy; ai vứt bỏ 

tội lỗi, dù lớn hay nhỏ là một Bà-la-môn đuổi xa tội lỗi. 

(Udanavagra 33.13) 

  

                                           
12 Tạng Luật, Tiểu Phẩm 



 

 

*** 

4.8-Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 

(Gio-an 8,34) 

     -Những ai đặt mình dưới ảnh hưởng của lòng 

tham vô độ thì bò lê lết như những con thỏ bị mắc bẫy. 

(Dhammapada 24.9) 

*** 

4.9-Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không 

tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ‘ngay 

cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi 

cũng xin giũ trả lại các ông’. 

(Lu-ca 10,10-11) 

 -Người khôn ngoan không kết bạn với người yếu 

lòng tin, hà tiện và hay vu khống, cũng như với những 

người gây tranh chấp cãi cọ; người khôn ngoan xa tránh 

người độc ác. 

(Udanavarga 25.1) 

 

 

 

 

 

 

 



28.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

5.CÁM DỖ 

Sự ‘giống nhau’ giữa đời sống trần thế của Chúa 

Giêsu vớiđời sống của Đức Phậttất nhiên ít nhiều kéo 

theo sự tương đồng về tư tưởng của Các Ngài. Mỗi vị 

đều bị ma quỷ cám dỗ khi ăn chay trong cuộc tịnh tâm 

lâu ngày. Quỷ cám dỗ bằng việc yêu cầu Các Ngài sử 

dụng quyền lực siêu nhiên của mình để đạt những lợi ích 

thế tục. Cả hai đều khước từ. Trong một bản văn của 

Phật giáo, ma quỷ hứa làm cho Đức Gautama trở thành 

người bá chủ thế gian, cũng giống như nó làm với Đức 

Giêsu, mà Tin mừng Luca thuật lại. 

Quỷ đều giống nhau. Chúng là trùm của sự chết và 

ngự trị trên thế gian; bằng mưu mô xảo quyệt chúng cám 

dỗ đưa người ta vào lưới của chúng. Sau khi đánh bại ma 

quỷ, Chúa Giêsu và Đức Phật chấm dứt tịnh tâm,đối đầu 

vớithách thức của mọi quy lệ xã hội.Các Ngài đi rao 

giảng trong môi trường của những người đang sa ngã vào 

những cạm bẫy của ma quỷ. Đức Gautama ăn uống trong 

nhà của một gái điếm, làm cho những người quý tộc 

trong thành  tức giận, còn Chúa Giêsu thì bị lên án vì ăn 

uống với những người tội lỗi và đĩ điếm. 

  



 

 

5.1-Con người đến cũng ăn cũng uống, thì họ lại 

bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và 

phường tội lỗi. 

(Mát-thêu 11,19) 

     -Họ a dua nói với nhau: ‘Này các bạn, các thầy 

tu của Gautama sống phóng túng, không chịu cố gắng và 

quay về nếp sống xa hoa’. 

(Majjhima Nikaya 26.26) 

*** 

5.2-Khi Người đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có 

nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến. Thấy vậy, những 

người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: Sao 

Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi 

như vậy ? Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói: Người khoẻ 

mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy 

đi mà học cho biết ý nghĩa của câu nầy: ‘Ta muốn lòng 

nhân từ chứ đâu cần lễ tế’. Vì tôi không đến để kêu gọi 

người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. 

(Mát-thêu 9,10-13) 

     -Bồ Tát đã xuất hiện nơi sân vận động và những 

nhà thi đấu, nhưng Người luôn nhắm tới việc cổ võ những 

người gắn bó với thể thao và thi đấu. Để huấn luyện 

chúng sinh, Người cũng xuất hiện ở ngã tư hay góc phố. 

Để tố cáo những hành động xấu xa của dục vọng, Người 

đi vào cả những nhà thổ. Để đưa những người say sưa về 

nẻo ngay chính, Người vào trong những quán rượu. 

(Vimalakirtinirdesha Sutra 2) 
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*** 

5.3-Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong 

thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-

ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu 

thơm. Chị ngồi đàng sau chân Người mà khóc, lấy nước 

mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, 

rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà xức. Thấy vậy, 

ông Pha-ri-siêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: ‘Nếu 

quả thật ông nầy là tiên tri, thì hẳn phải biết người phụ nữ 

đang đụng vào mình là ai. Đó là một phụ nữ tội lỗi’. 

(Lu-ca 7,37-39) 

      -Cô gái điếm Amrapali bước lên một chiếc xe 

sang trọng đi thăm Đức Phật. Sau khi đã chào, cô tiến tới 

gần Người và tôn kính đứng cách một quãng. Cô thưa 

với Người: Thưa Ngài, ngày mai, xin mời Ngài vui lòng 

đến dùng cơm với con được không ? Người nhận lời 

bằng một sự yên lặng đặc biệt. 

(Vinaya Mahavagga 6.30.1-2) 

  



 

 

*** 

5.4-Khi ấy quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con 

Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá nầy hoá bánh đi!”. 

Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người 

ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. Sau đó, quỷ đem 

Chúa Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy 

tất cả các nước thiên hạ, rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ 

cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của 

các nước nầy, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và 

tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả 

sẽ thuộc về ông”. Chúa Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép 

rằng: Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, 

và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. 

(Lu-ca 4,3-8) 

     -Rồi tên quỷ Mara đến gần Người và nói: “Hãy 

để Đấng ở trên Toà Cao cai trị, hãy để Đấng Được Chúc 

Tụng cai trị. -Và bây giờ, hỡi quỷ dối trá, ngươi có chủ ý 

gì mà nói với Ta như thế ? -Nếu Đấng Ngự trên Toà Cao 

muốn rằng núi Himalaya, nữ hoàng của các núi biến 

thành vàng, Ngài cò thể làm như thế, và những ngọn núi 

sẽ biến thành những khối vàng.” - Đấng Ngự trên Toà 

Cao trả lời nó: “Những ngọn núi sẽ thành vàng toả sáng, 

điều đó cũng chưa thể làm thoả lòng một người. Khi kẻ 

ấy gặp thấy đau khổ, làm sao còn có ước muốn gì nữa 

?”Lúc ấy quỷ Mara nghĩ trong lòng rằng: “Đấng ngự trên 

Toà Cao đã biết ta mất rồi! Đấng Được Chúc Tụng đã 

biết ta!”. Và nó buồn rầu biến đi mất. 
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(Samyutta Nikaya 4.2.10)13 

*** 

5.5-Sau khi đã hết cách cám dỗ, quỷ bỏ đi, chờ đợi 

dịp khác thuận tiện. 

