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Từ sau khi thành đạo dưới bóng mát của cây bồ đề (bodhi tree) năm 35 tuổi, Ðức 
Phật đã dành trọn cuộc đời của mình để rao truyền chánh pháp giải thoát cho 
chúng sinh ỡ cõi Ta Bà (thế gian trần tục) đến 45 năm. Người nghe những lời 
thuyết giảng của Phật hằng hà sa số, bao gồm các loại chúng sinh ở cõi trời, a tu 
la, ngạ quỷ, vua chúa, quan quân, giáo sĩ bà la môn, trí thức, thương buôn, y sĩ, 
những mệnh phụ phu nhân, dân chúng mọi giai cấp, thậm chí giai cấp cùng đinh 
mạt hạng nhất trong bậc thang xã hội, đều giác ngộ không thể đếm hết. Một giáo 
đoàn gọi là Shanga đã được thành lập với những quy tắc tu tập nghiêm nhặt, 

những luật lệ sinh hoạt trong đời sống tu hành thanh tịnh. Có tất cả 2,500 tì kheo (tu sĩ Phật giáo) quy y Tam 
Bảo (Phật, Pháp, Tăng) trong giáo đoàn của Ðức Phật. Khi Ðức Phật nhập Niết Bàn (Nirvana) năm ngài 79 
tuổi thì đã có 500 vị đạt đến quả vị A La Hán (Arahat), là cái mức đánh dấu người tì kheo được giải thoát hoàn 
toàn ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Một A La Hán có thể tiến hóa cao hơn để trở thành một Ðức Phật, nếu vị A La 
Hán đó có một hạnh nguyện cao cả nào đó để theo đuổi, như cứu độ chúng sinh chẳng hạn. 
 
Trong số 2,500 vị tì kheo này, lịch sử Phật giáo thường nhắc đến mười đại đệ tử của Ðức Phật, mà mỗi vị đều 
có một thân thế đặc biệt cùng với những câu chuyện rất lý thú. Ở một số chùa chiền ngày nay, chúng ta 
thường nhận thấy tượng Ðức Phật ngồi trên tòa sen ở giữa chánh điện, hai bên là Bồ Tát Quán Thế Âm và 
Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng cũng có nhiều chùa chúng ta thấy không phải hai vị bồ tát này mà là hai vị đại 
đệ tử xuất sắc nhất của giáo đoàn tì kheo. Bức tượng một tì kheo đứng bên phải Ðức Phật là Ðại Ðức Xá Lợi 
Phất (Sariputra), được sách sử xưng tụng là Trí Huệ Ðệ Nhất. Tượng vị tì kheo đứng bên trái chính là Ðại Ðức 
Mục Kiền Liên (Mogallana), hay gọi ngắn là Mục Liên, được đồng đạo và người đời ca ngợi là Thần Thông Ðệ 
Nhất. Hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đại đệ tử dẫn đầu trong số mười đại đệ tử của Ðức Phật, 
mà đã có đóng góp to tát trong việc quảng bá Phật Pháp (Buddhist Dharma) rộng khắp nước Ấn Ðộ ở thế kỷ 
thứ 6 trước Công Nguyên. Ðức Phật, ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên đều có những tấm gương hiếu để với cha 
mẹ. Nhờ định lực và sự kiên trì giảng thuyết của các ngài mà những bậc thân sinh của các ngài đều được 
thác sinh lên cõi trời cao. Trong giây phút hấp hối của ngài Tịnh Phạn Vương, cha của Phật, Phật đã đến bên 
giường nói pháp cho cha, ngài Tịnh Phạn Vương giác ngộ và đắc quả A La Hán. Ðức Phật đã lên tầng trời 
Ðao Lợi giảng pháp cho chúng sinh trên đó, trong ấy có ngài Maya , là mẹ Phật đã mất sau bảy ngài hạ sinh 
Ðức Phật được vãn sinh ở cõi trời này. Ngài Maya đã giác ngộ và thăng lên một cõi trời cao hơn nữa. Ngài Xá 
Lợi Phất trước khi vào Niết Bàn đã giác ngộ mẹ già, vốn là tín đồ nhiệt thành của Bà La Môn giáo, tin vào 
chánh pháp và được ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Phật sử kể lại rằng, trong lúc ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập 
định thì bà mẹ trông thấy nhiều thiên thần và Phạm Thiên, tức vua của một tầng trời, hiện xuống đảnh lễ. Bà 
La Môn giáo vốn hướng niềm tin về một thượng đế tối cao, Xá Lợi Phất chỉ cho mẹ thấy nhiều Phạm Thiên, 
tức mỗi thượng đế của một tầng trời mà bà đang thờ phượng, họ cũng chỉ là những chúng sinh có trình độ 
tiến hóa cao hơn con người mà thôi, chứ không có quyền năng gì để ban thưởng hay hãm hại con người cả. 
Nếu con người tu tập theo chánh pháp thì có lúc đạt quả vị giải thoát còn cao hơn Phạm Thiên nữa. Bà mẹ 
tỉnh ngộ và cải sang Phật đạo, khi mất bà thác sinh lên cõi trời. 
 
