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Cúi ÿɤu lʂ chɉ Phɪt
Cùng B͓ Tát thánh chúng
Hay dùng mɬt trí sáng
Cͩu kh͕ các quɤn sanh
Ĉɼ Thích ÿͧ ngàn mɬt
Ĉɞi Tͱ Tɞi ba mɬt
Cùng tr͝i, trăng ánh sáng
Ĉɾu chɰng thʀ chiɼu khɬp
Na La Diên hai mɬt
Biɼn hiʄn nhͯng hình màu
Hàng phͥc A Tu La
Cɪy kiêu mɞn sân nhuɼ
Chʆ Phɪt ÿͧ trí sáng
Diʄt ác trͫ t͑i tăm
Nhɉ dùng ÿuôi kh͕ng tɉ͛c
Tɦy trͫ nhͯng khí ÿ͙c
Nhɉ Lai bɪc trɉͣng phu
Trên ÿɠnh, tɉ͛ng sáng trɬng
Bɠy vòng ͑c, xoay phɠi
Tɉɇi mát thɪt dʂ mɼn
Tr͝i, trăng thɬp sáng ÿ͝i
Xɢu lɨn, ÿɾu chɰng hiʄn
Chɉ Thiên và ngɉ͝i ÿ͝i
Ĉɾu cúng dɉ͝ng xɉng tán
Nghe ÿiɾu ɢy r͓i, mu͑n làm nhɉ thɼ nào, theo ch͗
Phɪt nói, tôn tr͍ng vui mͫng. V͛i trí tuʄ chói sáng kia,
nhɉ ÿèn tͫ xa chiɼu ÿɼn, hay phá trͫ ÿɉͣc nhͯng ngu si
chɉ͛ng ngɞi ÿen t͑i. Vì vɪy cho nên chʆ bày mɬt trí cͧa
Phɪt; gi͑ng nhɉ mây l͛n hay rɇi nhͯng gi͍t mɉa cam l͓.
Nhɉ trăng tròn mùa thu hay trͫ nóng bͩc; kɼt cu͙c có
thʀ giͯ gìn chánh pháp cͧa chɉ Phɪt; tăng trɉ͟ng tɢt cɠ
trí tuʄ cͧa Phɪt; quyɼt ÿʈnh thành tͱu căn lͱc giác chi;
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liɾn trͫ nghiʄp lͱc, hai loɞi sóng gió. Chɰng còn chìm n͕i
trong biʀn ái sông mê, lên thuyɾn chánh pháp, ÿɼn ÿɉͣc
b͝ kia. V͛i các hɞnh lành, thɉ͝ng hay tu tɞo. Dùng
nhͯng ÿ͓ quý, mang ÿi b͑ thí, trͫ ch͗ tham lam, tăng
trɉ͟ng lͣi ích, vui giͯ gi͛i pháp, ÿ͍c tͥng kinh ÿiʀn; làm
nhɉ thɼ r͓i, nɤy các Tƒ Kheo, v͛i l͍ng che phɉ͛c nɤy, xa
ÿɉͣc ÿɤy ÿͧ.
Nhɉ Phɪt ÿã dɞy vɾ Thɪp Thiʄn nghiʄp, chɰng nên
tu sao? – Do tâm tham mu͑n, gi͑ng nhɉ ÿɤy t͛, thân
dính khoái lɞc, chɰng ng͙ vô thɉ͝ng, tìm kiɼm ÿͧ thͩ,
chɰng có dͫng nghʆ. Vì ngu si vɪy. R͓i sanh ngã mɞn.
Ĉ͑i v͛i tiɾn cͧa, keo kiʄt gìn giͯ, có ai ÿɼn xin; ngoɠnh
mɴt làm ngɇ. Chɉa hɾ rõ biɼt v͛i ngɉ͝i không nhàn tʈnh
xͩ, tu trì tʈnh gi͛i, thͱc tɪp thiɾn ÿʈnh, nhɉ Phɪt ÿã nói
vɾ lͣi ích cho loài hͯu tình. Ngɉɇi cŸng có trong ÿó,
chɰng thʀ ÿɉͣc sao? Lɞi nͯa v͛i tiɾn cͧa nɤy hay tăng
trɉ͟ng lòng kiêu mɞn, lɞi thêm tán loɞn, thɉ͝ng nhiɾu lo
lɬng, sanh ra sͣ hãi, che lɢp ÿɉ͝ng lành, làm cho mɢt
pháp, là ch͗ ÿ͍a lɞc, là pháp vô thɉ͝ng, chɰng có chͧ
tʀ, chɰng ch͗ nɉɇng vɾ. V͛i trɉ͛c hay sau, ÿɾu chɰng
thʀ ÿɉͣc. Hiʄn tɞi ít vui, giây lát chɰng trͥ; gi͑ng nhɉ
giɢc m͙ng, huyʂn hóa ánh lͭa, thành Càn Thát Bà, gi͑ng
nhɉ vòng lͭa, nhɉ lõi chu͑i kia, trong chɰng có thɪt. Nhɉ
nɉ͛c b͍t n͕i, Tu Di tan hoɞi, kɸ ngu chɰng rõ, nɬm giͯ
ÿͧ loɞi. Ĉây là lý do, nhiɾu kh͕ ít vui. Chͩa nhóm tɢt cɠ
phiɾn não làm căn bɠn. Cho nên ÿͫng nghś ÿó là kiên c͑,
mà hay nh͛ ÿɼn vô thɉ͝ng, ÿʀ mà ÿ͑i trʈ, liɾn chɰng vì
kia mà ăn tr͙m nɉ͛c, lͭa. Quan sͩ thân thu͙c ͟ ch͗ t͕n
hɞi, lɞi chɰng vì kia mà ăn tɉɇi nu͑t s͑ng nhɉ Diʂm Ma
La Vɉɇng. R͓i ͟ ÿ͝i sau, quyɼt ÿʈnh sɺ thành tͱu niɾm
vui và phɉ͛c báo. Do thí cͧa tiɾn mà nhiɼp lɢy chúng
hͯu tình. Ngɉ͝i nɤy cùng v͛i kɸ kia ÿɉͣc hoa Cô Mâu
Na, n͟ r͙ tɉɇi t͑t, m͍i ngɉ͝i vui thɢy, r͓i ch͗ tích tɪp
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các t͙i chɉ͛ng ÿɾu liɾn tiêu diʄt trong nháy mɬt, gi͑ng
nhɉ ánh lͭa, ÿ͑t cháy rɇm khô, chɰng còn lɞi gì. Nhɉ
vɪy rɢt nhiɾu nhͯng cɢu nhiʂm, tɢt ÿɉͣc thanh tʈnh;
gi͑ng nhɉ hɞt ng͍c Ma Ni, tùy ý thành tͱu. Có ai ÿɼn
xin, ÿɾu ÿɉͣc ÿɤy ÿͧ, cúng dɉ͝ng tán dɉɇng, làm ch͗
nɉɇng tͱa, tɞo nên t͑t ÿɶp. Công ÿͩc chɇn thɪt, tiɼng
hay ÿʀ lɞi, lìa kh͏i sai quɢy, th͍ mʄnh dài lâu, r͙ng tu
phɞm hɞnh. Lɞi hay phá ÿɉͣc các ÿ͙c hɞi cͧa tham sân
si, tà kiɼn v.v... Lên thuyɾn công ÿͩc, chɰng hɾ ÿ͍a lɞc.
Nɼu có ngɉ͝i bʈ tâm nhiʂm ô chìm ÿɬm vào cɠnh dͥc,
tɞo ra nghiʄp ÿen t͑i ɢy r͓i, cŸng gi͑ng nhɉ Nga Ma Na
Sa La Thiên Tͭ xa lìa tɪt bʄnh. Nên rõ ngɉ͝i nͯ, ÿiɾu ác
che giɢu, ngu si hͯu tình, cɞnh tranh tham trɉ͛c. Kɸ
ÿɬm dͥc nɤy, nhɉ ngɉ͝i khát kia, càng u͑ng nɉ͛c mɴn,
tâm không dͫng nghʆ, nhɉ ÿoɞn rʂ cây, chɰng thʀ l͛n
mɞnh. Nhɉ núi nɉ͛c d͑c, chɰng thʀ ngăn lɞi. Nhɉ ͟ Xà
Quɪt, vì kia xâm lɢn, nhɉ hòn sɬt nóng, tɞo ra kh͕ não,
nhɉ ăn trái ÿ͙c, sau bʈ t͕n hɞi. Nhɉ c͏ phͧ sɉɇng, chɰng
͟ lâu dài; nhɉ mây trên không, liɾn ÿó tan hoɞi. Nhɉ cát
làm thành, có ngày hͧy hoɞi; nhɉ bình bɮng ÿɢt, thʀ
chɰng cͩng chɬc. Nhɉ cung Ĉɼ Thích, chɰng hɾ dùng
ÿɉͣc. Nhɉ lên xe hɉ, ÿi liɾn xiêu vɶo. Gi͑ng nhɉ lɉ͛i
võng, gɴp liɾn quɢn chɴt. Tɢt cɠ tai nɞn, gi͑ng nhɉ bɞn
mình. Cho nên ngɉ͝i lành, phɠi nên xɠ b͏.
Ĉͩc Phɪt dɞy tiɼp: ͞ nɇi ngŸ dͥc mà chɰng sanh
tham ÿɬm thì hiʄn tiɾn nhɪn ÿɉͣc vô lɉͣng an lɞc phɉ͛c
báo. V͛i phɉ͛c báo ɢy sɺ chôn vùi phiɾn não b͙c phát.
Lên thuyɾn chánh pháp, sɺ ÿɼn b͝ kia. Ta ÿã trɠi qua 3
ÿɞi A Tăng kƒ kiɼp, tích chͩa viʄc phɉ͛c ÿͩc, ÿɤu tiên
m͛i có thʀ nhɪn ÿɉͣc nhͯng ý nghśa phong phú cŸng
nhɉ sͱ biʄn luɪn ý vʈ. Vì các chúng sanh bình ÿɰng khai
thʈ. Các Ngɉɇi nên ÿɼn ch͑n yên tśnh. Căn cͩ nɇi ta nói
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mà nghiên cͩu suy nghś, nhɉ ͟ nɇi sͯa lɢy ra chɢt ÿɾ h͓.
Ĉã rõ biɼt nhɉ thɼ r͓i, tích chͩa nhͯng món pháp và
nhͯng vɪt thanh tʈnh ÿʀ mà b͑ thí. Lɞi nͯa các Ĉͩc Nhɉ
Lai ÿã ra kh͏i vŸng bùn cͧa 3 cõi r͓i, thành tͱu vô lɪu
thɬng phɉ͛c, phɉɇng tiʄn khai thʈ ÿɤy ÿͧ các pháp, nhɉ
͟ trong vɉ͝n ÿɶp có ngɉ͝i ͟ ÿó thɪt thanh tʈnh, lìa kh͏i
nhͯng sͱ ͓n ào, lành tu các hɞnh, ÿɉͣc sanh lên cõi
Tr͝i. Ta ÿ͑i v͛i nhͯng nɇi ɢy, tɢt cɠ phiɾn não, chɰng
thʀ ÿ͙ng loɞn. Tɢt cɠ nhͯng sͱ sͣ hãi ÿɾu sɺ ÿoɞn trͫ.
Vì do duyên nɤy mà bɸ gãy ÿɉͣc luân h͓i và sɺ ÿɉͣc
chánh giác.
Lɞi nͯa! Các Ĉͩc Nhɉ Lai v͛i lòng tͫ bi to l͛n, lành
hay hàng phͥc tɢt cɠ ngoɞi ÿɞo. Dùng trí thanh tʈnh
quan sát ch͍n lͱa. Dùng l͝i nói nhɶ nhàng ÿʀ nhiɼp th͍,
dɞy d͗ ân cɤn. Cho cái cho vô úy r͓i nói chánh pháp, làm
cho sanh ra sͱ tin tɉ͟ng, phá nát nhͯng lɉ͛i ma. ͞
trong Phɪt Pháp, tâm ÿɉͣc an trͥ. Ĉó là bɪc Ĉɞi Trɉͣng
Phu, gi͑ng nhɉ tiɼng Sɉ Tͭ r͑ng. Nhɉ bɪc Ĉɞi Long
Tɉͣng, uy ÿͩc lͫng lɨy, cùng v͛i mây và sɢm, rɉ͛i nɉ͛c
mɉa cam l͓, vô lɪu gi͛i ÿʈnh, các hɉɇng bao b͍c. Phàm
làm viʄc gì, chɰng hɾ sai trái. Vì các chúng sanh tuyên
nói pháp chính, lìa nhͯng não loɞn, làm cho ÿɉͣc vui,
nhɉ cây Kiɼp Ba, tr͕ hoa mɾm m͏ng, là pháp t͑i thɉͣng,
trͫ tâm dɇ bɦn.
Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn dɞy, kɸ trì tʈnh gi͛i, liɾn có pháp
lành, lìa nhͯng sͣ hãi, liɾn ÿɉͣc an ͕n, hay qua kh͏i biʀn
kh͕, ÿɉͣc ÿɼn b͝ kia, hay phá Tͩ Ma; ÿó là thiên ma,
uɦn ma, tͭ ma và phiɾn não ma. Ngɉ͝i nɤy sɺ ÿɉͣc th͕i
͑ng loa pháp l͛n, ÿánh tr͑ng pháp l͛n, ÿ͑t ng͍n pháp
l͛n, tâm tʈnh hoan hͷ, lͣi ích tɢt cɠ, giáo hóa tr͝i ngɉ͝i,
vì làm viʄc Phɪt. Lɞi nͯa các Ĉͩc Nhɉ Lai trong vô lɉͣng
kiɼp tích tͥ công ÿͩc chɰng m͏i mʄt, tu tɪp trí tuʄ mà có
thʀ thành tͱu vô ngɞi biʄn tài. Tͩ vô s͟ úy, mɉ͝i loɞi trí
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lͱc, phɉɇng tiʄn thông ÿɞt pháp giác ng͙, hay dùng mŸi
tên trí tuʄ, phá các ma oán. Hiʄn chͩng ÿɉͣc nhͯng
công ÿͩc nhɉ thɼ r͓i, ͟ trong 3 cõi là bɪc ÿͩng ÿɤu, vì
các chúng hͯu tình mà làm bɪc cha lành cͧa lòng tͫ bi.
Lɞi nͯa các Ĉͩc Nhɉ Lai do ͟ 10 loɞi thù thɬng trí
lͱc, dɞy cho chúng ngoɞi ÿɞo tr͟ thành ÿʄ tͭ. Nh͝ giͯ
gi͛i cͧa Phɪt mà sɠn sanh vui l͛n, ít lɬm cŸng chͩng vào
hàng Thánh, nhɉ Kiɾu Trɤn Nhɉ hay quyɼt trͫ ngu si ám
ÿ͙n mù m͝ mà vào trong chánh pháp, là viʄc ÿɴc biʄt
hàng ÿɤu. Nhɉ Ma Ha Ca Diɼp, Ɉu Lɤu Tɤn Loa Ca Diɼp.
͞ trong Phɞm Chí là bɪc thɉͣng thͧ; nhɉng nh͝ dùng
thu͑c pháp cͧa Phɪt mà trͫ ÿɉͣc bʈnh phiɾn não. Nhɉ
Tôn Giɠ Xá Lͣi Phɢt hay dùng sͩc trí tuʄ mà chɼ ngͱ tâm
cu͓ng ÿiên cͧa voi; Lɞi có thɤn lͱc, nhɉ Ĉɞi Mͥc Kiɾn
Liên tu ÿͧ m͍i hɞnh, nɉɇng thang chánh pháp, ͟ nɇi
thanh tʈnh yên ͕n giɠi thoát. Nhɉ A Nɪu Lɤu Ĉà, Tân Ĉɤu
Lô, Phɠ La Ĉ͍a Xà, Ma Ha Câu Hy La, A Nan Ĉà v.v... Lɞi
còn hóa ÿ͙ cho vua Tɤn Bà Sa La. ͞ trong Phɪt pháp
sanh ra tín giɠi sâu xa, tôn tr͍ng cung kính. Vì ÿʄ tͭ Phɪt
là nhͯng bɪc Thánh, hay dùng gɉɇm trí ÿʀ chɴt ÿͩt
nhͯng cây sanh duyên, lìa nhͯng v͍ng niʄm cɤu tɢt cɠ
trí, xɠ b͏ cái nhìn cͧa ngoɞi ÿɞo. Hàng phͥc ngã mɞn,
tɢt ÿɾu thành tͱu tɢt cɠ công ÿͩc.
Ĉ͑i v͛i 4 con rɬn ÿ͙c l͛n, ngŸ uɦn không tͥ, v͍ng
lɢy ÿó làm chͧ tʀ, liɾn chɰng giɠi thoát; nên lɢy kiɼm huʄ
mà ÿoɞn b͏ ÿi. Lɞi nͯa dùng con mɬt trí quan sát cɠnh
gi͛i lͥc xͩ, gi͑ng nhɉ b͍n giɴc. Cùng v͛i 12 xͩ; nhɉ ch͗
rɪm rɞp, lành vào giɠi vây, kɸ ɢy chɰng vì phiɾn não ÿ͑t
cháy trong ngoài vây quanh bͩc bách. Ngɉ͝i nɤy giͯ gìn
tʈnh gi͛i. ͞ nɇi nhɨn nhͥc, ÿɉͣc phɤn niʄm xͩ, trí tuʄ
ÿɤy ÿͧ sáng chói, phá màn vô minh. Ngɉ͝i kia liɾn u͑ng
nɉ͛c Bát Thánh Ĉɞo, lɞi hay n͟ hoa giác ng͙. Lɞi hay
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vɉͣt kh͏i ba ÿ͝i lɤu các, ÿoɞn trͫ nhͯng trói bu͙c, vào
biʀn trí huʄ. ͞ nɇi giác ng͙, ng͓i thɼ kiɼt già, vào nɇi Tͩ
Thiɾn, vô lɪu thɬng ÿʈnh, th͍ dͥng tɢt cɠ vô thɉͣng
pháp lɞc.
Lɞi nͯa nhͯng kɸ ngu mu͙i làm mɢt ÿi pháp lành,
lɞc vào cɠnh gi͛i ngŸ dͥc cͧa thɼ gian. Nhɉ gió gɴp
sɉɇng, chɰng thʀ dài lâu, trôi n͕i kh͕ s͟, chɰng ÿɉͣc
giɠi thoát, thɢy pháp t͑t ÿɶp, xɠ b͏ mà ÿi.
Nhɉ trong kinh nói: Xɉa kia có m͙t vʈ Trɉ͟ng giɠ
Bà La Môn mu͑n lɢy kiɼm bén, giɼt ngɉ͝i nͯ kia, khi gɴp
Nhɉ Lai, cao tiɼng xɉ͛ng rɮng: Nguyʄn Phɪt cͩu ÿ͙, liɾn
ÿɉͣc giɠi thoát. Lɞi nhɉ Ɉɇng Quɪt Ma La mu͑n hɞi mɶ
mình. CŸng nhɉ hàng phͥc Trɉ͝ng Trɠo Phɞm Chí v͛i
tâm ÿɞi ngã mɞn, khiɼn vào Phɪt Pháp, ÿɉͣm nhuɤn
pháp vʈ, lɞi làm cho tɢt cɠ nhͯng kɸ ngu si kia nghe ÿɉͣc
ÿiɾu nɤy r͓i, xɠ b͏ kiêu mɞn. Gi͑ng nhɉ r͓ng ác, tâm
hay nóng nɠy, phun ra khí ÿ͙c, t͕n thɉɇng lúa non. Lɞi
nhɉ Dɞ Xoa dùng con mɬt dͯ ÿʀ thɢy trăm ngàn chúng
sanh, mà làm t͕n hoɞi. Nhɉ nhͯng ngɉ͝i buôn, chìm n͕i
trong biʀn l͛n, cá ͟ dɉ͛i ɢy, mu͑n nu͑t chͭng ÿi. Nhɉ
thɼ nhͯng sͱ sͣ hãi, các ác hiʀm nɞn, duy chʆ Thɼ Tôn,
m͛i có thʀ cͩu ÿ͙ ÿɉͣc. Lɞi nhɉ mɴt tr͝i mɴt trăng sͣ A
Tu La, Ĉɼ Thích thiên chͧ sͣ rɇi vào ÿɉ͝ng ác. Phɞm
Vɉɇng chɢp khác, cho ta là thɉ͝ng. Nhͯng ÿiɾu nhɉ vɪy,
chɰng thɢy rõ ràng, luân h͓i qua lɞi, th͍ nhͯng bͩc
bách, khiɼn nghe chánh pháp, liɾn ÿɉͣc giɠi bày, u͑ng vʈ
giɠi thoát, phá g͑c vô minh. V͛i trí sáng kia, nhɉ trăng
trong su͑t. Cho nên Ĉͩc Nhɉ Lai m͛i dɞy bɠo, phɠi sanh
tâm tín sâu cung kính, gɤn gŸi pháp sɉ, vui nghe chánh
pháp, nghiên tɤm nghśa chɇn thɪt, cͩ nhɉ l͝i dɞy mà
hành trì. V͛i l͝i dɞy cͧa ngoɞi ÿɞo kia, là pháp trong luân
h͓i, mà nhͯng ngɉ͝i trí thì nên nghś k.
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Lɞi nͯa Ĉͩc Mâu Ni Thɼ Tôn nói pháp cam l͓, nhɉ
trí quang minh, phá ÿi nhͯng ÿiɾu si ám. Nhɉ ͟ trên cao
nhìn thɢy m͍i vɪt, tích tͥ phi pháp, nhɉ ÿ͑ng phɨn dɇ,
hãy dùng trí bén mà trͫ khͭ ÿi. V͛i nhͯng ma oán, phá
các luɪn khác, làm cho thâm nhɪp rõ biɼt, phát sanh tâm
trí. Tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc t͑t ÿɶp. V͛i thân tâm nhiʄt não và
tɢt cɠ nhͯng t͙i ác, tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc tiêu trͫ. L͝i dɞy kia
cͧa Ĉͩc Mâu Ni nhɉ cái l͍ng che r͙ng rãi, nhɉ mɴt tr͝i
ÿ͑t cháy phiɾn não kia, r͓i làm cho mát mɸ lɞi. Nɼu hay
khɬc h͍a, tɞo tác tɉͣng Phɪt, dùng hɉɇng hoa ÿʀ trang
sͩc, tùy theo ÿó mà cúng dɉ͝ng. Cho ÿɼn viʄc sanh
thiên cŸng ÿɉͣc dɤn ÿɼn. Vì nɉɇng theo l͝i Phɪt dɞy. R͓i
nhͯng nghiʄp chɉ͛ng ɢy trong sát na ÿɉͣc mát mɸ,
thiɾn ÿʈnh giɠi thoát, ÿɾu ÿɉͣc hiʄn tiɾn; chɰng phɠi nhɉ
ngoɞi ÿɞo m͙t ÿ͝i hɉ ngͥy, chɰng hay tu tɞo, kh͟i tà
thɢy sai, nɉɇng vào nɉ͛c sông Hɮng ÿʀ tɦy rͭa và cɤu
giɠi thoát. Nhɉ thɼ rõ biɼt r͓i liɾn nên dŸng mãnh vɉͣt
qua các cɠnh gi͛i cͧa ma. Cɤm lɢy kiɼm huʄ, phá ÿi
nhͯng giɴc phiɾn não, diʄt vòng sanh tͭ, cɬt phăng bu͙c
ràng, dùng mɬt trí tuʄ diʄt các ma ám, tͩc tâm tham ái,
hàng phͥc con rɬn ÿ͙c sân hɪn, ÿoɞn trͫ nhͯng tà kiɼn,
phá b͏ núi ngã mɞn. V͛i nɇi Phɪt sanh; vui vɸ tôn tr͍ng,
rɠi hoa Bà La ÿʀ cúng dɉ͝ng. Nhɉ ý s͟ cɤu tɢt cɠ ÿɾu
ÿɉͣc thành tͱu; lìa sͱ hͧy báng, giɠi thoát kh͏i sͱ sͣ
hãi, an trͥ nɇi chánh lý chɇn thɪt cͧa chɉ Phɪt và lìa
ÿɉͣc tɉ͛ng sanh diʄt, ÿɉͣc vui miên viʂn. Hãy nên m͙t
lòng vui nghe giáo pháp.