(Lu-ca 4,13) 

     -Suốt sáu năm Đức Phật thực hành khổ chế, ma 

quỷ theo Người từng bước, tìm cơ hội làm hại Người. 

Nhưng nó không gặp may và cuối cùng thất vọng, giận 

dữ bỏ đi. 

(Latitavistara Sutra 18) 

*** 

5.6-Sau khi đã ăn chay bốn mươi đêm ngày, Người 

cảm thấy đói […]. Quỷ bỏ đi. Và các thiên sứ tiến đến 

hầu hạ Người. 

(Mát-thêu 4,2.11) 

     -Tôi tự nhủ: “Nếu như tôi thực hiện chay tịnh 

trọn vẹn”. Lúc ấy các thần sứ sẽ đến với tôi và nói: 

“Thưa Ngài, đừng hoàn toàn kiêng khem thức ăn nữa. 

Nếu Ngài làm thế, chúng con sẽ làm cho lương thực thần 

linh thấm vào các lỗ chân lông của Ngài và Ngài sẽ sống 

bằng của ăn đó”. 

(Majjhima Nikaya 36.27) 
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*** 

5.7-Ngay từ đầu, ma quỷ là tên sát nhân. Nó đã 

không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. 

Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là 

kẻ nói dối, và là cha sự gian dối. 

(Gio-an 8,44) 

     -Thần dữ Mara đã xuất hiện, khao khát sự huỷ 

hoại và đóng chặt con đường tốt đẹp, con đường chắc 

chắn dẫn đến hạnh phúc, và ngược lại rộng mở con 

đường xấu xa, dẫn đến tai hoạ và huỷ diệt. 

(Majjhima Nikaya 19.25-26) 
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*** 

5.8-Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá 

cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao 

? Hãy tự cứu mình đi, và cả chúng tôi nữa !”. Nhưng tên 

kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy 

mà mày không sợ Thiên Chúa sao ? Phần chúng ta, 

chúng ta chịu như thế nầy là đích đáng, vì xứng với tội đã 

làm. Chứ ông nầy đâu có làm điều gì xấu!”Rồi anh ta 

thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài Giêsu, khi nào  vào 

Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi!”Và Người nói với anh 

ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên 

Thiên Đàng”. 

(Lu-ca 23,39-43) 

     -Đức Phật, với quyền năng siêu việt của Người, 

hứa thực hiện điều mà tên cướp thưa với Người: “Chắc 

chắn tôi sẽ mãi mãi chừa bỏ làm điều xấu!”. Khi nói điều 

đó, tên cướp đã rút gươm và vũ khí của hắn ném vào một 

hố sâu. Rồi hắn phục dưới chân Người thờ lạy và kêu 

lên: “Ai đã sống trong chểnh mảng và chấm dứt sống 

như thế, sẽ chiếu sáng thế gian như mặt trăng vượt ra 

khỏi đám mây cách tự do”. 

(Majjhima Nikaya 86,5-6.18) 

 

 

 

 



 

 

6.SỰ GIẢI THOÁT 

Đối với Chúa Giêsu, đó là cửa hẹp, với Đức Phật là 

một ngọn núi cao, nhưng sứ điệp vẫn giống nhau. Trở nên 

trong sáng và đạt được điều đó là một thách đố lớn lao. Cả 

hai đều nói đến sự tách lìa giữa tinh thần và thể lý, nghĩa 

là gắn bó với điều thứ nhất và từ bỏ điều thứ hai. 

Xem ra có vẻ đơn giản, nhưng không phải là dễ 

dàng. Bởi vì vừa gắn bó với chân lý và vừa vượt qua 

những quyến rũ hão huyền của thế giới nầy, chúng ta 

mới đạt được tự do. Chúa Giêsu tuyên bố: “Hãy có tâm 

hồn trong sạch”. Đức Phật dạy: “Hãy làm điều thiện và 

thanh tẩy tâm hồn các ngươi”. Mục tiêu tối thượng mà 

mỗi người phải giữ trong tâm trí mình là một thiên 

đường, trong đó chúng ta thoát khỏi tội lỗi hoặc khỏi 

vòng luân hồi trần thế. 

Cả hai đều nói: “điều đơn giản là hãy bước theo 

Con ĐườngTa đã chỉ dạy và hãy tin tưởng”.Mỗi người 

phải tin những lời Các Ngài chỉ cho con đường tự do, 

nhưng nếu nhạo báng sứ điệp của Các Ngài, thì người ta 

tự kết án mình làm nô lệ cho sự không tưởng. 
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*** 

6.1-Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng 

các ông. 

(Gio-an 8,32) 

     -Ai hành động trong sự thật, sẽ hạnh phúc đời 

nầy và đời sau. 

(Dhammapada 13.2) 

*** 

6.2-Phúc cho những tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ 

nhìn thấy Thiên Chúa. 

(Mát-thêu 5,8) 

     -Bất cứ ai chìm ngập trong suy tưởng về lòng 

thương xót, thì có thể nhìn thấy Đức Phật bằng chính mắt 

mình, có thể nói chuyện trực tiếp diện đối diện với 

Người.  

(Digha Nikaya 19.43) 

  



 

 

*** 

6.3-Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường 

thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi 

qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, 

nhưng ít người tìm được lối ấy. 

(Mát-thêu 7,13-14) 

     -Có ít hồ và bãi cỏ quang đãng, đẹp mắt; nhưng có 

nhiều lùm cỏ rậm rạp và những ngọn núi cao không lên 

được; cũng thế, trong chúng sinh, có ít sinh linh được sinh 

lại. Rất nhiều người sẽ sinh lại trong nơi phải thanh luyện. 

(Anguttara Nikaya 1.19)14 

*** 

6.4-Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con 

Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, 

nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai 

con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế 

gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được 

cứu độ. 

(Gio-an 3,16-17) 

-Một tu sĩ Bà-la-môn thưa với Đức Phật:“Đức 

Gautama đáng kính, như một người nắm lấy tóc người 

nào đó đang bị sẩy chân rơi xuống hố và đưa người đó lên 

nơi an toàn, cũng thế, tôi sa xuống hố, Ngài đã cứu tôi”. 