Nhưng chính câu chuyện báo hiếu của ngài Mục Kiền Liên với mẹ là bà Thanh Ðề với nhiều chi tiết ly kỳ, đầy 
cảm xúc, rúng động thấu đến mọi tầng trời đất, mà đã nảy sinh ra một nghi thức báo hiếu hàng năm cho song 
thân cho người trần thế, mà tiếng Phạn gọi là Umlambana, tiếng Trung Hoa và Việt Nam phiên ra là Vu Lan 
Bồn, tiếng Nhật là Obon. Ngày nay thì ngày Lễ Báo Hiếu Vu Lan không thể tách rời với câu chuyện cảm động 
của hai mẹ con ngài Mục Liên và Thanh Ðề. Công đức của ngài Mục Kiền Liên thật cao cả, vô lượng vô biên. 
Nếu không có trái tim từ hiếu và đạo hạnh của ngài thì có lẽ ngày nay chúng ta không có ngày Vu Lan làm cái 
mốc nhắc nhở bổn phận làm con phải hiếu của chúng ta. Ðức Jesus trước khi thở hơi cuối cùng trên thập giá 
cũng đã thành khẩn nhờ thánh John, một đệ tử của ngài, thay ngài chăm sóc mẹ mình là ngài Maria, vì lúc đó 
ngài Joseph, cha Chúa Jesus và chồng ngài Maria đã qua đời. 
 
Cùng xuống tóc quy y với Phật, ngài Xá Lợi Phất trong hai tuần sau đó đã đạt đến trạng thái A La Hán, nhưng 
ngài Mục Kiền 
Liên sớm hơn bạn, chỉ có 7 ngày. A La Hán là mức giác ngộ cao nhất của những tu sĩ Phật giáo. Có bốn bậc 
giác ngộ cho tu sĩ như sau. Thứ nhất, Tu Ðà Hoàn: Nhập Lưu, có nghĩa là người tì kheo đã được vào giòng 
chánh đạo và chỉ còn làm kiếp người 7 lần nữa thôi. Thứ hai, Tư Ðà Hàm: Nhất Lai, có nghĩa là người tu sĩ chỉ 