Ta nghe nhɉ vɤy: M͙t th͝i Ĉͩc Phɪt ͟ tɞi thành Xá
Vʄ; nɇi vɉ͝n cͧa Cɢp Cô Ĉ͙c và Thái tͭ Kƒ Ĉà. Trong lúc
h͙i chúng ɢy có hai ngɉ͝i ngoɞi ÿɞo. Ĉó là Ĉɞi Tiên Ca
Tƒ La và Ĉɞi Tiên Ĉiʀu Lɉ Ca xɠ b͏ tà kiɼn nhɪp vào trí
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tuʄ giɠi thoát cͧa Phɪt, lành trͫ si ám, vɉͣt qua kh͏i
nhͯng kh͕ ɠi, liɾn suy nghś nhɉ vɤy. Vì sao mà Ĉͩc Nhɉ
Lai thành tͱu thanh tʈnh quɠng ÿɞi phɉ͛c cái công ÿͩc
nhɉ thɼ, sɬc tɉ͛ng thù diʄu nhɉ vàng ròng, nguy nguy
cao cɠ, gi͑ng nhɉ núi Tu Di. V͛i 32 tɉ͛ng cͧa bɪc Ĉɞi
Trɉͣng Phu và 80 vɸ ÿɶp tùy hình hɠo, hiʀn thʈ rõ ràng,
ÿoan nghiêm chɰng thiɼu. Tɢt cɠ nhͯng trɤn cɢu chɰng
thʀ nhiʂm ÿɉͣc, hiʄn cao sáu trɉͣng, ánh sáng tuyʄt v͝i
ÿɼn tɪn hɉ không gi͛i. Lúc ɦn lúc hiʄn chɰng hɾ biɼn
mɢt. Mɬt Ngài to l͛n nhɉ lá hoa sen xanh; giͯa mi có
tɉ͛ng lông trɬng nhɉ trăng mùa thu. Mɴt ɢy sáng rͱc, vi
diʄu dʂ thɉɇng. Tóc quɢn màu xanh nhɉ ÿuôi chim công.
Ĉɠnh tɉ͛ng ÿɤy ÿɴn nhɉ vòm che cͧa Thiên Ĉɼ. Nhͥc
kɼ thanh tʈnh nhɉ châu Ma Ni. Toàn thân sáng chói nhɉ
lͭa chiɼu r͍i khiɼn cho tɢt cɠ chúng sanh thɢy ÿó làm
vui. Gi͑ng nhɉ bɤy ong v͛i nhͥy hoa t͑t; m͗i m͗i tɉ͛ng
ÿɶp, xem chɰng mu͑n thôi. Gi͑ng nhɉ mùa xuân hoa
Câu Tô Ma n͟. Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Nhɉ Lai, nhɉ tâm cͧa
ngoɞi ÿɞo kia nghś ÿɼn, dùng mɬt thanh tʈnh ÿʀ quan sát
vô lɉͣng vô biên thɼ gi͛i kia, tɢt cɠ chúng sanh, sanh
lòng bi mɨn mà nói l͝i rɮng: Nɤy các Thiʄn Nam Tͭ! Ta
͟ trong 3 ÿɞi A Tăng kƒ kiɼp tu tɪp vô lɉͣng thanh tʈnh
chánh hɞnh, tích chͩa r͙ng rãi vô biên phɉ͛c trí, ch͛
chɰng phɠi là cái nhɇn ít ͏i, m͛i có thʀ ÿɉͣc nhɉ vɪy. An
trͥ vô tɪn công ÿͩc bɠo tɞng, dùng tâm tͫ bi quyɼt ÿʈnh
cͩu giúp vô lɉͣng trăm ngàn chúng sanh nɇi ÿʈa ngͥc,
lìa oan, gɤn tɉ͟ng. Tɢt cɠ làm cho dͩt kh͕.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn m͙t
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Lúc bɢy gi͝ Thiên chͧ ÿ͙i trên ÿɤu mŸ Ma Ni Bɠo
Châu, tͫ cõi tr͝i Ĉao Lͣi ÿɼn trɉ͛c Ĉͩc Phɪt, thɢy thân
tɉ͛ng Phɪt, các ÿͩc trang nghiêm, tâm nhiɾu hoan hͷ
chɉa hɾ tͫng có, ÿɤu mɴt ÿɠnh lʂ dɉ͛i chân Ĉͩc Thɼ
Tôn r͓i dùng tiɼng trong trɸo to l͛n xɉng dɉɇng Phɪt
ÿͩc. Nɼu mà các chúng sanh thɢy tɉ͛ng Phɪt ÿɶp phát
tâm hy hͯu cúng dɉ͝ng cung kính, tôn tr͍ng tán thán,
liɾn ÿɉͣc phá ÿi b͑n loɞi nghiʄp, thành tͱu nhͯng ý
nghśa to l͛n, ÿɉͣc nhͯng niɾm vui. Các ngɉɇi tr͝i ngɉ͝i
và các chúng ma phɞm ÿɾu sɺ ÿɼn ÿây ÿʀ gɴp các bɪc
vô thɉͣng. Lúc ɢy có Ĉɞi Tiên Trì Minh cùng v͛i Nhͱt
Nguyʄt Thiên Tͭ và nhͯng vʈ ÿ͓ng cɉ nhɉ: Tr͝i thu͙c vɾ
nɉ͛c, Tr͝i thu͙c vɾ lͭa, Tr͝i thu͙c vɾ ÿa văn, Tr͝i Diʄm
Ma, Tr͝i Ĉɞi Phɞm, Tr͝i Lͱc Kiên, Tr͝i Na La Diên, Tr͝i
Bát La Noa Ma Na v.v... cùng v͛i các Long Thɤn, Dɞ Xoa,
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lɤu La, Khɦn Na La, Tɢt Lɞc
Ĉa, Tƒ Xá Già, Di Kiɾu Dà v.v... nhͯng loɞi nhɉ vɪy cùng
chung m͙t lòng cúng dɉ͝ng lʂ bái tán thán công ÿͩc cͧa
Phɪt. Ĉây là bɪc xuɢt thɼ gian, trí tuʄ ÿʄ nhͩt, danh
xɉng r͙ng l͛n, chɰng ÿâu mà không hay biɼt. Ngài Xá
Lͣi Phɢt cùng v͛i các bɪc Ĉɞi Thanh Văn, tɢt cɠ ÿɾu
chɰng thʀ rõ hɼt cɠnh gi͛i trí tuʄ kia. Tͫ trên ÿɠnh Tô Di
Lô ÿɼn cõi tr͝i Sɬc Cͩu Cánh, tɢt cɠ chúng hͯu tình ÿɾu
ÿɼn ÿʀ chiêm ngɉ͡ng Ĉͩc Nhɉ Lai. Bɪc ͩng cúng,
Chánh Biɼn Tri, Minh Hɞnh Túc, Thiʄn Thʄ, Thɼ Gian
Giɠi, Vô Thɉͣng Sś, Ĉiɾu Ngͱ Trɉͣng Phu, Thiên Nhɇn
Sɉ, Phɪt Thɼ Tôn. ͞ nɇi thuyɼt pháp nɤy, nói l͝i không
v͍ng, trɉ͛c sau ÿɾu lành, l͝i nɤy xɠo diʄu, nghśa ɢy sâu
xa, hay phá ÿɉͣc nhͯng ÿiɾu ít nghe cͧa nhͯng chúng
sanh vô trí, ngu si ám ÿ͙n. Làm cho h͍ nghe r͓i sanh ÿɞi
giác ng͙, vui tu chánh hɞnh, tăng ích huʄ mʄnh, quyɼt
ÿʈnh ÿɉͣc miʂn vào ÿɉ͝ng ác sͣ hãi. Có thʀ m͟ r͙ng

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

13

cͭa thành Niɼt Bàn, nhɪp vào cɠnh gi͛i giɠi thoát bɢt tɉ
nghì.
Trong kinh nɤy nói vɾ cái nhɇn trɉ͛c cͧa phɉ͛c cái.
Vì sao rõ biɼt ÿɉͣc ? – Nghe nhɉ thɼ r͓i, r͙ng làm viʄc
tʈnh thí, kiên trì cɢm gi͛i. Ĉ͑i v͛i niɾm vui thɼ tͥc chɰng
sanh ái nhiʂm. Các viʄc lͣi ích nhɉ vɪy làm cho sanh ra
tín tâm thuɪn lͣi. Tu tɞo nhɉ vɪy s͛m ÿɉͣc thành tͱu.
Gi͑ng nhɉ có ngɉ͝i ͟ trong ÿêm t͑i mang m͙t ng͍n
ÿu͑c l͛n vào trong ngôi nhà, thì ͟ nɇi ÿó ÿɾu thɢy sáng
hɼt lên. ͞ trong ÿó có chͩa nhiɾu cͧa quý báu, ÿͧ các
thͩ vɪt; hoɴc tinh hoɴc thô, m͗i m͗i ÿɾu hiʀn bày. Tɢt
cɠ có thʀ th͍ dͥng, làm cho an ͕n vui vɸ. Nɼu lɞi có
ngɉ͝i ͟ trong kinh nɤy, th͍ trì ÿ͍c tͥng, vui nghe nghśa
sâu, gɤn gŸi các vʈ pháp sɉ, nhɉ lý suy nghś, tâm sanh
giác ng͙. Nên biɼt ngɉ͝i nɤy hay ÿ͑i v͛i ÿêm dài sanh tͭ
cɤm ÿèn trí tuʄ vào thành Niɼt Bàn. V͛i pháp sâu xa ɢy
hoɴc lý hoɴc sͱ, tɢt ÿɾu rõ cɠ. Lɞi ÿɉͣc thông ÿɞt, lìa
nhͯng nghi hoɴc phá các si ám, xa lìa luân h͓i, tâm ÿɉͣc
giɠi thoát mà có thʀ th͍ dͥng vô tɪn pháp lɞc.
Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn dɞy: Thɼ gian hͯu lɪu; nên
chɰng có trí tuʄ l͛n; chʆ chͩng chánh trí thì m͛i có thʀ
phá ÿɉͣc sͱ si ám. Cho nên kɸ trí phɠi cɤu chánh pháp
xuɢt thɼ vô lɪu. Ĉ͑i v͛i ch͗ dɞy d͗ trong khɼ kinh, luɪn
nghʈ phɠi ÿúng v͛i giáo pháp; nên lành quan sát. Gi͑ng
nhɉ các loài hͯu tình tɞo phɉ͛c hoɴc chɰng phɠi phɉ͛c,
m͗i m͗i th͍ phɠi quɠ báo kia, quyɼt ÿʈnh không sai khác.
Nên rõ thɼ gian, tɢt cɠ ÿɾu do nhɇn duyên sanh. Nɼu
không có chúng sanh, tͩc chɰng có phiɾn não. Nɼu
không có phiɾn não, tͩc chɰng có ÿʈa ngͥc. Cho nên ta
nói vɾ pháp nhɇn duyên; chɰng gi͑ng nhɉ ngoɞi ÿɞo
chɢp vào tà kiɼn mà thɢy khác ÿi. Không nhɇn không
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duyên lɞi sanh ra ÿɉͣc tɢt cɠ pháp. Kia tính toán sai trái
mà mu͑n lͣi lɞc cho nhiɾu. Kɸ nào tɉ͛c ÿoɞt lông da cͧa
cɤm thú và ai lɢy ÿó ÿʀ che thân, thì sͱ ɢy ÿã hiʀn
nhiên, làm sao lɞi do duyên nghiʄp giɠ. Do ÿây nên phɠi
rõ, thɼ gian hay có nhɉ vɪy, mà ra kh͏i nɇi ÿó cŸng là
chuyʄn tͱ nhiên. Chɰng hay tu tɞo. Còn Nhɉ Lai ÿã rõ
biɼt r͓i; nên kh͟i tâm ÿɞi bi, thɉɇng tɉ͟ng giáo hóa.
Dùng trí sáng su͑t ÿʀ diʄt trͫ nhͯng si ám kia, dɤn dɤn
làm cho ng͙ nhɪp vào tɢt cɠ các loɞi trí. Xɠ b͏ tà kiɼn ÿã
ăn sâu, mà nɉɇng vào Phɪt Pháp thì tâm sɺ ÿɉͣc giɠi
thoát.