(Digha Nikaya 12.78) 

                                           
14 Kinh Bộ Tăng Chi 



38.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

6.5-Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu 

không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Cái bởi xác thịt 

sinh ra là xác thịt; cái bởi Thánh Thần sinh ra là thánh 

thần. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: Các ông cần 

phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 

(Gio-an 3,5-7) 

     -Có hai món quà tặng, xác thể và tinh thần. 

Trong hai món quà đó, tinh thần thì vượt trội. Kẻ nào 

dâng đồ cúng tinh thần, kẻ đó là bông hoa của nhân loại, 

được chúng sinh tôn kính như là người đã đi về cõi trên. 

(Ittvuttaka 4.1)15 

*** 

6.6-Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn 

giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì chôn giấu 

lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua 

thửa ruộng ấy. 

(Mát-thêu 13,44) 

     -Nếu thấy được hạnh phúc trên cao, người khôn 

ngoan sẽ từ bỏ những thú vui hạn hẹp để đoạt được hạnh 

phúc trên cao đó. 

(Dhammapada 21,1) 
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*** 

6.7-Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi nầy, ai hổ thẹn 

vì Tôi và những lời Tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ 

thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh 

thiên thần, trong vinh quang của Cha Người[…]. Ai tin 

và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ 

bị kết án. 

(Mát-cô 8,38; 16,16) 

          -Ta bảo thật: “bất cứ ai đạt được đức hạnh và 

khôn ngoan, ngay bây giờ có thể hưởng sự hiểu biết cao 

vời, còn kẻ nào không đạt được tinh thần nầy và nói 

chống lại Ta sẽ bị đày xuống địa ngục”. 

(Majjhima Nikaya) 

*** 

6.8-Nước Thiên Chúa cũng giống như một người 

gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có 

ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, 

bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự nó sinh ra 

hoa màu: truớc hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng và 

sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, 

người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. 

(Mát-cô 4,26-28) 

     -Người chủ điền nhiệt tình cày bừa ruộng của 

mình. Nhưng ông ta không có phép thuật cũng không có 

quyền để nói rằng: “Chúng tôi cày bừa trồng trọt hôm 

nay. Ngày mai, chúng tôi làm chúng đơm hạt. Và ngày 



40.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

hôm sau, chúng tôi làm lúa chín”. Không, chính mùa 

màng thích hợp mới quyết định điều đó. 

(Anguttara Nikaya 3.91) 

*** 

6.9-Ai sống và tin vào Ta, sẽ không bao giờ phải 

chết. 

(Gio-an 11,26) 

     -Những ai tin vững vàng vào Ta, yêu mến Ta 

mạnh mẽ, sẽ tiến tới Thiên Đường hoặc cõi đời sau. 

(Majjhima Nikaya 22.47) 

*** 

6.10-Ai vi phạm dù chỉ là một trong những điều 

luật nhỏ nhất, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xếp 

vào hàng cuối chót trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và 

dạy làm như thế, thì sẽ được coi là lớn trong Nước Trời. 

(Mát-thêu 5,19) 

     -Những người biết điều khiển thể xác và tâm  

hồn mình đến một cuộc sống tốt đẹp, thì sau khi chết, sẽ 

được tái sinh vào nơi hạnh phúc, hoặc vào trong thế giới 

cực lạc. Còn những người không biết điều khiển thể xác 

và tâm hồn mình đến cuộc sống tốt đẹp, thì sau khi chết 

sẽ bị hoá kiếp vào vùng đất của ma quỷ. 

(Majjhima Nikaya 130.2) 

 

 



 

 

7.ĐỜI SAU 

Cả Chúa Giêsu và Đức Phật, đều là những nhà 

hướng dẫn thiêng liêng, chỉ cho nhân loại con đường dẫn 

đến Thiên Chúa và đến một đời sauhạnh phúc thoát khỏi 

mọi ràng buộc trần thế. 

Mỗi vị đều dạy rằng, cho dầu Các Ngài có qua khỏi 

cuộc sống nầy, thì những giáo huấn của Các Ngài vẫn tồn 

tại và sẽ trợ giúp cho những người kế tục, cho đến thời 

gian mà Chúa Giêsu gọi là “thời kỳ đổi mới mọi sự”, và 

Đức Phật thì gọi là “thời gian mà thế giới nầy sẽ kết hợp 

lại”. Thật thế, cả hai đều coi sứ mệnh của mình ở trần gian 

chưa hoàn thành chừng nào nhân loạichưa được giáo huấn 

để nhận biết và chuẩn bị cho tương lai nầy. 

  



42.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

7.1-Trời đất sẽ qua đi. 

(Mát-cô 13,31) 

-Trái đất nầy sẽ bùng cháy, sẽ bị tiêu huỷ hoàn 

toàn và không còn nữa. 

(Anguttara Nikaya 7.62) 

*** 

7.2-Tin Mừng về Vương Quốc sẽ được loan báo 

trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được 

biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng. 

(Mát-thêu 24,14) 

     -Tôi sẽ không đạt tới Niết Bàn chừng nào mà các 

đồ đệ chưa nhận biết Đức Phật và chưa chuyển trao 

những ơn phúc mà họ đã nhận lãnh nơi Thầy của họ, 

chưa loan báo và chưa giảng dạy về Đức Đạt-ma ban 

những ơn phúc của Người. 

(Digha Nikaya 16.3.7) 

  



 

 

*** 

7.3-Nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều 

người. Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều 

người sẽ nguội đi. 

(Mát-thêu 24,11-12) 

     -Những tu sĩ không được tập luyện mà khuyên 

bảo dạy dỗ những người khác thì không có khả năng dẫn 

đưa họ đạt được nhân đức cao cả. Và tiếp theo, họ là 

những người không được huấn luyện mà đi hướng dẫn 

những người khác thì không thể dẫn dắt họ. 

(Anguttara Nikaya 5.79) 

*** 

7.4-Vị Thượng Tế lại hỏi Người: “Ông có phải là 

Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không ?”Chúa 

Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con 

Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây 

trời mà đến”. 

(Mát-cô 14,61-62) 

     -Một Vị Chúa sẽ xuất hiện trên thế giới, một 

Đức Phật sáng láng, đầy khôn ngoan và chính trực, toả 

sáng và đáng chúc tụng, y như Ta bây giờ. Ngài sẽ dạy 

đấng Dharma và sẽ loan truyền đời sống thánh thiện 

trong sự hoàn hảo và thuần khiết của Người. 