còn trở lại thế gian trong một kiếp nữa. Thứ ba, A Na Hàm : Thánh Nhân, người tì kheo không còn chịu sự chi 
phối của luật luân hồi, được thác sinh lên những tầng trời cao tu tập để tiến hóa đến những mức giác ngộ cao 
hơn như a La Hán, Bồ Tát. Và thứ tư là A La Hán, có nghĩa là người đã giác ngộ hoàn toàn. Cả hai ngài Xá 
Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều có trí huệ xuất chúng, nhờ những nhân duyên gieo trồng từ hàng nghìn kiếp. 
Ngoài trí tuệ, Ðại Ðức Mục Kiền Liên còn tu tập được Lục Thần Thông, mà không phải bất cứ A La Hán nào 
cũng gồm đủ được như ngài, kể cả người bạn Xá Lợi Phất. Ngài Mục Liên đắc được Thiên Nhãn Thông: trông 
thấy thông suốt mọi sự việc, sự vật đến vô tận, Thiên Nhĩ Thông: Nghe đến vô cùng tận mọi âm thanh, Tha 
Tâm Thông: biết được trong tâm người khác nghĩ gì, Thần Túc Thông: có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ 
trụ trong một cái nháy mắt, Thiên Mạng Thông: biết được quá khứ vị lai của con người, và thứ sáu là quyền 
năng biến hóa tùy ý. Nhờ nhân duyên nào mà ngài Mục Liên sở đắc được nhiều thần thông đến như thế? 
Trong kiếp trước, Ðại Ðức Mục Kiền Liên là một người đánh cá, nhưng đến một lúc ngài nhận ra rằng sát hại 
sinh mạng chúng sinh gây ra cái Nghiệp (Karma), mà người gây nghiệp phải trả cái nghiệp đó trong đời sau. 
Người đánh cá quyết định từ bỏ nghề để tìm một con đường dẫn dắt đến một cái nghiệp lành mà sẽ đưa con 
người đến một đời sống tốt đẹo hơn ở kiếp sau. Ngươi đánh cá từ đó hết lòng bố thí cúng dường vật thực cho 
những người tu hành. Trong đời ngài có một vị Bích Chi Phật (Pratyeka Buddha), là một người tự giác ngộ 
nhưng không giảng đạo, sau khi nhận vật thực cúng dường của ngư nhân, vị Phật đã bay lên không trung thi 
triển thần thông khắp mười phương. Phép lạ đó gây ấn tượng rất mạnh với người đánh cá, ngài nguyện rằng, 
trong kiếp sau khi tu tập xin được sở đắc thần thông. Lời nguyện đó đã được viên mãn trong kiếp đời ngài 
Mục Kiền Liên. 
 
Khác với Xá Lợi Phất thường dùng biện luận và trí huệ để giác ngộ người đời, ngài Mục Liên thường dùng 
thần thông để thay cho lời giảng pháp và trợ giúp cho Ðức Phật. Có một lần nọ dân chúng ở thành phố 
Sravasti thiết lập một cuộc thọ trai to lớn bên bờ một con sông rộng, họ mời thật nhiều tu sĩ và ni cô thuộc mọi 
giáo phái đến thụ hưởng. Các tu sĩ ngoại đạo tranh nhau đến sớm để được ngồi chỗ tốt nhất, nhưng thật 
không may ngày hôm đó nước dâng cao, rất khó qua sông. Trông thấy Phật và giáo đoàn sắp đến, ngài Mục 
Kiền Liên bèn dùng phép dựng nên thành một chiếc cầu bắc qua sông. Nhưng các tu sĩ ngoại giáo đã rùng 
rùng chen lấn nhau lên cầu, đến nỗi cầu... sập, tiếng kêu cứu vang trời. Nhưng cây cầu nhanh chóng nhờ 
phép mầu của ngài Mục Liên đã lành lặn khi Ðức Phật bước lên, Phật thương xót dùng thần thông cứu vớt tất 
cả mọi người đang chìm đắm ngụp lặn dưới dòng sông, điều mà ngài hằng làm trên bờ bằng chánh pháp của 
ngài. 
 