Trong kinh nói rɮng: Phɪt ÿã chʆ dɞy cho cách h͑i
l͗i; nên m͛i nói ra các pháp, giúp cho có thʀ thoát kh͏i
luân h͓i, ÿɉͣc nhͯng ÿiɾu vui lɞ. Hiʄn thɢy nhͯng loài
hͯu tình trong thɼ gian, tɞo phɉ͛c hay chɰng tɞo phɉ͛c,
th͍ vui bu͓n quɠ báo. Gi͑ng nhɉ Trɉ͟ng Giɠ Cɢp Cô Ĉ͙c
phát tâm thanh tʈnh, dùng ÿɼn 30 kh͑i vàng bɞc trân bɠo
ÿʀ cúng thí cho Ĉͩc Nhɉ Lai và các vʈ ÿʄ tͭ và các vʈ A
La Hán nhɉ A Nɪu Lɤu Ĉà v.v... ÿʀ tɞo lɪp Tʈnh Xá. Ĉây
là sͱ cúng dɉ͝ng to l͛n, hiʄn ÿ͝i ÿɉͣc vô lɉͣng phɉ͛c
báu, tiɼng vang ÿ͓n khɬp, an ͕n giàu có, ÿͧ loɞi cͧa
quý, tɢt cɠ ÿɾu chͩa ÿɤy; thân thu͙c bɮng hͯu, kɸ ͟
ngɉ͝i giúp, nhiɾu không kʀ xiɼt. Tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc viên
mãn, th͍ dͥng không hɼt, vui vɸ vô cùng. Tɢt cɠ ÿɾu do
b͑ thí mà ra r͓i cɠm báo viʄc nɤy.
Lɞi nͯa các Ĉͩc Nhɉ Lai lòng tͫ vô lɉͣng ÿ͑i v͛i
tɢt cɠ chúng sanh nhɉ vʈ thɤy thu͑c hay dùng thu͑c hay
chͯa lành nhͯng cɇn bʈnh cͧa thɼ gian nhɉ gió ÿ͙c, ÿàm
dãi, ÿͧ các loɞi bʄnh tɪt, làm cho nhɶ hɰn ÿi. Ĉͩc Nhɉ
Lai cŸng lɞi nhɉ vɪy, lành nói thu͑c pháp có thʀ làm cho
chúng sanh, phiɾn não căn bɠn ÿͩt hɰn có thʀ ÿɉͣc giɠi
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thoát. R͓i nhͯng loài hͯu tình kia vì không có hɞt gi͑ng
lành và cŸng chɰng có sͩc mɞnh; nên chɰng thʀ sanh ra
l͛n mɞnh; chɰng cɤu giɠi thoát, ba ÿ͙c g͑c bʄnh là ch͗
ràng bu͙c. Do vɪy ngɉ͝i nɤy thɪt khó hóa ÿ͙. Cho nên
Ĉͩc Nhɉ Lai v͛i tâm bình ÿɰng ÿɞi bi, chɰng nghś ÿɼn
chuyʄn oán thân, cho các pháp dɉͣc, làm cho lành lɞi. Vì
ÿó mà nói b͑ thí, trì gi͛i các hɞnh v.v... ÿʀ mà th͍ trì,
thâm nhɪp vào kinh ÿiʀn.
Lɞi nͯa ngay cɠ bɠn thân ngɉ͝i kia, thɪt là khó
ÿɴng, gi͑ng nhɉ con rùa mù gɴp khúc cây n͕i, siêng tu
thɪp thiʄn, cɤu lìa kh͕ ɠi. R͓i tr͟ lɞi làm ÿɉͣc thân
ngɉ͝i; nhɉng lɞi không sanh ÿɉͣc vào nɇi có ÿɞo và các
căn chɰng ÿɤy ÿͧ. Hoɴc ÿ͑i v͛i Phɪt Pháp tâm chɰng vui
vɸ. Hoɴc khi sanh tr͟ lɞi chɰng gɴp ÿɉͣc thɼ gi͛i có
Phɪt; hoɴc do ác nghiʄp, th͍ các quɠ báo câm ng͍ng;
miʄng chɰng thʀ tuyên nói chánh pháp cͧa Phɪt. Ĉ͑i v͛i
công ÿͩc cͧa Phɪt chɰng thʀ rõ biɼt. Lɞi nͯa v͛i các
chúng sanh do ngu si che lɢp và tà kiɼn làm mê hoɴc
tâm quay lɉng lɞi v͛i bɞn lành và phá nát con thuyɾn
chánh pháp. D͍n sɞch núi chánh pháp, ÿ͑n hɼt rͫng trí
tuʄ, chɞy kh͏i thành giɠi thoát, m͟ cͭa 3 ÿɉ͝ng ác,
chɰng thʀ rõ biɼt ÿɉͣc lòng tin thanh tʈnh; chɰng hay
kiɼn lɪp ÿɉͣc pháp tràng chɇn thɪt, liɾn vì ÿ͑t cháy cung
ÿiʄn ͟ cõi tr͝i, r͓i tích tͥ tài sɠn quý giá cͧa thɼ gian, tͱ
tɞo cho mình giàu có, r͓i kh͟i ra tâm ngã mɞn, không trí
ngu si; chɰng lành quan sát, chɰng tu thí huʄ, lɞi chɰng
th͍ dͥng. Vì kia mà keo kiʄt giͯ gìn. Chɰng rõ ÿɉͣc thân
nɤy do già, bʈnh, chɼt kh͕ thɉ͝ng hay theo mình. Khi tɞo
nhͯng nghiʄp ác chɰng lo sám h͑i. Khi còn trai tráng
mɞnh kh͏e thì sͩc lͱc ÿɤy ÿͧ, thân hình tráng kiʄn. Béo
mɪp qua r͓i là nhͯng sͱ dɇ nh͛p; nhɉng hay sanh ái
nhiʂm. Khi ÿɼn suy già, thân thʀ run rɦy, da thʈt sɤn sùi,
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sanh ra nhiɾu chɢm ÿen. Môi miʄng nͩt nɸ, th͟ vào ra
h͕n hʀn, tóc bɞc rͥng dɤn, răng long r͓i rͥng. Thân sinh
bʈnh nh͍t, phá hoɞi da dɺ, các căn m͏i dɤn, gân liɾn co
giãn, ÿɤu chân gɤn nhau, ÿi b͙ khó khăn. Tɢt cɠ châu
thân, gi͑ng nhɉ chʆ r͑i. Ý dͥc lɞi ÿɼn nhɉ hɉng phɢn lên,
ca hát múa xɉ͛ng, chɰng hɾ suy nghś, nhͯng món ăn
ngon lɞi chɰng ăn ÿɉͣc. Giɠ sͭ mu͑n u͑ng, c͕ lɞi chɰng
trɇn. Mɬt nhìn chͯ nghśa lɞi chɰng hiʀu rõ. Ý dͥc có ÿɼn,
nói chɰng rõ ràng. Hɇi th͟ ra vào, nɼu chɰng liên tͥc, lúc
ÿɉͣc lúc mɢt, liɾn ÿó thân nhɇ, bͥng trɉɇng phình lên,
rên la thɠm thiɼt; chʆ còn xɉɇng da, nɮm ng͓i tɞi giɉ͝ng.
Mɴt hiʄn sɬc tái. Sanh ra lo l͛n. Lúc ɢy có gió liɾn chɞm
vào tͩ chi, gi͑ng nhɉ kim châm, ÿau ÿ͛n chɰng thʀ chʈu
ÿɉͣc. Tɢt cɠ Thɤy thu͑c, b͏ bʈnh mà chɞy. Nhiɾu thͩ
bͩc bách ÿ͑t cháy toàn thân. Tɢt cɠ niɾm vui tiɼc ÿɾu
dành cho kia. Tɢt cɠ cͧa quý, chɉa xɠ b͏ hɼt, nhɉ gɴp
sɢm ch͛p, phá hoɞi chɰng còn; chɰng hɾ hay biɼt. Tͱ
nhiên cɠ ÿ͝i, sát na biɼn ÿ͕i, làm ngɉ͝i sͣ sʄt, cha mɶ
vͣ con, trong ngoài thân quyɼn, bu͓n bã rɇi lʄ, tâm cang
ÿau xót, kêu la liên tͥc; b͏ ÿây r͓i ÿi ÿâu. Trɠi qua ÿ͝i
khác, chʆ m͙t mình lui t͛i; gi͑ng nhɉ thɉɇng gia còn trɸ
chɰng có bɞn hͯu nào. Vào nɇi t͑i tăm, thɪt là nguy
hiʀm, rɇi vào h͑ sâu, chìm n͕i kh͕ ɠi, chɰng ch͗ nɉɇng
tͱa và không có ch͗ ÿʀ cɤu cͩu; chɰng có ch͗ ÿʀ nɉɇng
nh͝. Sͩ giɠ Diʄm Ma, Thiên Mɨu ÿêm ÿen, giɪn móc mɬt
răng, thɪt là ÿáng sͣ, chͭi rͧa thɪm tʄ. Trói lɞi b͏ ÿi. Tɪt
ɢy nhɉ gió, ÿɉa ÿɼn Diʄm Ma, sanh ra chɰng tôn tr͍ng
viʄc lành; chɼt lɞi ÿ͍a vào ch͗ kh͕ s͟, rɢt nhiɾu gɉɇm
ÿao, tͫ trên rɇi xu͑ng, cɬt chia thân thʀ, cɬt lìa tay chân,
cɬt tim cɬt lɉ͡i, máu thʈt lɨn l͙n, tay chân móng vu͑t,
chɢt thành tͫng kh͑i, chʆ có xɉɇng c͑t, còn lɞi chɉa tiêu,
th͍ nhͯng kh͕ l͛n, bu͓n phiɾn chɰng nguôi, gió nghiʄp
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th͕i ÿɼn, làm cho giao ÿ͙ng, th͍ kh͕ dài lâu, nghiʄp hɼt
m͛i kh͏i.
Nɼu có nhͯng chúng sanh, tin theo l͝i Phɪt, vui làm
viʄc lành, lͣi ích an lɞc tɢt cɠ chúng sanh. Tùy ÿó thuɪn
lͣi mà ÿɉͣc t͑t ÿɶp. Nhɉ gɴp lɞnh giá cùng v͛i sɉ͟i ɢm,
nhɉ ngɉ͝i nóng bͩc liɾn gɴp mát mɸ. V͛i kɸ ÿói khát,
lɢy nɉ͛c su͑i cho. V͛i kɸ ÿói kh͕, giúp cho ÿ͓ ăn. V͛i kɸ
qua sông, nên tɞo thuyɾn bè. Nhͯng ngɉ͝i không ch͗,
cho h͍ nhà cͭa. V͛i kɸ bɤn cùng, giúp cho cͧa cɠi. V͛i
kɸ tranh tͥng, khuyên h͍ hòa thuɪn. V͛i ngɉ͝i ÿ͙c
hành, vì ÿó làm bɞn. V͛i ngɉ͝i bʈnh kh͕, chʆ cho thu͑c
hay và làm cho bʈnh lành. Ngɉ͝i bʈ rɬn cɬn, gia trì thɤn
chú tiêu trͫ n͍c ÿ͙c. V͛i kɸ ngã mɞn, hãy dùng kiɼn trí,
ÿʀ mà hàng phͥc. M͗i m͗i ÿɾu ÿɉͣc an ͕n vui vɸ. Nɼu
ÿɉͣc nhɉ thɼ, lͣi lɞc chúng sanh, hiʄn tɞi liɾn ÿɉͣc
phɉ͛c báo nhɉ ý và ͟ ÿ͝i khác, chʆ có phɉ͛c nghiʄp nɤy,
làm bɞn v͛i mình, làm ch͗ tr͟ vɾ, làm ch͗ cͩu v͛t, làm
ch͗ nɉɇng tͱa.