(Digha Nikaya 26.25) 

 

  



44.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

7.5-Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy 

Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy 

sống và anh em cũng sẽ được sống. 

(Gio-an 14,19) 

     -Và Người nói: “Thật tệ hại khi các ngươi nghĩ 

rằng: ‘những giáo huấn của Thầy đã chấm dứt, chúng ta 

hết người huấn luyện’. Không được xét đoán sự việc như 

thế, vì những điều Ta dạy các ngươi và giải nghĩa cho 

các ngươi, sẽ là người huấn luyện các ngươi, khi Ta qua 

khỏi đời nầy”. 

(Digha Nikaya 16.6.1) 

*** 

7.6-Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: “Ai giận 

anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em 

mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội 

Đồng. Còn ai chưởi anh em mình là quân phản đạo, thì 

đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt”. 

(Mát-thêu 5,22) 

     -Nghe đây hỡi học trò: “một người tính nết xấu 

và hay tức giận; khi người ta phê bình nhẹ nhàng thôi, 

anh ta đã thấy bị xúc phạm và buồn phiền, thù nghịch, 

giận dữ, người ấy biểu lộ sự tức giận, cay cú và thù hằn. 

Vì người ấy hành động kiểu đó, nên sau khi chết sẽ hoá 

kiếp trong tình trạng thiếu thốn, trong một nơi rủi ro, 

túng thiếu và có thể bị đày trong địa ngục”. 

(Majjhima Nikaya 135.9) 



 

 

8.PHÉP LẠ 

Đức Phật và Chúa Giêsu đã đi trên nước, qua các 

bức tường và vượt qua cái chết.Những phép lạrất quan 

trọng đối với các môn đồ cũng như với giáo huấn của 

Các Ngài. Các sách Tin Mừng (đặc biệt Tin Mừng theo 

thánh Mátcô) và những cuốn viết về tiểu sử của Đức Phật 

được truyền lại, đều thuật nhiều câu chuyện về quyền 

năng của Các Ngài trên thiên nhiên. Nghệ thuật tôn giáo 

của các Kitôhữu và phật tử trên khắp thế giới đều vẽ lại 

cho chúng ta những phép lạ nầy. 

Đối với phật tử, quyền năng làm phép lạ làm cho 

nhiều người thêm nhân đức và hoàn thiện; còn đối với 

Kitô hữu thì xem những phép lạ ấy như là quyền năng 

của Thiên Chúa hành động qua con người. Chúa Giêsu 

đã làm phép lạ với bánh và cá, Đức Phật cũng vậy, đã 

nuôi năm trăm người với một vài mẫu bánh. Cả Hai đều 

biến đổi bằng ánh sáng kỳ diệu trước mặt các môn đệ. 

VàCả Hai đều tỏ ra không hài lòng khi người ta đến đòi 

hỏi những phép lạ như bằng chứng để cho họ tin. 

  



46.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

8.1-Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì 

ngược gió, nên vào khoảng ba giờ sáng (canh tư), Người 

đi trên mặt biển mà đến với các ông. 

(Mát-cô 6,48) 

     -Người đi trên nước mà không chìm xuống, 

giống như đi trên đất vậy. 

(Anguttara Nikaya 3.60) 

*** 

8.2-Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho 

biển: “Im đi! Câm đi!”. Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 

(Mát-cô 4,39) 

  -Trong thời gian đó, một cơn mưa lớn trút xuống 

và gây một trận lụt khủng khiếp. Người đã đẩy lui nước 

chung quanh và đi bách bộ trên đất. 

(Vinaya Mahavagga 1.20.16) 

*** 

8.3-Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có 

mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các 

cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và 

nói: “Bình an cho anh em”. 

(Gio-an 20,26) 

     -Người vượt qua bức tường một cách dễ dàng. 

(Anguttara Nikaya 3.60) 



 

 

*** 

8.4-Thầy bảo thật anh em: “Nếu anh em có lòng tin 

lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi nầy: ‘Rời 

khỏi đây, qua bên kia!’, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì 

mà anh em không làm được”. 

(Mát-thêu 17,20) 

     -Một tu sĩ đang chiêm niệm có thể xẻ dãy núi 

Himalaya làm đôi. 

(Anguttara Nikaya 6.24) 

*** 

8.5-Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt 

các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông 

không còn thấy Người nữa. 

(Công Vụ Các Tông Đồ 1,9) 

     -Đại Đức Dabba đứng lên trên ngai của Người, 

giơ tay phải chào Đấng Ngự Trên Cao, Người bay trên 

không trung và ngồi xếp bằng toạ thiền trên trời, đụng tới 

hình cầu lửa và còn vượt lên trên nó, cuối cùng biến mất. 

  (Udana 8.9)16 

  

                                           
16 Tự Thuyết Kinh 



48.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

8.6-Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới 

gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần 

dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau. 

(Mát-thêu 8,16) 

 -Đại Đức Kassyapa bị bệnh và trong cơn nguy 

kịch, rất đau đớn. Đức Phật nói với Ngài và Kassyapa rất 

ngạc nhiên. Ngay lập tức, ông khỏi bệnh hoàn toàn. 

(Samyutta Nikaya 46.14) 

  



 

 

*** 

8.7- Có đám đông dân chúng kéo đến cùng Người, 

đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và 

nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt nhũng kẻ ấy dưới 

chân Người và Người chữa lành […]. Chúa Giêsu gọi 

các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám 

đông, vì họ đã ở với Thầy ba ngày rồi mà chưa ăn gì. 

Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ 

rằng họ bị xỉu dọc đường […]”. Bấy giờ, Người truyền 

cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy 

chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho 

môn đệ, và môn đệ phân phát cho đám đông […]. Số 

người ăn chừng bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn 

bà và trẻ con. 

(Mát-thêu 15,30.32.35-36.38) 

     -Trong thời gian dịch bệnh, các vị Bồ tát tốt lành 

trở thành những liều thuốc thánh; họ làm cho dân chúng 

dễ chịu, sung sướng, và giải thoát họ. Trong thời đói 

kém, các vị trở nên của ăn và thức uống. Vừa làm cho họ 

đỡ cơn đói khát, vừa giảng dạy cho họ Đấng Dharma. 