Một lần, Mục Liên cùng ngài Xá Lợi Phất được Phật giao phó việc giảng đạo ở thành phố Karanda. Khi cùng 
ngồi thiền trong một căn phòng, Ðại Ðức Xá Lợi Phất ngạc nhiên khi chẳng nghe hơi thở của bạn mình như 
thường lệ, ngài bèn hỏi: 
- Ðạo hữu Mogallana, dường như ngài đã không thiền trong một thời điểm nào đó? 
Ðại Ðức Mục Kiền Liên nhẹ nhàng hỏi lại: 
- Tại sao đạo hữu hỏi tôi như thế? 
- Tại vì tôi chẳng nghe ngài thở trong một thời gian. 
- Ðạo hữu Sariputra, đúng thế, tôi đã đi gặp Ðức Phật để xin ngài chỉ dẫn về kỹ thuật thiền. Trong thời khắc 
hồi nãy, tôi đang thưa chuyện với Phật. 
Ngài Xá Lợi Phất rất ngạc nhiên: 
- Sao thế được nhỉ? Ðức Phật đang ở Vườn Kỳ Viên tận miền Bắc, trong khi chúng ta đang ở mãi miền Nam. 
- Ðạo hữu Sariputra, Phật có thiên nhãn và thiên nhĩ thấu tận đến chúng ta, nên tôi đã dễ dàng nói chuyện với 
ngài. 
Dĩ nhiên là ngài Xá Lợi Phất đủ định lực để biết được điều này, nhưng ngài vẫn khiêm tốn ngợi ca bạn: 
- Ðạo hữu Mogallana, ngài thật thần thông quảng đại, tôi thật có duyên may được kết bạn với ngài. 
Người ta đã vái mình, chẳng lẽ ngài Mục Liên không... vái lại sao, liền cung kính đáp: 
- Ngài Sariputra, tôi cũng thật hân hạnh được làm đạo hữu với một vị đại trí huệ như ngài. 
 
Thật ra thì hai ngài có mặc áo... cà sa vái nhau cũng bằng thừa, vì trước khi làm tì kheo, hai ngài đã là bạn 
thân, cùng theo đạo Bà La Môn, đã mở giảng đường thu nhận đến 200 đệ tử. Khi thọ Phật pháp, hai ngài dẫn 
200 đệ tử xuống tóc làm tì kheo. 
Tiếng tăm của Ðại Ðức Mục Kiền Liên vang lừng đến nỗi quỷ vương (Mara) phải ghen tức. Một hôm quỷ 
vương muốn thử thần thông của Ðại Ðức Mục Liên, khi ngài đang trên đường khất thực, nó chun vào ẩn trong 
bao tử của ngài. Mục Kiền Liên trông thấy một cái khối u lớn bằng cái chén trong bụng mình, ngài về phòng 
ngồi xuống nhập định để giao tiếp tư tưởng vơí Mara. Ngài gọi con quỷ: 



- Mara, thôi ra đi. Ngươi chẳng nên làm phiền Ðức Phật và đệ tử của ngài! 
Quỷ vương thầm nghĩ: 

- Lạ chưa, tại sao ông ta biết được nhỉ, thậm chí ông Phật còn chưa biết ta giống cái 
gì nữa kìa? 
Mục Kiền Liên đã đọc được ý nghĩ của Mara: 
- Này Mara, ta biết ngươi đang nghĩ tại sao Mogallana biết mà Ðức Phật không biết 
ngươi trông giống cái gì ! 
Mara ớn lạnh, nó liền biến ra thành nước bọt và dông mất. Từ đó không bao giờ nó 
còn dám thử tài Mục Kiền Liên nữa. Nhưng còn uất ức lắm, chưa chịu tâm phục 
khẩu phục, Mara bèn đi tìm... Xá Lợi Phất để thử tài. Lại càng chết lớn. Ngài Xá Lợi 
Phất đang thiền đến giai đoạn vào cảnh giới của bậc bồ tát (bodhisattva), thì con 
quỷ Mara tiến đến giáng một cú đấm thật mạnh lên đầu ngài. Thật kỳ điệu, sức 
mạnh ngàn cân ấy đã trở thành một cú phủi... bụi nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. 
Khi Sariputra mở mắt ra nhìn, thì eo ơi, toàn thân Mara phủ đầy máu đỏ, rồi nó rơi 
một cái vèo xuống... địa ngục, thế là tàn đời nhé. 
 