Nɼu các chúng sanh nghiʄp tham tích chͩa hɇn cɠ
phɉ͛c ÿiɾn chɰng thʀ b͑ thí, gi͑ng nhɉ ÿʄ tͭ Phɪt là Ɉu
Ba Ly ÿɼn ÿ͙ ngɉ͝i kia, tâm lɞi chɰng hoan hͷ, chɰng tin
vɾ phɉ͛c b͑ thí, có thʀ mang ÿɼn niɾm vui. Còn chͩa
nhóm t͙i ác thì sau sɺ th͍ quɠ luân h͓i. Giɠ sͭ có ÿɉͣc
làm ngɉ͝i, sanh vào nɇi thɢp kém. Hoɴc nhà giɼt heo,
hay nghɾ h͑t phɦn, làm xe, làm tóc, ÿánh cá, thͣ lò rèn,
nông dân, kɸ dʄt vɠi, ngɉ͝i h͛t tóc, kɸ làm thͣ nhu͙m,
giɴt ͟ nhͯng nɇi chɰng sɞch sɺ gì. Ăn u͑ng nghèo nàn,
vì kia làm tôi t͛, tay chân dɇ bɦn, nhiɾu kh͕ mu͑n nhiɾu,
chɰng thɢy ánh sáng mɴt tr͝i. Lɞi thêm nhiɾu bʈnh kh͕
s͟ nhɉ: ghɸ l͟, bʄnh nh͍t, bʄnh trś, ung thɉ, s͑t rét,
bʄnh l͵, bʄnh cu͓ng, bʄnh hàn... nhɉ thɼ các bʈnh, hành
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hɞ thân nɤy gɤy mòn còm cõi, tay chân cong vɶo, môi
miʄng khô queo, ÿɤu tóc bù xù, hai mɬt chɠy ghèn,
xu͑ng sɬc nh͝ ngɉ͝i, c͟i b͏ áo quɤn, kéo nhau mà chɞy,
hoɴc hay b͏ ÿi, lɞi cŸng chɰng biɼt. Nɼu có ngó t͛i, hình
thʀ l͏a l͓, nɮm ng͓i trên phɦn, gi͑ng nhɉ tͱ vui, tͱ s͝
vào tóc, làm chuyʄn chɰng xɢu h͕, nói v͛i ngɉ͝i ÿɼn
thăm, quen tôi ÿʀ làm gì ? hoɴc cɤm ÿ͓ bʀ, quăng khɬp
ÿɤy nhà, ÿɉͣc chút ÿ͓ ăn dɉ, dùng ÿʀ nuôi mɞng. Trăm
ngàn giòi b͍, tranh nhau xâm chiɼm. Trong ngoài dɇ
nh͛p, chúng nhɉ kɸ oán, do nhɇn chɰng lành mà tɪp
hͣp lɞi. Tͱ làm viʄc ác, lɞi bɠo khác làm. Ngɉ͝i nɤy lɞi
kh͕ não không biɼt bao nhiêu mà kʀ. Cho nên Ĉͩc Thɼ
Tôn thɉ͝ng vì lòng ÿɞi bi, lân mɨn nh͛ nghś ÿɼn tɢt cɠ,
khiɼn cho phát tâm, quyɼt ÿʈnh h͑i l͗i, s͛m ÿɉͣc giɠi
thoát, kh͏i nhͯng viʄc sai quɢy.
Trong kinh nói rɮng: Chʆ có viʄc làm tu tɞo nhͯng
chánh hɞnh thì m͛i có thʀ làm cho ngɉ͝i ta vui ÿɉͣc v͛i
quɠ báo cͧa nhɇn thiên. Cho nên Tƒ Kheo! Th͍ trì kinh
nɤy vì ngɉ͝i khác mà diʂn nói, nhɉ thɼ tu hành, liɾn làm
cho mình và ngɉ͝i thành tͱu ÿɉͣc l͍ng che cͧa phɉ͛c
ÿͩc.
Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn ͟ tɞi thành Vɉɇng Xá thu͙c
Vɉ͝n Trúc Ca Lan Ĉà thì Ĉɾ Bà Ĉɞt Ĉa cͱc ÿɞi ngu si,
dùng tâm ÿ͙c ác ÿʀ làm t͕n hɞi Phɪt Pháp, vì làm cɠ
trăm ngàn chɉ͛ng ngɞi khó lɉ͝ng. Thɼ nhɉng chɰng
ÿ͙ng ÿɼn m͙t sͣi lông cͧa Phɪt. R͓i cùng v͛i vua A Xà
Thɼ ra lʄnh cho Ngài ra kh͏i thành và tuyên b͑ trong
thành ɢy chɰng có m͙t ngɉ͝i nào ÿɉͣc phép ÿɼn ch͗
Phɪt, cho ÿɼn viʄc ăn u͑ng hay cúng dɉ͝ng khiɼn cho
Cù Ĉàm chɰng thʀ nhɪn ÿɉͣc, thì khiɼn cho Ngài phɠi r͝i
b͏ nɇi nɤy ÿi ÿɼn nɉ͛c khác. Vua nghe viʄc nɤy r͓i lɢy
làm tin. Lúc ɢy ͟ trong thành kia các vʈ Ɉu Bà Tɬc, rõ
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biɼt viʄc nɤy r͓i liɾn nói rɮng: Kh͕ thay! Nay nhà vua tɞi
thành Vɉɇng Xá chɰng làm chͧ ÿɉͣc mình. Còn Nhɉ Lai
là bɪc xuɢt thɼ, thɪt là khó gɴp, nhɉ hoa Ɉu Ĉàm Bát La.
Sao Ĉɞi Vɉɇng lɞi tin ÿɉͣc Thɤy tà nhɉ vɪy, chɰng nghe
chúng tôi ÿɼn ÿó cúng dɉ͝ng; chɰng hͩa v͛i Nhɉ Lai và
nghe l͝i b͍n tôi. Tôn Giɠ A Nan Ĉà nghe l͝i nɤy r͓i, liɾn
ÿɼn bɞch Phɪt và Phɪt bɠo rɮng: Ta ÿã rõ biɼt r͓i! Hãy
ch͛ có lo. ͞ trong pháp cͧa ta chɉa hɾ có m͙t vʈ Ĉʄ tͭ
Thanh Văn nào có viʄc khiɼm khuyɼt, hà hu͑ng là thân
ta ɉ ! Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn phóng ánh sáng l͛n chiɼu ÿɼn
thành Vɉɇng Xá, tɢt cɠ làm cho thanh tʈnh, gɴp ánh sáng
kia, thân tâm tͱ nhiên thɉ thái. Lúc ɢy Ĉɼ Thích thɢy ánh
sáng cͧa Phɪt, dùng thiên nhãn quán sát rõ biɼt lý do nɇi
ɢy, nên phát dõng mãnh l͛n, hiʄn ÿɞi uy ÿͩc, vì các Ĉàn
Viʄt ÿɼn ÿó cúng dɉ͝ng.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn hai

(Dʈch xong quyʀn nɤy ngày 16 tháng 6 năm 2009
tɞi chùa Viên Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c)
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EDD

Quyʀn thͩ ba

-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng Viʄt vào
ngày 16 tháng 6 năm 2009 nhɮm ngày 24 tháng 5 năm
Kͷ Sͭu - Phɪt lʈch 2553.
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Lúc ɢy vua tr͝i Ĉɼ Thích bɞch Phɪt rɮng: Kính
mong Ngài an trͥ nɇi thành Vɉɇng Xá nɤy. Con sɺ cung
cɢp ÿ͓ ăn, thͩc u͑ng, y phͥc, ÿ͓ nɮm, thu͑c thang, làm
cho chɰng thiɼu th͑n ÿɉͣc.
Phɪt bɠo: Nɤy Thiên chͧ! Hãy ÿͫng quan tâm vɾ
viʄc nɤy! Ĉã có nhɇn dân v͛i tâm thanh tʈnh hoɴc mu͑n
͟ nɇi ta mà tɞo ra phɉ͛c nghiʄp nɤy. Lúc bɢy gi͝ Ĉɼ
Thích lɞi bɞch Phɪt rɮng: Kính mong Ngài ͟ nɇi nɤy an
cɉ 5 mùa hɞ, th͍ nhɪn sͱ cúng dɉ͝ng cͧa con. Sau khi
nói nhɉ thɼ r͓i, Phɪt lɞi bɠo hãy ngɉng. Ĉɼ Thích lɞi
bɞch: Con mu͑n cúng dɉ͝ng 5 ngày. Duy nguyʄn ÿɞi tͫ
th͍ nhɪn sͱ thʆnh cɤu cͧa con. Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn ÿoái
nhìn Ĉɼ Thích, hiʄn ra phɉ͛c lͱc làm cho vʈ lai, nhɇn
lành tiɼp tͥc và mɴc nhiên hͩa khɠ. Lúc ɢy Ĉɼ Thích rõ
biɼt Phɪt ÿã nhɪn l͝i, tâm rɢt vui mͫng, liɾn vɾ lɞi thiên
cung, liɾn triʄu tɪp Thiên Tͭ làm nghɾ m͙c chuyên môn
mà bɠo rɮng: Khanh nên biɼt rɮng: ta nay mu͑n nɇi
thành Vɉɇng Xá, ͟ vɉ͝n trúc Ca Lan Ĉà nên tɞo lɪp m͙t
Tʈnh Xá l͛n ÿɤy ÿͧ 4 viʄc ÿʀ cúng dɉ͝ng Ĉͩc Nhɉ Lai và
ÿʄ tͭ cͧa Ngài. Ngɉɇi hãy mang ÿɼn ÿó nhͯng loɞi châu
báu, vàng bɞc, lɉu ly, san hô, h͕ phách, pha lê và nhͯng
loɞi ng͍c xanh quý giá v.v... ÿɼn nɇi kia ÿʀ tɞo ra m͙t
ÿɞi ÿiʄn thanh tʈnh thù thɬng, gi͑ng nhɉ trên tr͝i, chɰng
hɾ có khác và các Thiên Tͭ hãy gia công toàn ý cho viʄc
nɤy. Tɞo lɪp cung ÿiʄn, lan can trͥ ch͑ng, cͭa tɉ͝ng c͙t
kèo v.v... tɢt cɠ ÿɾu làm bɮng ÿ͓ quý giá. Khoɠng giͯa
thɪt trang nghiêm nhɉ có ngàn mɴt tr͝i chiɼu sáng, lɞi
chiɼu sáng hɇn khi có nhͯng ÿ͓ trang sͩc trân quý nhɉ
bông vàng lɢp lánh, ÿɤy dɨy khɬp nɇi. Ĉ͑t nhͯng hɉɇng
báu, rɠi toàn hoa quý, hɉɇng thɇm ÿɤy khɬp, chɰng nɇi
nào chɰng có. Lɞi nͯa hãy tɞo dͱng nhͯng lɤu các và
cͭa ngõ cho thɪt ÿɶp ÿɺ, làm toàn bɮng trăm loɞi quý
giá ÿʀ trang hoàng. Các Ma Ni ÿɶp, nên tɞo cho phòng
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͑c và nhͯng cây trͥ quý kia m͗i m͗i ÿɾu dùng bɮng các
loɞi báu nhɉ Kim Cang ÿʀ dͱng nên. Vô s͑ bao lam, sɞch
láng chɰng dɇ, lɇ lͯng trên không nhɉ trăm ngàn mɴt
trăng. Lɞi nͯa c͙t bɮng ÿ͓ng vàng làm 3 chân sàn,
nhͯng y phͥc ÿɶp ÿɺ cõi Tr͝i ÿem trang trí lên ÿó. Trên
ɢy lɞi khɬc hình nhͯng thiên nͯ ÿɶp ÿɺ dung nhan ÿoan
chánh nhɉ có thʀ ÿɼn ÿi, tay cɤm hoa sen mà dâng hiɼn
lên, toàn bɮng pha lê quý giá trɠi khɬp mɴt ÿɢt. Có ao
quý báu, hoa sen ÿɶp ÿɺ, lá toàn bɮng vàng, c͍ng sen
màu xanh, vô s͑ thiên nͯ, ÿͩng ͟ trong ɢy, tr͕i lên
nhͯng âm nhɞc ÿʀ cúng dɉ͝ng. Cùng giɇ cao lên nhͯng
tràng phan, qua lɞi trên không, xa gɤn ÿɾu thɢy. Có
nhͯng lͱc sś, giͯ gìn cͭa ngõ, cɤm gɪy màu xanh, dang
hàng trái phɠi. Nɇi nɇi ÿɾu tr͓ng hoa Mɞn Ĉà La; hoa
Long Tͱ Tɞi. Tr͕ lá t͑t tɉɇi, hoa rɇi ÿɤy ÿɢt. Các lá giao
nhau, lúc gió hɉɇng bay, có các Thiên Tͭ, hình thʀ ÿɶp
ÿɺ, nhan sɬc tuyʄt v͝i, xu͑ng chɇi nɇi ɢy. Lɞi nͯa Thiên
nͯ ÿɶp ÿɺ khó sánh, tͫng bɉ͛c nhɶ nhàng, nghe chim
hòa tɢu. Các Dɉͣc Xoa nͯ, vui dɞo trong rͫng, mɬt ÿɶp
tròn ÿɤy, mang ÿɤy hoa hɉɇng. Có các Long Tɉͣng, ÿi
b͙ trong rͫng, lɢy vòi quɢn cây, ôm chuyɾn làm vui.