(Vimalakirtinirdesha Sutra 8) 

  



50.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

8.8-Trong thời gian nầy, Chúa Giêsu chữa nhiều 

người khỏi bện hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và cho 

nhiều người mù được thấy.Người trả lời những người 

đến cật vấn rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan 

những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ 

què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, 

người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. 

(Lu-ca 7,21-22) 

     -Từ khi Đức Bồ Tát sinh ra, bệnh nhân được 

chữa lành, người đói khát không còn bị cơn đói hành hạ. 

Những người nô lệ rượu chè được giải thoát khỏi nỗi ám 

ảnh. Những người điên loạn trở lại suy nghĩ bình thường, 

những người mù loà được thấy, và những người điếc lại 

nghe được. Những người què quặt được lành lặn hoàn 

toàn, những người nghèo khổ trở nên giàu có, và những 

tù nhân được giải thoát khỏi xiềng xích. 

(Latitavistara Sutra 7)17 

 

  

                                           
17 Kinh Đại Trang Nghiêm 



 

 

*** 

8.9-Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để 

đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng 

có gì làm hại được anh em. 

(Lu-ca 10,19) 

     -Và trong thời gian đó, một tu sĩ bị rắn cắn. 

Người ta thưa việc nầy với Đức Ngài. Người nói: “Nếu tu 

sĩ nầy bày tỏ tình yêu và sự tử tế với bốn gia đình hoàng 

tộc của rắn, thì dù có bị rắn cắn cũng sẽ không chết”. 

(Vinaya, Cullavagga 5.6) 

*** 

 

8.10-Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, 

Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi 

riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi 

cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y 

phục Người trở nên sáng chói, trắng đến nỗi không có thợ 

giặt nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 

(Mát-cô 9,2-3) 

     - Ananda, sau khi mặc cho Người những bộ áo 

thếp vàng, nhận thấy áo có chỗ bị bạc màu thì nói rằng: 

“Thưa Ngài, thật là đẹp tuyệt vời, da của Ngài ở chỗ đó 

sạch và sáng lên! Nó sáng chói còn hơn chiếc áo mà 

Ngài khoác vào!” 

(Digha Nikayaa 16.4.37) 

 



52.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

8.11-Những người Pharisiêu kéo tới và bắt đầu 

tranh luận với Chúa Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ 

trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao 

thế hệ nầy lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông 

biết: thế hệ nầy sẽ không được một dấu lạ nào cả”. 

(Mát-cô 8,11-12) 

     -Một dấu lạ về năng lực tinh thần không được 

thực hiện trước mọi người. Bất cứ ai bày tỏ công khai 

những năng lực nầy, thì đều là xấu. 

(Vinaya, Cullavagga 5.8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.CÁC ĐỒ ĐỆ 

Trong Phật giáo, những câu chuyện về việc kêu gọi 

các đồ đệ chỉ phần nào giống với những câu chuyện 

Kinh Thánh thuật lại việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ 

theo Người khi gặp họ ở Galilê. Nhưng giáo huấn các 

Ngài dạy thì lại khá giống nhau. Cả Hai Vị đều đưa ra 

những đòi hỏi gắt gao. Chúa Giêsu lưu ý môn đệ: một 

khi đã cầm cày thì không thể ngó lại đàng sau;còn Đức 

Gautama dành cả một bài thuyết giảng nói đến những 

nguy hiểm thường có đối với người mới bắt đầu tin theo. 

Cơm ăn, áo mặc và nơi ở đối với môn sinh phải 

được coi như phụ tuỳ, vì những thứ nầy là những nguyên 

cớ quan trọng  đưa đến những trở ngại cho việc bảo vệ 

niềm tin. Cả Hai Vịđều dạy môn sinh của mình từ bỏ 

những tư tưởng liên quan đến việc tìm kiềm thú vui cá 

nhân và sự bảo đảm cho bản thân. Kết quả là có những 

đồ đệ đã nản lòng trước con đường khắc khổ nầy. Đối 

với những người ở lại, Chúa Giêsu và Đức Phật nói với 

họ bằng dụ ngôn18, một thứ luật lệ nội tâm cơ bản mà đối 

với những người khác không dễ dàng nắm bắt được. Sau 

cùng, mỗi vị tổ chức và sai môn đồ của mình đi khắp thế 

giới rao giảng sứ điệp của Các Ngài. 

  

                                           
18 Ví dụ thực tế mang ý nghĩa bên trong có tính cách giáo dục. 



54.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

*** 

9.1-Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn nầy: 

“Mù lại dắt mù sao được ? Lẽ nào cả hai lại không sa 

xuống hố ?” 

(Lu-ca 6,39) 

     -Khi các vị tu sĩ Bà-la-môn dạy một đường lối 

mà họ không biết hay không thấy, thì điều họ nói: “Đây 

là đường lối tốt nhất”, không có sức thuyết phục. Giống 

như những người mù đi thành hàng, người nầy bám vào 

người khác, người thứ nhất không thấy gì hết, người ở 

giữa không thấy gì, người cuối cùng cũng không thấy gì: 

các tu sĩ Bà-la-môn nầy cũng giống như vậy. 

(Digha Nikaya 13.15) 

  



 

 

9.2-Chúa Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy 

theo tôi!”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi 

về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ 

chết chôn kẻ chết của họ, còn anh, anh hãy đi loan báo 

Triều Đại Thiên Chúa”. Một người khác nữa lại nói: 

“Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ 

biệt gia đình trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay 

cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp 

với Nước Thiên Chúa”. 

(Lu-ca 9,59-62) 

 -Ai vượt qua được những ràng buộc nhân gian, bỏ 

lại đàng sau sự quyến rũ đối với các vị thần, người ấy là 

người tự do trước tất cả những ràng buộc, và Ta tuyên bố 

rằng kẻ ấy là một Bà-la-môn. 

(Udanavarga 33.52) 

*** 

9.3-Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi 

từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ 

quỷ […]. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn 

sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều 

người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. 

(Mát-cô 6,7.12-13) 

     -Hỡi các tu sĩ, vì hạnh phúc của dân chúng, và vì 

lòng cảm thương đối với dân chúng, hãy đi khắp mọi xứ 

để ban phúc cho họ. Chớ gì hai trong các ngươi không 

chỉ đi cùng một đường. 