Tha Tâm Thông và Thiên Mạng Thông của Ðại Ðức Mục Kiền Liên đã cứu vớt cuộc 
đời một cô gái điếm bất hạnh trong câu chuyện sau. Có một ngày nọ, Ðại Ðức Mục 
Liên đang đi trong một khu vườn thì ngài trông thấy một cô gái trẻ đẹp định tiến đến 

nói chuyện với ngài. Mục Kiền Liên đọc ngay được ý định của nàng: 
- Này cô gái đáng thương! Thân xác cô đầy sự ô uế, với những thành kiến ngoại đạo, giờ đây cô định làm trái 
lương tâm mình khi đến gần ta với những ý nghĩ ma quỷ. 
Trong lúc cô gái còn đang sững sờ chưa biết ăn nói làm sao, thì ngài Mục Liên đã nói tiếp : 
- Ngay khi vừa trông thấy cô, ta đã biết ý định của cô. Cô đã bị mù quáng vì chính sắc đẹp của cô, mà từ đó 
nó dung chứa những cơ hội xui khiến nên thành những tội lỗi. Tội lỗi của cô đã nhấn chìm cô càng lúc càng 
sâu vào ác nghiệp hơn nữa. 
Cô gái đẹp xấu hổ thú nhận: 
- Thưa ngài, quả thật tôi đã định dùng sắc đẹp của tôi để thử thách thần thông của ngài. Giờ đây thì tôi biết tôi 
là con người tội lỗi. Tôi muốn trở thành con người tốt, nhưng đã quá muộn rồi... 
Nàng đau khổ kể cho Ðại Ðức Mục Kiền Liên nghe lại quãng đời đầy cay đắng của mình. Cô gái lấy chồng 
năm mười sáu tuổi và có một con gái. Khi cha nàng qua đời thì người mẹ ruột cô gái lại dan díu với,.. trời ơi, 
chồng nàng. Cô gái đau khổ dẫn con gái bỏ ra đi. Sau đó, nàng tái giá với một người khác, để rồi đến một 
ngày cô gái khám phá ra người chồng mới đã ngoại tình với chính đứa con gái của nàng. Hận đời, hận người, 
cô gái bỏ nhà ra đi sống đời lang bạt của kiếp kỹ nữ làm vợ khắp cõi người, nàng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì 
người chơi hoa yêu cầu khi được trả tiền. 
 
