
Con Chim Trong Bàn Tay 
 
Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: 
 

Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và 
tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế. Một hôm, giữa đám 
người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe 
tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận 
mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông. Anh tiến đến gần 
nhà hiền triết, trong tay nắm chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau:  
-   Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. 
Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết? 
 
Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra. Nếu ông 

bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra. Còn 
nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay 
đi. Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau:  
-    Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì 
nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết. 
 
(Nguồn: Phật Học Tịnh Quang Canada) 
 
Lời Bàn : Con chim trong bàn tay mục tử cũng như hạnh phúc trong tay ta, muốn có thì có muốn không thì không. 
 