(Vinaya, Mahavagga 1.11.1) 
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*** 

9.4-Chúa Giêsu nói với ông : “Này anh Simon con 

ông Giôna,anh thậtlà người có phúc, vì không phải phàm 

nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, 

Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: 

anh là Phêrô, nghĩa là đá, trên đá nầy, Thầy sẽ xây Hội 

Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng 

được. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới 

đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc 

như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy”. 

(Mát-thêu 16,17-19) 

     -“Nếu người ta nói với ai rằng: ‘Người đó là con 

của Đấng Được Chúc Phúc, sinh từ hơi thở của Người, là 

kế nghiệp của Dharma chứ không phải do vật chất’, thì 

đó là điều mà môn đệ của Ta là Satiputta phải nói. Bánh 

xe vô song của Dharma tiếp tục quay nhờ Sariputta”. 

(Majjhima Nikaya 111.22-23) 

  



 

 

*** 

9.5-Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở 

thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con 

và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền 

cho anh em. 

(Mát-thêu 28,19-20) 

-Hãy dạy rằng Dharma là Đấng tốt lành ngay từ 

khởi đầu, ở giữa và cuối cùng. Hãy giải thích trong tinh 

thần và bằng chữ viết, theo cách thứccủa Brahma. Bằng 

cách nầy, các ngươi sẽ hoàn toàn thoả mãn và trong sạch. 

(Vinaya Mahavagga 1.11.1) 

*** 

9.6-Người nói với các ông: “Phần anh em, mầu 

nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn 

với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng 

phải dùng dụ ngôn […]”. Người không bao giờ rao giảng 

cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi riêng tư giữa 

thầy trò, thì Người giải nghĩa hết. 

(Mát-cô 4,11.34) 

     -Những điều về Dharma thì không nói cho 

những thường dân mặc áo trắng. Những điều về Dharma 

thỉ chỉ nói với những người ở cấp cao. 

(Majjhima Nikaya 143.15) 
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*** 

9.7-Rồi Người đảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung 

quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em 

tôi, là mẹ tôi”. 

(Mát-cô 3,34-35) 

     -Tất cả những dòng sông lớn đều chảy ra đại 

dương, mất tên gọi cũ, mất cả tính cách riêng của nó, và 

đơn giản được gọi là đại dương, cũng thế các môn đệ mất 

tên cũ, mất bộ tộc của họ, và trở nên con của dòng tộc 

Bouddha. 

(Vinaya Cullavagga 9.1.4) 

*** 

9.8-Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào 

Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên 

Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng 

chẳng phải do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước 

muốn của người nam, nhưng do bởi Thiên Chúa. 

(Gio-an 1,12-13) 

     -Các ngươi đích thực là con của Ta, sinh từ 

Dharma, được tạo nên bởi Dharma, những kẻ kế thừa 

tinh thần của Ta, và không phải kế thừa của xác thịt. 

(Ittvuttaka 4.1) 

 

 



 

 

*** 

9.9-Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi 

theo Người nữa. 

(Gio-an 6,66) 

     -Hơn sáu mươi người bỏ thực hành và trở về  đời 

sống hạ đẳng, họ nói rằng: “Những đòi hỏi của Đấng 

Được Tán Dương đối với chúng tôi gay go quá”. 

(Anguttara Nikaya 7.68) 

*** 

9.10-Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà 

phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. 

Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu 

được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa 

cho hiểu mới hiểu”. 

(Mát-thêu 19,10-11) 

     -Người khôn ngoan xa tránh sự thoả hiệp, giống 

như xa tránh một cái hố đầy than hồng. Nếu không thể 

sống đời độc thân trọn vẹn, thì không được phạm vào vợ 

của người khác. 

(Sutta Nipata 396) 
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10.NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA CÁC NGÀI 

Là Ngôi Hai xuống thế làm người, nên Chúa Giêsu 

là người,nhưng có bản tính Thiên Chúa. Đức Phật cũng 

được sử sách xác nhận là người, nhưng có những nét đặc 

trưng liên quan đến thần thiêng. Vì là người, nên Cả Hai 

đều trải qua cái chết, mặc dầu cách thức và ý nghĩa khác 

nhau. Các Ngài đã dùng cái chết như là sự chuẩn bị cho 

các môn đệ hiểu rằng: vượt qua được sự chết là cách thức 

giúp biến đổi, nhờ đó thân xác họ chiếu sáng cách lạ 

thường. Kitô giáo gọi sự vượt qua đó Phục sinh hay sống 

lại. 

Rất nhiều bản văn tôn giáo mô tả điều nầy một cách 

ấn tượng và so sánh với hình ảnh một vị vua hay một con 

sư tử. Quan trọng hơn, đó là những bản văn nầy mô tả 

những vị được hoá thân từ trời xuống để giúp đỡ nhân 

loại và cuối cùng lại trở về nơi họ đã xuất phát. Trong 

Phật giáo cũng như trong Kitô giáo, Các Ngài được coi 

hoàn toàn như con người, nhưng lại có khả năng làm 

được những việc lạ lùng. Cả Hai đều sinh bởi người nữ, 

nhưng là người nữ thanh sạch và trong trắng, kết hợp 

giữa nhân tính và thần tính. 

  



 

 

*** 

10.1-Chúa Giêsu lại nói với Người Do Thái: “Ta là 

ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không phải đi trong 

bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. 

(Gio-an 8,12) 

     -Khi một vị Bồ-tát từ trời xuống, Người xuất 

hiện trong thế giới như một luồng ánh sáng huy hoàng 

cực độ, vượt xa ánh sáng rực lửa của đám cháy lớn nhất. 

Và, cho dầu bóng tối vĩ đại có bao trùm một góc thế giới, 

thì cũng sẽ bị ánh sáng nầy xua đi. 

(Digha Nikaya 14.1.17) 

*** 

10.2-Chúa Giêsu bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là 

Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến Ta, vì Ta phát 

xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, 

Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai Ta 

[…]. Các ông không biết Người; còn Ta, Ta biết Người. 

Nếu Ta nói là Ta không biết Người, thì Ta cũng là kẻ nói 

dối như các ông. Nhưng Ta biết Người và giữ lời Người”. 

(Gio-an 8,42.55) 

     -Ta có thể nói rằng, nếu một người đi hỏi đường, 

có thể người đó vẫn cảm thấy nghi ngại và không an tâm. 