Nghe hết câu chuyện, Ðại Ðức Mục Kiền Liên đã trông thấy trong con người cô gái sự chân thành, cái nhân 
lành vẫn tồn tại và cái đẹp tâm hồn, ngài an ủi cô gái: 
- Quá khứ của cô thật bi thảm, nhưng cô đừng có quá bi ai. Dù cô có tội lỗi bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu cô 
thành tâm theo chánh pháp, cô sẽ được cứu rỗi. Hãy theo ta cùng về ra mắt Ðức Phật. 
Sở đắc nhiều phép lạ, có lúc Ðại Ðức Mogallana nghĩ rằng ngài có thể làm xoay chuyển định luật nhân quả 
của trời đất, mặc dù Phật đã nói là không thể. Chính Ðức Phật đã cố gắng ba lần dùng thần thông ngăn cản 
đạo quân hùng mạnh của vua Vidudabha xứ Kosala tấn công thành Ca Tỳ la Vệ (Kapilavastu), nơi sinh quán 
của ngài. Sau ba lần, Phật đành buông tay để cho bánh xe nghiệp chướng xoay hết cái vòng của nó. Thương 
cảm số phận dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ, Mục Kiền Liên bay vào thành dùng một cái chén chứa 500 
người dòng họ Thích Ca (Sakya), tức vương tộc, mà Ðức Phật ngày xưa cũng là một Sakya. Nhưng khi bay 
đến nơi an toàn, giở cái chén ra, ngài Mục Liên chỉ thấy một vũng máu trong đó. Thành Ca Tỳ La Vệ phải chịu 
sự tàn phá, con người phải chịu sự chết chóc, để trả lại cái nghiệp mà họ đã làm trong tiền kiếp. Cho nên đối 
với Ðạo Phật và với những con người dù rất đầy lòng vị tha như chúng... ta, thì mọi cái nghiệp ác vẫn không 
thể “xù” cho chúng lùi vào... tiền kiếp được đâu nhé. 
Cũng ít ai có thể biết được rằng ngài Mục Kiền Liên đã đóng góp vài câu kệ ngắn nhưng những câu kệ quí giá 
vô biên ấy hãy còn lưu lại đến ngày nay. Nó bình thường dễ hiểu đến nỗi chúng ta mặc nhiên hiểu và công 
nhận, ít bận tâm tìm hiểu rõ xuất xứ từ đâu, ai đã nói câu kệ đó. Có một lần tăng chúng nhóm họp, thảo luận 
về những gì mà giới tì kheo đã lãnh hội được từ Ðức Phật, ngài Mục Liên đã đọc 3 câu kệ như sau, rất đơn 
giản, nhưng không chắc trong chúng ta có người đã làm đúng theo như thế : 
 



Chư Phật đã dạy 
Làm lành, lánh dữ 
Giữ tâm thanh tịnh 
 
Song thân của Ðại Ðức Mục Kiền Liên đã quá vãng từ rất lâu, một hôm ngài ngồi thiền dùng Thiên Nhãn tìm 
kiếm tung tích của cha mẹ mình xem các vị đang ở đâu. Thân phụ ngài đã đầu thai và đang sống bình an, 
chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng dõi mắt tìm mãi mà chẳng thấy mẹ đâu trên cõi trần ngài Mục Liên buộc 
phải nhìn xuống địa ngục thì trời hơi, ngài đã trông thấy mẹ mình là bà Thanh Ðề đang ngồi trên bàn chông, 
đầu đội một cái mâm đầy lửa đỏ, mặt mũi, thân thể cực kỳ tiều tụy vì bị cái đói cấu xé triền miên. Phật thuyết 
rằng, con người lúc sống ở cõi trần phung phí vật thực, chà đạp lúa gạo, truy hoan trác táng cho bản thân mà 
không bố thí dù là một xu lẻ cho người nghèo đói, thì khi chết sẽ biến thành những con ma đói với cái miệng 
chỉ nhỏ bằng cái lổ kim, ăn bao nhiêu cũng không đủ no. Trông thấy mẹ đang chịu cực hình, Mục Liên thảm 
thương vô cùng, ngài dùng thần thông bay xuống địa ngục quỳ xuống dâng cơm cho mẹ. Bà Thanh Ðề với 
bản tính tham lam bỏn xẻn, sợ bọn quỷ đói giành ăn, tay trái bà che chén cơm tay phải bốc lấy cơm, nhưng 
hỡi ơi, khi cơm đưa đến miệng thì những hạt cơm trắng ngần ấy đã biến thành than đen. Hai mẹ con nhìn 
nhau khóc ròng. 
 