Cùng các loài chim, có cánh 5 màu. Kƒ dʈ riêng mình, các
hoa n͟ ÿɶp. Lɞi có l͓ng vàng ÿʀ chim oanh vŸ, tiɼng hay
trong su͑t ͟. Lɉ͡i ɢy nhɉ sáo, lɞi có nɉ͛c sông, mát lɞnh
dʂ chʈu, chɠy tɞo thành tiɼng, nhái rùa ÿɤy khɬp. Lɞi có
h͓ l͛n trong mát vây quanh toàn ÿ͓ thɢt bɠo, làm chung
quanh b͝. Nɉ͛c ÿɤy cɠ ao, trong su͑t chɰng dɇ. Hoa Ɉu
Bát La, hoa Cô Ma Ni n͟ ÿɤy trong ÿó, màu sɬc khác
nhau, chim chóc ÿɤy dɨy bay liʄn trong ɢy. Lɞi có loài cá,
bɇi l͙i qua lɞi, n͕i lên trên sóng, b͓ câu cŸng có cùng v͛i
chim nɉ͛c, chim hɞc chim công ÿɾu cɢt tiɼng hát. Ngɉ͝i
nghe làm vui. B͑n bên b͝ h͓ có cây Kiɼp Ba mɾm mɞi
buông xɠ xu͑ng nɉ͛c, sanh ra gió mát mɸ, các hoa tr͓ng
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ÿɤy, trang hoàng ÿây ÿó, cành lá rɪm rɞp, hɉɇng bay
nghe xa. Loài ong lɞi ÿɼn, tranh nhau hút nhͥy, phát ra
tiɼng nh͏, gi͑ng nhɉ ca vʈnh. Lɞi có sông vàng, chung
quanh vây b͍c, nɉ͛c chɠy khɬp vɉ͝n, ÿɤy ÿͧ chɰng dͩt.
Lúc ɢy con ngɉ͝i liɾn hô lên rɮng: Thân quyɼn bɞn bè
cùng ÿɼn ÿʀ xem. Có các b͙ t͙c, giàu có trang nghiêm,
hình thù ÿɶp ÿɺ, mang cɤm tràng phan và các nhɞc khí,
cùng v͛i ÿ͓ ăn, mang ÿɼn ÿʀ xem, tâm chɰng buông b͏.
Ĉɢt nɤy mɾm mɞi nhɉ vɠi Ĉɦu La, ÿɼn lui qua lɞi, chân
chɰng mʄt nh͍c. Nhɉ vɪy vɉ͝n rͫng ɢy ÿɶp ÿɺ vô cùng,
ao nɉ͛c trong mát, ngoài cõi tr͝i ra, chɰng ÿâu có ÿɉͣc
Lúc bɢy gi͝ nhͯng Thiên Tͭ làm thͣ ÿã làm xong
tɢt cɠ và tr͟ vɾ Thiên cung, ÿɼn trɉ͛c Ĉɼ Thích thɉa và
khi nói xong, tâm lɞi hoan hͷ, ÿɉͣc ÿiɾu chɉa tͫng có,
liɾn cùng v͛i vô lɉͣng trăm ngàn Thiên tͭ trɉ͛c sau vây
quanh, tɞo các âm nhɞc, th͕i sáo, ÿánh tiêu, tƒ bà tr͑ng
nh͏, cùng lúc hòa tɢu, tͫ không trung lɞi. Lúc ɢy Thiên
chͧ, thân ÿɤy ánh sáng chiɼu ÿɼn núi sông, tɢt cɠ sáng
chói, ÿ͙i mŸ Ma Ni ÿɤy ÿ͓ trân bɠo, ánh sáng rͱc r͡ nhɉ
mɴt tr͝i sáng. Mɴt mày rɞng r͡, tráng r͙ng và cao, mɬt
ÿɶp mày dài mŸi cao và ngay, má ÿɶp và trɬng, h͓ng
hào khó sánh, tai ÿeo ÿ͓ quý, toàn ÿ͓ anh lɞc. Vòng tay
ÿeo xuyɼn, các loɞi quý giá, nhɢp nháy chiɼu sáng, gi͑ng
nhɉ mɴt trăng, hình nghi ÿɶp ÿɺ, thɉ͝ng nhɉ ngɉ͝i l͛n,
ÿɤy ÿͧ sung mãn, m͗i m͗i ÿɾu nhɉ hoa hɉɇng Khô Ma
và các mùi hɉɇng cͧa Ĉa Ma Bɞc Chiên Ĉàn, lɢy ÿó xoa
thân, mɾm mɞi sáng láng, tay chân tròn ÿɤy, gi͑ng nhɉ
lá ÿ͓ng, phát ra l͝i nói, xa có thʀ nghe ÿɉͣc, nhɉ tiɼng
ca lăng. Ngɉ͝i nghe chɰng lo. Lɞi nͯa trên ÿɤu lɞi có
nhͯng búi tóc ÿɶp lɞ toàn bɮng sɬc vàng, lɢy ÿó mà tô
ÿiʀm. Các loɞi trân bɠo quý báu ɢy hay mang theo ngɉ͝i.
Giͯa các vɪt quý ɢy tɞo ra ánh sáng lɞ gi͑ng nhɉ các
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hoa trang sͩc ÿɶp ÿɺ mang theo nɇi thân ͟ trên cõi tr͝i,
chung quanh ÿɶp ÿɺ, ÿi ÿͩng ngay thɰng gi͑ng nhɉ voi
chúa, ÿɼn lui ÿɶp mɬt. Chɰng cɤn kɸ giúp. Lúc ɢy nhɇn
dân, chiêm ngɉ͡ng phͥng trì. Kɸ hay sân si, liɾn sanh
hoan hͷ. Nɼu kɸ oán hɞi, liɾn phát tâm tͫ. Kɸ hay mê
ngͧ, liɾn ÿɉͣc sáng su͑t. Lúc ɢy Thiên chͧ ÿɼn vɉ͝n nɤy
r͓i, xem khɬp viʄc làm ÿɾu ÿɉͣc nhɉ ý, vui mͫng khó tɠ
và sɬc phong vɉ͝n cŸ là Ca Lan Ĉà thành vɉ͝n Hoan Hͷ.
Vì có nhiɾu cành cây ÿɶp ÿɺ t͏a r͙ng trên ÿɢt. Lɞi nͯa ͟
trên tòa cao làm bɮng vàng bɞc, chɇn châu ma ni, ÿɼ
thanh lɉu ly và ÿ͓ báu Mɞt La Ca, thʆnh Ĉͩc Thɼ Tôn an
t͍a trên ÿó; ÿ͓ quý vây quanh, r͓i dùng châu nɤy v͛i 5
màu sɬc làm ch͗ cho chúng và bɠo các Tƒ Kheo rɮng:
Các ngɉɇi nên ng͓i. Lúc bɢy gi͝ Thiên chͧ chɬp tay cung
kính tôn tr͍ng tán thán, ÿɠnh lʂ dɉ͛i chân Phɪt r͓i bày
ra các bánh trái m vʈ cͧa cõi Tr͝i. Lúc ɢy Ĉͩc Nhɉ Lai
dang cánh tay sɬc vàng ra nhɉ vòi cͧa voi chúa ÿʀ nhɪn
lɢy ÿ͓ ăn nɤy. Ăn r͓i ÿʀ bát xu͑ng, rͭa tay và ng͓i ngay
thɰng, tʈch nhiên thanh tʈnh. Lúc ɢy vʈ Thiên chͧ kia cùng
v͛i quyɼn thu͙c sanh tâm hy hͯu vui vɸ nghe pháp. Tͫ
ch͗ ng͓i ÿɼn tòa kia chuyên chú yên lɴng. Lúc bɢy gi͝
Ĉͩc Thɼ Tôn dùng phɉɇng tiʄn l͛n vì chúng mà nói
pháp, tán thán nhͯng viʄc b͑ thí và chʆ bày nhͯng viʄc
lͣi ích an vui, làm cho sanh ra tín giɠi và nhɉ thɼ cúng
dɉ͝ng. Trɠi qua 4 ngày, lúc ɢy vua A Xà Thɼ nghe ÿɉͣc
viʄc nɤy r͓i liɾn lên trên lɤu gác cͧa cung ÿiʄn mình nhìn
k nghe ngóng quan sát, thɢy Ĉͩc Thɼ Tôn và các Ĉʄ tͭ
tɞi vɉ͝n Trúc Lâm an vui tʈch tʆnh, thiɼt lʂ cúng dɉ͝ng,
làm Phɪt sͱ l͛n. Lúc ɢy Ĉͩc Vua tâm sanh giác ng͙, h͑i
quá và tͱ trách rɮng: Ta quá ngu si, vô trí dua ngoa, tɞo
t͙i thɪt l͛n nhɉ núi Tu Di. Bây gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn xuɢt
hiʄn nɇi ÿ͝i, ÿɤy ÿͧ công ÿͩc thanh tʈnh to l͛n mà ta
chɰng thʀ tin th͍ l͝i dɞy d͗ và sám h͑i sao! Do nghiʄp
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duyên nɤy tɢt ÿ͍a vào nɇi kh͕ s͟. Các vʈ Thiên tͭ kia
còn b͏ niɾm vui nɇi cõi tr͝i ÿʀ ÿɼn nɇi Phɪt. Còn chúng
ta vì sao mà chɰng cùng làm viʄc lành ɢy. Khi nói xong
r͓i liɾn lên xe báu ÿɼn trɉ͛c nɇi Phɪt, ÿɤu mɴt lʂ chân
Ngài, tâm còn ɉu não, khóc lóc thɠm thɉɇng, h͑i l͗i viʄc
trɉ͛c. Lúc bɢy gi͝ nhͯng nam nͯ tín ÿ͓ thanh tʈnh ͟
thành Vɉɇng Xá ÿ͓ng cao tiɼng xɉ͛ng lên rɮng: Lành
thay qu͑c vɉɇng! ͞ trong Phɪt Pháp ÿɉͣc giác ng͙ l͛n,
chúng tôi cŸng ÿɉͣc lͣi lɞc. Lúc ɢy Qu͑c vɉɇng rung
chuông làm lʄnh triʄu tɪp tɢt cɠ Ĉɞi Thɤn, nhɇn dân và
các quyɼn thu͙c mà cáo bɞch rɮng: Phɪt ta ra ÿ͝i, khó
ÿɉͣc khó gɴp, bây gi͝ thɢy ÿɉͣc; nên phát tâm lành
cúng dɉ͝ng cung kính, vui nghe chánh pháp. Liɾn lɢy
hoa hɉɇng ÿèn nɼn, hɉɇng thɇm, hɉɇng b͙t và các loài
hoa, mɴc ÿ͓ quý giá, ÿͧ loɞi trang nghiêm ÿʀ ÿɼn cúng
dɉ͝ng. Khi làm viʄc ɢy r͓i, tâm rɢt hoan hͷ. Lúc bɢy gi͝
Ĉͩc Nhɉ Lai dùng tiɼng Phɞm âm vì nhͯng ngɉ͝i ÿɼn
nghe mà khai thʈ diʂn thuyɼt vɾ kh͕, tɪp, diʄt, ÿɞo, b͑n
pháp chɇn lý. Vô lɉͣng tr͝i ngɉ͝i nghe pháp rõ biɼt,
thɢy ÿɉͣc chɇn thɪt. Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn h͏i các vʈ
Tƒ Kheo rɮng: Các ngɉɇi thɢy chɉ thiên và loài ngɉ͝i,
ÿ͑i ͟ trɉ͛c ta ÿã r͙ng rãi b͑ thí cúng dɉ͝ng chăng? Lúc
ɢy các vʈ Tƒ Kheo chɬp tay cao lên, vui chɉa tͫng có,
thɉa rɮng: Tɢt nhiên chúng con ÿã thɢy. Phɪt bɠo: ͞
trong pháp cͧa ta nɼu có ngɉ͝i tâm thanh tʈnh, v͛i
phɉ͛c nghiʄp kia mà ngɉ͝i sanh tùy hʆ thì nên biɼt rɮng
ngɉ͝i ɢy sɺ ÿɉͣc tâm chɰng hoɞi, ÿɤy ÿͧ mɬt trí thanh
tʈnh.