Nhưng tôi biết Brahma, biết thế giới của Brahma và 

đường đi của Brahma cũng như phuơng cách thực hành 

để giúp người ta đạt được thế giới của Brahma. 

(Digha Nikaya 13.38) 
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*** 

10.3-Vì Con Người đến không phải để được người 

ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm 

giá chuộc muôn người. 

(Mát-cô 10,45) 

     -Ta là sự bảo trợ của các ngươi để không phải trở 

lại, không phải chịu gánh nặng của lề luật hoá kiếp. 

(Ittvuttaka 1.1.6) 

  



 

 

10.4-Chúa Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha 

mà không qua Thầy […]. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế 

mà hỡi Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy 

là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con 

thấy Chúa Cha ? […]. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. 

Thầy sẽ đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ 

không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì 

Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh 

em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong 

Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn 

của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu 

mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu 

mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. 

(Gio-an 14,6-9.18-21) 

     -Một tu sĩ có thể nắm lấy gấu áo Ta và theo Ta 

từng bước được không, nếu người ấy đầy tham muốn, 

chểnh mảng và không có sự kìm hãm ?Vậy nên tu sĩ nầy 

xa Ta và Ta xa người ấy. Hỡi các tu sĩ, đâu là lý do ? Đó 

là vì tu sĩ nầy không thấy Dharma. Mà không thấy 

Dharma, thì cũng không thấy được Ta. Một tu sĩ ở xa, 

nếu người nầy không có tham muốn, không bạo lực, lòng 

không ác độc, trí khôn không hư hỏng, trái lại, người ấy 

ung dung, bình an, chăm chú và biết kìm hãm giác quan, 

thì thực sự tu sĩ nầy gần Ta và Ta gần người ấy. Lý do là 

vì sao, hỡi các tu sĩ ? Vì tu sĩ nầy thấy Dharma. Thấy 

Dharma thì thấy Ta. 

(Ittvuttaka 3.5.3) 
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*** 

10.5-Đầu Người tóc trắng như len, trắng như tuyết; 

mắt Người như ngọn lửa hồng; chân Người giống như 

đồng đỏ được tôi luyện trong lò; và tiếng Người như 

tiếng nước lũ. Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ 

miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. 

Mặt Người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. 

(Khải Huyền 1,14-16) 

     -Vị hoàng tử mang những dấu hiệu của một Đại 

Nhân. Dưới bàn chân Người có những bánh xe ngàn nan. 

Da của Người sáng chói, màu của vàng óng ánh. Tiếng 

của Người là tiếng của Brahma, giống như tiếng chim. 

Đôi mắt Người rất xanh. Lông mày trắng tinh mịn như 

bông. Trán của Người như vành khăn hoàng gia. 

(Digha Nikaya 14.1.32) 

*** 

10.6-Vậy, dân chúng thưa Người: “Chúng tôi đã 

học biết trong sách Luật rằng: Đấng Kitô phải trường tồn 

mãi mãi […]”. 

(Gio-an 12,34) 

     -Bất cứ ai khai triển được bốn con đường của 

quyền lực, thì chắc chắn sống lâu dài. Đức Phật đã khai 

triển được những quyền lực nầy. Chắc chắn Người có thể 

sống lâu dài. 

(Digha Nikaya 16.3.3) 

 



 

 

*** 

10.7-Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha, và thế 

gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như 

Con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất 

họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 

Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không 

thuộc về thế gian. 

(Gio-an 17,14-16) 

     -Như một bông sen xanh hoặc trắng, sinh ra 

trong nước, lớn lên trong nước, vượt lên mặt nước và 

đứng thẳng không vướng gì đến nước, cũng vậy, hỡi các 

bạn, Đức Phật lớn lên trong thế gian, rảo qua khắp thế 

gian, nhưng vẫn không bị thế gian làm hoen ố. 

(Samyutta Nikaya 22.94) 

*** 

10.8-Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là 

Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không ?”- 

Chúa Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy 

Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá 

mây trời mà đến”. 

(Mát-cô 14,61-62) 

     -Vị hoàng tử nầy mang những dấu hiệu của vị 

Đại Nhân. Hai con đường mở ra cho hoàng tử nầy. Nếu 

Người tiến vào thế gian, Người trở thành Đức Phật sáng 

láng, là một trong những vị cất đi tấm khăn che thế gian. 

(Digha Nikaya 14.1.31) 
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*** 

10.9-Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao 

?”Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã 

sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích nầy: làm chứng 

cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. 

(Gio-an 18,37) 

     -Ta là vua tối cao. Hãy chấm dứt nghi ngại về 

thân thế của Ta. Ta là vị thánh vượt trên tất cả mọi so 

sánh. Ta hạnh phúc, không có gì lo lắng. 

(Majjhima Nikaya 92.17.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.TIỂU SỬ CÁC NGÀI 

Trong những tường thuật về việc đản sinh cũng như 

về cuộc sống của Chúa Giêsu và Đức Phật có nhiều điểm 

giống nhau. Cả hai đều sinh ra từ những người nữ thanh 

khiết ở giữa luồng ánh sáng chói loà. Chuyện kể Phật 

giáo nói rằng trẻ sơ sinh được bọc trong vải tã. Những 

nhà thông thái gốc Ấn ca ngợi Đức Phật, và Người Khôn 

ngoan là Gioan Tẩy Giảloan báo sự xuất hiện của Chúa 

Giêsu. Cũng có một sự tương đồng giữa đời sống khổ 

hạnh của Asita và Simêon, cụ già Do Thái đạo hạnh đã 

nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Cả hai đều là những 

cụ già loan báo cho cha mẹ của Các Ngài biết con của họ 

thuộc mầm giống thần linh và Các Ngài sẽ phải chết. 

Nếu thời thơ ấu và trưởng thành của Chúa Giêsu và 

Đức Phật được mô tả một cách chi tiết, thì thấy rằng cả 

hai vị đều xuất hiện như là những điềm lạ linh thiêng. Cả 

trong cái chết, sự ra đi của mỗi Vị đều đánh dấu bằng 

biến cố thiên nhiên kỳ lạ: sấm chớp và động đất. 

  



68.Chúa Giêsu và Đức Phật 

 

11.1-Sau đây là gốc tích Chúa Giêsu Kitô: bà Maria, 

mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai 

ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa 

Thánh Thần […]. Tất cả sự việc nầy đã xảy ra, là để ứng 

nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này 

đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai”. 