Ðại Ðức Mục Liên hiểu rằng dù ngài có bao nhiêu phép mầu đi nữa cũng không thể làm cho mẹ ăn no, chứ 
đừng nói đến việc cứu mẹ ra khỏi mười tầng địa ngục. Mục Liên đau buồn trở về đảnh lễ Ðức Phật xin ngài 
chỉ cho con đường cứu mẹ. Ðức Phật ôn tồn bảo ngài: 
- Này Mogallana, trong kiếp trước mẫu thân ngươi đã phỉ báng tăng chúng, cúng dường vật thực ô uế và thiu 
thối cho người tu hành, bà có tính bủn xẻn và đầy dẫy sân si (hung dữ và u tối) trong lòng. Bà đã tạo nghiệp 
ác cho mình, nên phải trả cái nghiệp đó dưới cõi âm. Phép thần thông của ngươi không cứu được bà đâu. 
Ngài Mục Liên rơi lệ cúi lạy Ðức Phật: 
- Nhưng dẫu thế nào thì xin Ðức Phật từ bi hãy chỉ cho con một con đường báo hiếu cho mẹ. 
- Lành thay, Mogallana, đạo hiếu của con người mênh mang trong vũ trụ. Nhân dịp tháng 7, dưới địa ngục 
phóng thích những vong hồn tội lỗi cho được lên cõi dương trần từ ngày Mùng Một đến Ngày Rằm để thụ 
hưởng vật thực của người đời. Tháng 7 cũng là tháng các tì kheo trở về tịnh xá tu tập thiền định. Nhân dịp 
này, ngươi lập trai đàn, thiết trí hương khói, hoa quả và vật thực tinh khiết mời tăng chúng đến thọ trai và thỉnh 
cầu các ngài tập trung định lực tu tập cầu nguyện giải thoát cho mẫu thân và cho cả những vong hồn tội lỗi. 
Thật phước báu vô biên, không gì sánh bằng. 
 
Theo lời Phật, Ðại Ðức Mục Liên đã lập trai đàn cung thỉnh các đại đức, tì kheo đến thọ thực và hồi hướng 
công đức ấy đến mẫu thân. Ðạo hạnh của những vị A La Hán và tì kheo theo cùng những lời kinh cầu đã giải 
thoát được kiếp cực hình của bà Thanh Ðề. Chính bà đã nghe kinh và bản thân đã giác ngộ, nên bà được 
thác sanh lên tầng trời cao, dứt được mọi ác nghiệp. Ngài Mục Kiền Liên đã để lại cho hậu thế đến ngàn đời 
sau một nghi thức siêu độ cho những người thân quá cố qua hình thức trai đàn mà người Ấn gọi là Lễ 
Ulambala. Hằng năm cứ đến tháng 7 nguyệt lịch, chúng ta nhớ đến Mùa Vu Lan Báo Hiếu, ngày rằm tháng 7, 
mỗi gia đình chúng ta dù ở bất cứ đâu trên trái đất này, đều đi lễ chùa cúng dường vật thực, hương hoa, trái 
cây, quý đại đức, thượng tọa và ni sư trụ trì tụng kinh siêu độ cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và thân nhân 
quá cố. Những người con mà có diễm phúc cha mẹ vẫn còn sống thì tháng 7 Mùa Vu Lan là dịp để kiểm điểm 
lại bổn phận, cách ăn ở đối với phụ mẫu trong năm qua. Nếu tự thấy đã tròn đạo hiếu thì càng nhủ lòng làm 
hơn thế nữa, nuôi nấng cha mẹ chu đáo, cung cấp mọi thứ vật chất cho cha mẹ thật đầy đủ. Nếu chưa được 
trọn vẹn đạo hiếu thì càng phải sửa chữa lầm lỗi, cung phụng và cung kính nuôi nấng phụ mẫu tốt đẹp hơn. 
Những người phối ngẫu nên thông cảm và khuyến khích nhau nuôi dưỡng cha mẹ đôi bên được trọn đạo. 
Không những đối với cha mẹ đã mất hay còn sống mà Mùa Vu Lan còn nhắc nhở chúng ta rải lòng xót thương 
đến những linh hồn tội lỗi còn vất vưởng trên cõi trần hay từ dưới địa ngục lên, nên tất cả chùa chiền đều tổ 
chức trai đàn tụng kinh siêu độ cho tất cả vong linh còn chưa được siêu thoát. Thi hào Nguyễn Du ở đầu thế 
kỷ thứ 19 đã đóng góp công đức to lớn của ông trong Mùa Vu Lan qua bài văn tế mầu nhiệm Văn Tế Thập 
Loại Chúng Sinh. Khi sáng tác bài văn tế này, ngài Nguyễn Du không từng nghĩ rằng người đời sau sẽ đưa tác 
phẩm của ông vào nghi thức tụng niệm trong Mùa Vu Lan, mà chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có sự độc đáo 
này. Ngày nay, cùng với những bài kinh mở đầu buổi lễ, kinh Bát Nhã Ba La Mật Ða, kinh tán thán hồng danh 
chư Phật mười phương, phần nghi thức chính của Lễ Vu Lan nhất thiết phải tụng đọc Kinh Ðịa Tạng Vương 
và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của ngài Nguyễn Du. 
 