Nɤy các Tƒ Kheo! Ta nh͛ lɞi vɾ xɉa trong vô lɉͣng
kiɼp cͧa cu͙c s͑ng, có Phɪt ra ÿ͝i tên là Bɠo Sɇn Nhɉ
Lai ͨng Cúng, Chánh Biɼn Tri, Minh Hɞnh Túc, Thiʄn
Thʄ, Thɼ Gian Giɠi, Vô Thɉͣng Sś, Ĉiɾu Ngͱ Trɉͣng Phu,
Thiên Nhɇn Sɉ, Phɪt Thɼ Tôn ͟ ÿ͝i thuyɼt pháp làm lͣi
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lɞc cho chúng sanh. Lúc bɢy gi͝ có m͙t vʈ Vua thʆnh Ĉͩc
Nhɉ Lai kia và các vʈ Ĉʄ Tͭ ÿɼn vɉɇng cung qua hɞ 3
tháng và cung kính cúng dɉ͝ng ÿͧ loɞi y phͥc và ÿ͓ ăn
u͑ng. Qua th͝i kƒ ɢy thì nhân dân ÿɼn nɇi Ĉͩc Phɪt và
thʆnh Phɪt ÿʀ ÿɉͣc thiɼt lʂ cúng dɉ͝ng trong 5 năm. Tɢt
cɠ ÿɾu ÿɤy ÿͧ t͑t ÿɶp, chɰng có gì thiɼu sót. Nɤy các Tƒ
Kheo! Ý cͧa các ông nhɉ thɼ nào ? Ngày xɉa vʈ Vua ɢy
cúng dɉ͝ng Ĉͩc Phɪt kia chính là thân ta ngày nay. Do
tr͓ng cái nhɇn sâu dày ɢy mà nay m͛i ÿɉͣc thành thͥc,
ÿɉͣc chɉ thiên, loài ngɉ͝i cúng dɉ͝ng. Nhɇn thu͙c vɾ
xɉa và quɠ ͟ ÿ͝i nɤy chɰng sai m͙t mɠy lông. Do cái
nhɇn mà cɠm cái quɠ. Quɠ ɢy gi͑ng nhɉ nhɇn nɤy. Ĉ͑i
v͛i viʄc nɤy nên rõ biɼt, ÿʀ trͫ nhͯng lɉ͛i nghi. Thiʄn ác
nghiʄp báo quyɼt ÿʈnh chɰng hɉ d͑i, gi͑ng nhɉ nɉ͛c ÿ͕
tͫ trên cao xu͑ng, lͱc ɢy chɰng thʀ ngăn lɞi ÿɉͣc.
Nghiʄp lͱc kia cŸng vɪy. Cho nên m͗i m͗i ÿɼn quɠ báo
tr͟ lɞi viʄc nɤy. Cɠnh gi͛i cͧa ÿɢt, nɉ͛c, lͭa, gió và các
uɦn xͩ ÿɾu tͱ tɞo ra nguyên nhɇn cͧa phɉ͛c báo và dś
nhiên sɺ th͍ ÿɉͣc quɠ vui. Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn nói
bài kʄ rɮng:
Trɠi qua trăm ngàn kiɼp
Nghiʄp kia chɰng thɼ hoɞi
Lúc nhɇn duyên hòa hͣp
Quɠ báo tɢt nhiên th͍.
Nɤy các Tƒ Kheo! Ĉây g͍i là Phɉ͛c Cái Chánh
Hɞnh. Các ngɉɇi nên th͍ trì, siêng tu thí gi͛i cùng v͛i
thiɾn ÿʈnh, th͍ dͥng phɉ͛c cái sɺ lìa ÿɉͣc nhiʄt não.
Nghśa nɤy ÿã lɉͣc nói rõ nhɉ trɉ͛c Phɪt ÿã nói và
khi kɼt tɪp khɼ kinh thì ÿây là hình tɉ͛ng ban ÿɤu và
cŸng là kinh làm ÿɤu. Mͥc tiêu nhɉ vɪy tôi ÿã nghe qua
và do duyên c͛ gì mà g͍i là nhɉ thɼ ?
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Nhɉ Phɪt ÿã nói chɰng có gì khác.
Còn g͍i ta ÿây là ai ?
Ĉây dùng ÿʀ chʆ cho thân trong hiʄn tɞi, thuɪn theo
v͛i thɼ tͥc.
Còn nghe ɢy là nghśa gì ?
Nghśa là l͗ tai ɢy có nhɪn ÿʈnh, rõ biɼt hiʄn tiɾn
hoɴc câu văn hoɴc ý nghśa, lìa kh͏i sͱ tăng giɠm, khuynh
ÿɠo mɢt mát. Kɼt tɪp lɤn ÿɤu tiên, ÿó là kinh Phɞm
Võng. Lúc bɢy gi͝ khi chúng tɪp h͍p lɞi g͓m các bɪc Ĉɞi
A La Hán có ÿɼn 499 vʈ, duy trͫ Ngài A Nan còn ͟ ch͗
chɉa chͩng ÿã cùng v͛i tɢt cɠ tr͝i r͓ng quͷ thɤn lɤn ÿɤu
tiên nghe xɉ͛ng lên: “Nhɉ thʈ ngã văn”. Khi âm thanh ɢy
cɢt lên bu͓n thɠm rɇi lʄ, chɰng thʀ tͱ thɬng mình ÿɉͣc.
Vì ngày xɉa chúng ta gɤn gŸi nhìn thɢy Ĉͩc Thɼ Tôn ÿɤy
ÿͧ thɪp lͱc, b͑n vô s͟ úy, dùng Phɞm âm ɢy ÿʀ vì chúng
mà thuyɼt pháp. Còn ngày nay khi xɉng là ta ɢy, lúc
nghe rõ biɼt vô thɉ͝ng, lͱc chɰng ÿɤy ÿͧ. Lúc ÿó trong
chúng h͙i kia, tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc giác ng͙, lìa ba ÿ͙c dɇ
uɼ. An trͥ nɇi chánh niʄm, giͯ gìn chɰng quên.
Còn “m͙t” là nghśa nhɉ thɼ nào ?
Ĉó là s͑ ÿɼm bɬt ÿɤu. Nghśa là m͙t lɤn các bɪc
Thánh sanh ra; m͙t lɤn lìa kh͏i pháp; m͙t lɤn ÿi ÿɼn ch͗
dͫng lɞi; m͙t hɞnh thanh tʈnh; m͙t tiɼng giɠi thoát. Tɢt
cɠ ÿɾu gi͑ng nhau.
Còn “lúc” nghśa là gì ?
Ĉó là nɉɇng vào thɼ tͥc ÿʀ g͍i. Sau khi nói kinh
xong, m͍i ngɉ͝i hoan hͷ vui mͫng; nên ÿây g͍i là “m͙t
lúc”.
Ĉͩc Nhɉ Lai thuyɼt pháp nhɉ mɴt tr͝i chiɼu nɇi thɼ
gian, phá 3 cõi u t͑i, làm cho lìa kh͏i. Còn các ma ngoɞi
ÿɞo thì hͧy báng chánh pháp. Trong lúc ɢy Phɪt hiʀn
hiʄn pháp sâu xa khó có khó gɴp khiɼn hàng phͥc ÿɉͣc
kia.
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Còn Bɞt Già Phɞm nghśa là gì ?
Nghśa là tên nghe ÿɤy ÿͧ, thù thɬng, r͙ng l͛n.
Trong ÿ͝i và kʀ cɠ xuɢt thɼ không có gì ÿʀ sánh ÿɉͣc,
cͩu cánh qua kh͏i cɠnh gi͛i cͧa luân h͓i; ÿɉͣc th͍ nhɪn
sͱ cúng dɉ͝ng cͧa tr͝i ngɉ͝i.
Còn Xá Vʄ Thành nghśa là gì ?
Ĉó là nhͯng ÿ͓ t͑t ÿɶp; nhͯng kɸ có h͍c nam và
nhͯng ngɉ͝i tín nͯ thanh tʈnh; nhͯng nhà giàu có, th͍
dͥng cͧa cɠi.
Còn “trͥ” nghśa là gì ?
Ĉó nghśa là dͫng lɞi sͱ du hóa, lìa kh͏i sͱ suy nghś
vɾ xa hay gɤn, tùy ý mà ÿɼn.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn ba

(Dʈch xong quyʀn 3 vào ngày 17 tháng 6 năm 2009
tɞi chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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EDD

Quyʀn thͩ tɉ

-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt vào ngày 17 tháng 6 năm 2009 tɞi chùa ViênGiác
Hannover Ĉͩc Qu͑c nhɮm mùa An Cɉ Kiɼt Hɞ năm
2009 - Phɪt lʈch 2553.
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Vì sao lɞi có tên là Kƒ Ĉà Lâm ?
Ngày xɉa vua Thɬnmg Quân chiɼn ÿɢu v͛i nɉ͛c
láng giɾng thɬng trɪn; nên lúc bɢy gi͝ sanh ra Thái Tͭ vì
sͱ chiɼn thɬng ɢy mà ÿɴt nên tên ɢy vɪy. Vɉ͝n kia cŸng
thu͙c ý nghśa nɤy; nên g͍i là Rͫng Kƒ Ĉà. Ĉɶp ÿɺ tͱ tɞi,
vô lɉͣng trang nghiêm. Tɢt cɠ nhɇn dân thɢy ÿɾu hoan
hͷ. ͞ trong vɉ͝n nɤy có rɢt nhiɾu nhɇn tài s͑ng ͟ ÿó và
giͯ gìn. Vì nɇi nɤy là ch͗ vui chɇi; nên vɉ͝n nɤy trù phú,
cành lá che phͧ, yên lɴng bao phͧ; ít ánh sáng vào. Mùa
hɞ mát mɸ; mùa ÿông chɰng có gió nhiɾu. Mɉa chɰng
sanh sình lɤy; hoa quɠ kƒ lɞ, n͟ khɬp ÿó ÿây. Cành cây
ÿɶp ÿɺ, che phͧ khɬp nɇi. Có nhiɾu ngɉ͝i canh gác;
chɰng nghe ÿɼn tr͙m cɉ͛p. Ĉɢt ɢy ÿɶp lɞ, ai cŸng vui
thích vɉ͝n nɤy.
Sao g͍i tên là Cɢp Cô Ĉ͙c ?
Ĉ͑i v͛i ngɉ͝i không quen biɼt cŸng thí cho ÿ͓ ăn
u͑ng và chu cɢp ÿɤy ÿͧ. Trong tɞng Tƒ Nɞi Gia có nói rõ
vɾ viʄc nɤy. Do Trɉ͟ng Giɠ có căn lành l͛n ͟ ÿ͝i trɉ͛c;
nên mu͑n thʆnh Ĉͩc Thɼ Tôn ÿʀ cung kính cúng dɉ͝ng.
Trɉ͛c ÿó tɞo lɪp Tăng Xá cho Ĉͩc Nhɉ Lai; nên ông ÿã
mang ÿɼn m͙t trăm ngàn Cu Ti h͙p ÿͱng vàng ròng thɪt
là giá trʈ ÿɼn nɇi Thái Tͭ ÿʀ mua lɞi ÿɢt nɤy. Liɾn làm
theo ý mu͑n và triʄu tɪp tɢt cɠ nhͯng thͣ khéo ͟ các nɇi
ÿʀ tɞo dͱng nên nhͯng cung ÿiʄn và lɤu các; phòng ͑c;
cͭa ngõ; su͑i tɬm, ao h͓ ÿͧ loɞi trang nghiêm. Tɢt cɠ
ÿɾu ÿɤy ÿͧ. Chung quanh có tɉ͝ng rào bao b͍c. Sau ÿó
Trɉ͟ng Giɠ ÿɼn thành Vɉɇng Xá ÿɠnh lʂ dɉ͛i chân Phɪt
mà tác bɞch rɮng: Con nay thʆnh Phɪt ÿɼn thành Xá Vʄ.
Duy nguyʄn Ĉͩc Nhɉ Lai tͫ bi thɉɇng xót cho. Ĉɢt già
lam kia r͙ng rãi thanh tʈnh. Ngài cùng v͛i các Ĉʄ Tͭ qua
ÿó cɉ ngͥ. Sau khi Trɉ͟ng Giɠ bɞch r͓i lui ra.