(Mát-thêu 1,18.22-23) 

     -Khi Đức Bồ Tát xuống thai trong lòng mẹ 

Người, không có một tư tưởng xác thịt nào của người 

đàn ông trong nàng; và không có người đàn ông nào có 

ước muốn xác thịt có thể đụng tới. 

(Majjhima Nikaya 123.10) 

*** 

11.2-Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền 

Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ 

Phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức vua dân Do 

Thái mới sinh ra hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao 

của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi 

đến bái lạy Người”. 

(Mát-thêu 2,1-2) 

     -Vì lý do gì những điềm nầy xuất hiện ? Có phải 

vì một vị thần linh lỗi lạc vừa sinh ra không ? Hay vì một 

Đức Phật vừa xuất hiện trong thế gian ? Trước đây chưa 

bao giờ chúng ta thấy những điềm như thế! Chúng ta 

phải theo dấu vết, tập hợp lại và đi khắp các xứ sở để tìm 

ánh sáng nầy và xem xét sự việc. 

(Sadharmapundarika Sutra 7) 



 

 

*** 

11.3-Trong vùng ấy, có những người chăn chiên 

sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ 

thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu 

toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng 

sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh 

em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn 

dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”. 

(Lu-ca 2,8-10) 

     -Họ đến nhà ẩn sĩ và đưa cho ông vị Hoàng Tử 

mới sinh. Người sáng chói và tuyệt đẹp. Giống như thể 

vàng đang tan chảy trong tay người thợ kim hoàn bậc 

thầy khi mới ra lò. Nhìn Hoàng Tử giống như nhìn thấy 

độ sáng của những tia sáng từ lò lửa, giống như tia sáng 

của sao băng vụt qua bầu trời đêm tối, giống như tia sáng 

mặt trời mùa thu chiếu lên trong một ngày không có mây 

mù. Đó là một quang cảnh làm cho nhà ẩn sĩ tràn ngập 

niềm vui và cảm thấy hạnh phúc lớn lao. Trong bầu trời 

ở trên họ, những sinh vật vô hình xếp thành một tán rộng. 

Giữa tán đó phát ra hằng nghìn tia sáng. Các vị thần khác 

phe phẩy những cây quạt cọng bằng vàng. 

(Sutta Nipata 686-688) 
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*** 

11.4-Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là 

Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông 

những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần 

hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo 

cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được 

thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, 

ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem 

con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến 

Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay và chúc tụng 

Thiên Chúa. 

(Lu-ca 2,25-28) 

     -Vị hiền sĩ với bộ tóc dài nhìn đứa bé và vui 

sướng bế trên tay. Bây giờ, Đức Phật ở trong tay của một 

người đã từng mong đợi Người, trong tay một người có 

thể nhận biết tất cả các dấu hiệu trên thân thể Người, một 

người lúc nầy tràn đầy vui sướng, cất tiếng nói lên những 

lời sau đây: “Không gì có thể sánh ví được: đây là cao cả, 

đây là người hoàn hảo!”Và lúc nầy, vị hiền sĩ nhớ lại là 

ông sẽ chết, và lòng buồn thảm, ông bật khóc. 

(Sutta Nipata 689-691) 

  



 

 

*** 

11.5-Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững 

mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng 

Thiên Chúa. 

(Lu-ca 2,40) 

     -Vị Hoàng Tử nầy hoàn thành việc toả sáng. Đời 

sống đức hạnh bày tỏ hoàn hảo. 

(Sutta Nipata 693) 

*** 

11.6-Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại 

Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm 

thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, 

vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc 

nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 

(Lu-ca 2,45-47) 

      -Trong thời gian nầy, nhà vua nhận thấy không 

có Đức Phật ở đó, dò hỏi về sự vắng mặt của Người : “Vị 

hoàng tử trẻ ở đâu rồi ? Ta không thấy Người đâu cả”. Vì 

thế, một số đông người đổ ra đi tìm hoàng tử. Một vị cố 

vấn của nhà vua đã mau chóng  thấy Đức Phật ngồi dưới 

bóng cây trâm, chân xếp bằng, trầm tư thiền niệm. 

(Lalitavistara Sutra II) 
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*** 

11.7-Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tối, Người đi 

đến một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 

(Mát-cô 1,35) 

-Lúc ấy, Đức Phật ngồi trong một tư thế xếp bằng 

hai chân suốt bảy ngày dưới cây giác ngộ, hưởng nhận 

niềm hoan lạc của sự giải thoát. 

(Vinaya, Mahavagga 1.1.1) 

*** 

11.8-Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên 

Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời 

nầy về Chúa Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê 

và vùng lân cận. Môn đệ của ông Gioan báo cho ông biết 

tất cả những việc ấy; ông Gioan liền gọi hai người trong 

nhóm môn đệ lại, sai người đến hỏi Chúa rằng: “Ngài có 

thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải 

đợi ai khác ?” 

(Lu-ca 7,16-19) 

      -Pokkharasti nói với Ambattha: “Đức Gautama 

ở trong rừng tranh rậm rạp. Và những điều tốt đẹp đã 

được thuật lại về Người: ‘Người là Đấng được chúc tụng, 

một Đức Phật hoàn toàn giác ngộ’. Bây giờ các bạn hãy 

đi diện kiến nhà khổ hạnh Gautama và xem thử người ta 

nói đúng hay sai”. 

(Digha Nikaya 3.1.4) 



 

 

*** 

11.9-Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến 

miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người 

nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

(Mát-cô 1,14-15) 

      -Để đẩy bánh xe luân hồi, tôi vào trong thành 

phố, đánh trống trường sinh bất tử cho dân đang mù 

tối… Hoan lạc, tràn đầy ánh sáng! Hoan lạc, giáo huấn 

của chân lý! 

(Vinaya, Mahavagga 1.6.8-Dhammapada 14.16) 

*** 

11.10-Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh 

hồn. Ngay lúc đó, bức màn trong Đền Thờ xé ra làm hai 

từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ. 

(Mát-thêu 17,50-51) 

       -Khi  Đấng Đáng Chúc Tụng đi qua, đất rung 

chuyển khủng khiếp đến dựng tóc gáy, kèm theo tiếng 

sấm sét. 

(Digha Nikaya 16.6.10) 
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