Cũng bởi là một người hết sức nhiệt thành trong việc quảng bá Phật pháp đến chúng sinh, dù tuổi của ngài 



Mục Kiền Liên đã cao, công việc cao cả ấy luôn bị sự hận thù sân si từ những người ngoại đạo, và cũng bởi 
uy tín và đạo đức của ngài Mục Liên lớn quá, vang dội quá, chúng họp nhau tìm cách giết chết ngài. Một ngày 
kia, trong lúc Ðại Ðức Mục Kiền Liên đi ngang một ngọn núi, bọn người ngoại giáo nung nấu lửa hận thù trong 
lòng đã lăn đá xuống đè chết ngài. Vua A Xà Thế (Ajatasatru) của nước Ma Kiệt Ðà (Magahda), trước kia vốn 
là một vị vua hung dữ từng bức hại tăng chúng Phật giáo, sau ngài hối lỗi và quy y Phật pháp, nghe tin dữ, 
ông bèn ra lệnh cho bắt hết các hung thủ ném vào lửa. Dù là thiện ý, nhưng việc làm của vua A Xà Thế cũng 
không mang lại một ý nghĩa gì, vì Phật giáo không chủ trương trả thù. Ðức Phật từng dạy: ”Người nuôi hận thù 
như nuôi ngọn lửa trong lòng mà nó sẽ đốt cháy người đó trước nhất”. 
 
Cái chết của ngài Mục Kiền Liên đã dậy lên trong giáo đoàn một nỗi thương đau tận cùng, vì ngài là một trong 
hai đại đệ tử đứng đầu của giáo đoàn, mà đức độ, đạo hạnh, thần thông và trí huệ đều tột bậc không ai sánh 
bằng. Tăng chúng đảnh lễ kêu than với Ðức Phật về cái chết của Ðại Ðức Mục Kiền Liên: 
- Bạch Phật, lẽ ra ngài Mogallana có đầy đủ thần thông đề tự cứu hay tránh được việc đó. 
Phật bao dung giảng dạy: 
- Này các tì kheo. Cái chết không có nghĩa lý gì đối với những người đã giác ngộ. Sự sống và cái chết đều là 
những yếu tố cấu thành đời sống con người. Ðiều tối quan trọng là liệu chúng ta có đạt được đầy đủ sự tự tin 
khi đối diện với cái chết hay không. Thầy Mogallana có đầy đủ thần thông để tự cứu mình, nhưng thầy hiểu rõ 
luật Nhân Quả của vũ trụ. Mogallana đã chẳng từng là một ngư nhân trong kiếp trước mà đã sát hại vô số sinh 
linh đó hay sao. Không ai có thể thoát khỏi cái nghiệp thiện hay ác mình làm trong kiếp trước. Thầy Mogallana 
biết thế. Giờ đây thầy Mogallana đã vào Niết Bàn. Các thầy hãy noi theo tấm gương tận tụy và hy sinh vì đạo 
pháp (Dharma) của thầy để đem lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh. 
 
 


