CÚNG PHẬT
Vua Di Lan Ðà hỏi:
- Ðức Phật đã nhập Niết bàn có nhận những sự cung kính cúng dường
hay không? Nếu Ngài có nhận thì chứng tỏ Ngài chưa giải thoát, vẫn
còn quanh quẩn đâu đó trong ba cõi. Nếu Ngài không nhận, thì sự cung
kính cúng dường Ngài thật vô ích.
Na Tiên đáp:
- Ðức Phật là Ðấng giải thoát hoàn toàn. Ngay khi Ngài còn ngồi dưới
cội Bồ đề, còn thân hữu dư, Ngài đã không cần đến sự cung kính cúng
dường, huống chi sau khi Ngài đã nhập Vô Dư Niết bàn.
Nhưng chính vì để làm phước điền cho thế gian, mà khi còn tại thế,
Ngài đã thụ nhận những sự cung kính cúng dường tuy Ngài không cần
đến. Những người cúng dường nhờ đó được phước đức lớn. Sau khi
nhập Niết bàn cũng vậy, mặc dù Ngài không nhận, nhưng những kẻ
cúng dường cung kính Ngài vẫn được phước báo lớn do nhân lành ấy.
Vua Di Lan Ðà hỏi: - Những lời Tôn giả nói chỉ thuyết phục được các tỳ
kheo đệ tử Phật mà thôi. Như con đề cao cha, trò đề cao thầy, không đủ
thuyết phục người ngoài. Xin hãy nêu những bằng chứng cụ thể, khách
quan thì trẫm mới tin được.
Na Tiên tỳ kheo: - Ðại vương, Ðại vương có nghĩ rằng đất bằng lòng
nhận những gì ta gieo xuống đất hay không?
- Bạch Tôn giả, không! Nhưng đất làm môi trường cho hạt nẩy mầm,
đơm hoa kết trái.
- Cũng vậy, Ðại vương. Tuy Ðức Thế tôn không nhận sự cung kính
cúng dường, người ta vẫn gặt hái kết quả của sự cung kính do nhân
duyên cung kính cúng dường Phật.
Và này Ðại vương, những con súc vật hay con người, có nhận cho
những con vi trùng ở trong thân mình đục khoét cơ thể hay không?
- Không, thưa Tôn giả.
- Thế thì tại sao chúng vẫn bị vi trùng đục khoét?
- Ấy là do từ lâu xa, chúng đã tạo những điều kiện, nh?ng môi trường
cho vi trùng sinh trưởng, do ác nghiệp của chúng.
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- Cũng vậy đối với thiện nghiệp cúng dường cung kính, mặc dù Phật
không nhận, vẫn có quả báo tốt đẹp. Và này Ðại vưong, Ðại vương có
nghe chuyện con quỷ Nalaka bị đất chôn sống không?
- Bạch Tôn giả, có nghe.
- Vì sao quỷ bị chôn sống?
- Bạch Tôn giả vì quỷ Nalaka xúc phạm đến trưởng lão Xá Lợi Phất lúc
Ngài đang nhập định.
- Thế thì trưởng lão Xá Lợi Phất có chấp nhận cái việc đất chôn sống
quỷ Nalaka không?
- Bạch Tôn giả, không! Nhưng do ác nghiệp của quỷ mà quỷ tự rước lấy
quả báo.
- Cũng vậy, này Ðại vương, mặc dù đức Như lai không nhận sự cung
kính cúng dường, nhưng do thiện nghiệp cúng dường của chúng sanh, sẽ
tự có quả báo tốt đẹp.
- Hay thay, thưa Tôn giả, ngoại đạo sẽ nhờ những ví dụ cụ thể của Tôn
giả mà tiêu tan những thành kiến trong vấn đề này.
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