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Lúc ɢy tɞi thành Vɉɇng Xá cŸng có m͙t vʈ Trɉ͟ng
Giɠ tên là Thiʄn Tʈnh bɞch v͛i Ĉͩc Thɼ Tôn rɮng: Chɰng
nên qua ÿó con sɺ vì Phɪt tɞo lɪp Tʈnh Xá. Phɪt bɠo hãy
dͫng và lúc ɢy Phɪt ÿi ÿɼn thành Xá Vʄ. Vì Trɉ͟ng Giɠ
ÿã tɞo nên ch͑n Già Lam ÿʀ phͥng cúng Nhɉ Lai; nên
Ĉͩc Phɪt thɉɇng ông mà nhɪn lɢy. Lɞi nͯa, vì tán thán
ÿʈa phɉɇng kia là t͑t ÿɶp bͱc nhɢt, an ͕n ÿʄ nhɢt; nên
chɉ Phɪt trong quá khͩ cŸng ÿã ͟ nɇi ÿɢt nɤy ÿʀ làm lͣi
ích và an lɞc cho tɢt cɠ chúng sanh. Ngɉ͝i ɢy ÿ͑i v͛i các
Phɪt ÿ͝i trɉ͛c ÿã sâu tr͓ng g͑c ÿͩc và do nguyʄn lͱc ɢy
ngày xɉa; nên bây gi͝ m͛i ÿɉͣc nhɉ vɪy. Lúc ɢy có m͙t
ngoɞi ÿɞo tên là Ma Ĉa Khanh Trí Na ͟ tɞi m͙t am c͏ tu
tɪp kh͕ hɞnh và ÿ͑i v͛i ngɉ͝i ÿ͝i và chúng sanh, nói là
bɪc luɪn sɉ trí huʄ. Cái gì cŸng rõ biɼt và bɠo rɮng: Vɉ͝n
Kƒ Ĉà ɢy quá sͩc t͑t ÿɶp, thɪt là tráng lʄ. Vì sao Ĉͩc
Thɼ Tôn cùng các vʈ Tƒ Kheo có thʀ th͍ dͥng ÿɉͣc. Ĉͩc
Phɪt rõ biɼt ÿiɾu nɤy r͓i, m͛i dùng phɉɇng tiʄn, thɉɇng
xót ÿiɾu kia mà nói rɮng: Ta và các ÿʄ tͭ cͧa ta ÿã diʄt
hɼt các kh͕, lành ÿɉͣc xuɢt thɼ v͛i tɞng cͧa kinh, luɪt,
luɪn và ÿoɞn trͫ phiɾn não. R͓i Ĉͩc Thɼ Tôn vì ngoɞi
ÿɞo ɢy mà nói kʄ rɮng:
Ngɉɇi tuy nhɉ r͓ng l͛n
Nhɉng vì nhiʂm tham nɴng
Cɠ ÿɉͣc, không hai loɞi
Ĉɾu do ch͗ ngɉ͝i ÿ͙ng
Thân nɼu có các bʄnh
Ru͓i bay liɾn theo ÿó
R͑t cŸng trong ba cõi
Nhɉ trùng trong ÿ͑ng phân.
Sau khi ngoɞi ÿɞo nghe Phɪt nói nhɉ thɼ r͓i tâm
sanh rõ biɼt và nói bài kʄ tán thán Phɪt:
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Nhɉ Lai bɪc xuɢt thɼ
Trí huʄ phá t͑i tăm
Hu͑ng gì tôi trí kém
Sao mà rõ hɼt ÿɉͣc
Giɠ nhɉ trong nhiɾu kiɼp
Có cɠ trăm ngàn lɉ͡i
Xɉng tán công ÿͩc Phɪt
Ít thʀ hɼt ÿɉͣc vɪy
Phɪt vì cɠ tr͝i ngɉ͝i
Rõ các hɞnh chúng sanh
͞ trong b͑n oai nghi
Chʆ lͣi lɞc quɤn sanh.
Lúc ɢy nɇi thành Xá Vʄ có nhiɾu ngoɞi ÿɞo cùng v͛i
các Bà La Môn g͓m nhͯng bɪc thông tuʄ nghe Phɪt ÿɼn
ÿây nên có ý ÿɼn ÿʀ cɪt vɢn gây khó khăn. Ĉͩc Nhɉ Lai
phɉɇng tiʄn tùy nghi mà nói. Nhɉ tiɼng Sɉ Tͭ làm cho
muông thú ÿɾu sͣ hãi, tɢt cɠ ÿɾu rõ biɼt, lìa b͏ nhͯng si
ám. Lúc ɢy có m͙t bͱc trí tên là Bà H͙ La nghe tán thán
cái ÿͩc cͧa Phɪt mà nói kʄ rɮng:
Ĉɞi Bi ÿɢng vô thɉͣng
Chuyên tu làm lͣi ngɉ͝i
Chɰng cɤn ÿ͝i ca tͥng
Nhɉ tăng trɉ͟ng tài lͣi
Ĉɤu, giáng sanh cung vua
Sau thăm b͑n cͭa thành
Thɢy suy nghś lo rɤu
Ĉɾu vì ÿ͙ chúng sanh.
Lúc bɢy gi͝ lɞi có m͙t Ĉ͓ng Tͭ tên là Diʄu Tý lɞi
nói kʄ ÿʀ tán thánh Phɪt:
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Bɪc Mâu Ni Thɼ Tôn
Lành nói nhͯng pháp yɼu
Lìa kh͏i nhͯng giɠ d͑i
Ngɉ͝i nghe ÿɾu lͣi ích
Chɉ Thiên và ngɉ͝i ÿ͝i
Ĉɾu cung kính cúng dɉ͝ng
Quy mɞng bɪc Thɪp Lͱc
Duy nguyʄn nhiɼp th͍ cho.
͞ nɇi rͫng Kƒ Ĉà nɤy có vɉ͝n Cɢp Cô Ĉ͙c là do 5
loɞi nguyên nhɇn g͓m toàn chuyʄn vui thích. Thͩ nhɢt là
thành nɤy ͟ giͯa, to l͛n r͙ng rãi. Thͩ hai là các Thɤy Tƒ
Kheo ÿi khɢt thͱc chɰng xa. Thͩ ba là yên lɴng, lìa nɇi
͓n ào. Thͩ tɉ là trong sɞch, không có mu͗i mòng. Thͩ
năm là nhiɾu ngɉ͝i lành ÿɼn dɞo chɇi trong ÿó. Cho nên
Ĉͩc Thɼ Tôn vui vɸ ͟ nɇi nɤy. ͞ nhɉ bɪc thɪt trí. Lìa xa
nhͯng viʄc xɢu. Tɢt cɠ nhͯng công ÿͩc ÿɾu nɉɇng vào
ÿó mà hiʀn bày. Ĉɤy ÿͧ thɪp lͱc, phɉ͛c trí trang
nghiêm. Vì thɼ gian mà làm bɪc ÿɞo sɉ ÿʄ nhɢt. Cho nên
hay thành thͥc chúng sanh v͛i căn lành; gi͑ng nhɉ hoa
sen ra kh͏i bùn nhɇ. Tͱ lͣi, lͣi tha; ÿɾu ÿɉͣc viên mãn.
Lúc bɢy gi͝ vua Thɬng Quân cùng v͛i nhɇn dân và
ngoɞi ÿɞo, Bà La Môn v.v... tɢt cɠ ÿɾu ÿɼn nɇi Kƒ Viên
Tʈnh Xá. Chɬp tay chí tâm ÿɠnh lʂ dɉ͛i chân Phɪt. Lúc ɢy
Ĉͩc Thɼ Tôn lân mɨn lɬng nghe m͍i phía, phá trͫ nhͯng
thɢy nghe khác nhau, làm cho h͍ sanh ÿɉͣc lòng tin. Do
cái nhɇn chɰng lành nên bʈ rɇi vào ngŸ thú và bây gi͝ sɺ
nɉɇng vào chánh pháp ÿʀ cɤu ra kh͏i. Ngài ÿã vì h͍ nói
vɾ 6 pháp chuyên tâm. Nɤy các Thiʄn Nam Tͭ ! ͞ trong
pháp cͧa ta nên tin tɉ͟ng th͍ nhɪn và sám h͑i, ÿɤy ÿͧ
chánh kiɼn thì ÿây g͍i là niʄm Phɪt (nh͛ nghś ÿɼn Phɪt).
Nɼu r͙ng vui theo chánh pháp và nhɉ lý mà suy nghś thì
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ÿây g͍i là niʄm Pháp (nh͛ nghś ÿɼn Pháp). Ĉ͑i v͛i các vʈ
Tƒ Kheo thɉ͝ng sanh sͱ tôn tr͍ng và nh͛ nghś nhɉ là
Thiʄn Tri Thͩc thì ÿây g͍i là niʄm Tăng. Ĉ͑i v͛i các pháp
lành, vui nghe và giͯ gìn, ÿɤy ÿͧ uy nghi. Ĉây g͍i là
niʄm gi͛i. Thɉ͝ng ÿ͑i v͛i viʄc ăn u͑ng, cúng Phɪt cùng
chɉ Tăng và ͟ trong cái nhɇn nhɉ vɪy, g͍i ÿây là niʄm
thí. Thɉ͝ng hoan hͷ lʂ kính chɉ Ĉɞi B͓ Tát, tùy thuɪn
theo l͝i Phɪt dɞy thì ÿây g͍i là niʄm hiɾn thánh.
Nɼu chúng sanh nào y vào l͝i Phɪt dɞy ͟ nɇi chánh
tɉ duy, tͩc liɾn trͫ ÿɉͣc sͱ nghi hoɴc. Nɉɇng dͫng nɇi
chánh niʄm thì sɺ không có tán loɞn. Ĉây ÿɉͣc g͍i là lͥc
niʄm, sɺ phát sanh ra nhͯng viʄc lành.
Còn Tƒ Kheo nghśa là gì ? – Nghśa là hay ÿoɞn trͫ
nhͯng phiɾn não. Rõ biɼt sanh, lão, bʄnh, tͭ kh͕ trong
thɼ gian cùng ɉu bi kh͕ não; chɢp vào 5 uɦn là kh͕, cɤu
không ÿɉͣc cŸng kh͕, ái biʄt ly kh͕, oán tɬn h͙i kh͕.
Các kh͕ nhɉ vɪy ÿɾu ÿã tɪn diʄt. ͞ ÿây mu͑n làm sáng
thêm 5 thͧ uɦn kh͕ cͧa thɼ gian; nên nói nhɉ vɪy.
Sao g͍i là sanh ? – Nhɉ Ĉͩc Thɼ tôn ÿã dɞy: Các
chúng hͯu tình tɞo ra ÿͧ loɞi hành vi r͓i chiêu cɠm ÿɼn
mɞng căn, uɦn, xͩ, gi͛i v.v... Cͩ thɼ lɤn lɉͣt biɼn ÿ͕i,
năm căn phát sanh. Khi 5 căn sanh r͓i thì chúng lɞi phân
chia ra ÿʀ sanh thêm nͯa. Tͫ ÿó tăng trɉ͟ng mãi, hình
sɬc ÿɤy ÿͧ. Thì ÿây g͍i là sanh.
Sao g͍i là già ? – Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã dɞy: Các
hành uɦn hoɞi dɤn, các căn khô teo, thân hình tiɾu tͥy,
da thʈt nhăn teo, sɤn sùi r͓i sanh ra nhiɾu tàn nhang. Cͭ
chʆ chɪm chɞp, ÿi ÿͩng cɤn gɪy, mʄt m͏i vô chͫng, cɤn
ngɉ͝i giúp ÿ͡. Ĉây chính là tɉ͛ng già. Trong 2 loɞi nɤy;

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

37

m͙t là chính ngɉ͝i ÿó phɠi rõ biɼt và 2 là chɰng có nɇi
ÿʀ cɪy nh͝. Ĉây ÿɉͣc g͍i là già.
Còn bʈnh nghśa là gì ? - Ĉͩc Thɼ Tôn dɞy rɮng: Tͩ
ÿɞi tăng giɠm, các tɼ bào chɰng ÿiɾu hòa, gi͑ng nhɉ con
rɬn ÿ͙c, sanh ra nhiɾu kh͕ não. ͞ ÿây có 2 loɞi. M͙t là ͟
bên trong phát kh͟i ra và hai là bên ngoài duyên theo ÿó
ÿʀ làm t͕n hoɞi. Lɞi cŸng có 3 loɞi; m͙t là do nghiʄp báo
chiêu cɠm; hai là nɞn kh͕ xâm nhɪp; ba là bʈ kɸ khác trù
ɼm. Nɼu phân biʄt tɉ͝ng tɪn thì có rɢt nhiɾu loɞi. Nhɉ
gió ÿ͙c, ÿàm dãi, ghɸ l͟, ung thɉ, hɇi nóng, nhiʄt ÿ͙c,
gɤy gò, ÿau ÿ͛n v.v... Ĉây g͍i là bʈnh.
Còn chɼt nghśa là sao ? – Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn dɞy:
Nghśa là các loài hͯu tình tɢt cɠ ÿɾu xɠ b͏ tͫng phɤn
gi͑ng nhau. Các uɦn, tan, loɞn; hɇi ɢm mɢt dɤn, mʄnh
căn ÿoɞn diʄt. Ĉây là hai loɞi. M͙t là tͱ thɢy ÿã ÿɼn th͝i
chɢm dͩt; hai là ÿɼn viɼng. Phɤn ÿɤu lɞi có 3. Nghśa là
mɞng căn tuy hɼt; nhɉng mà phɉ͛c nɤy chɉa hɼt; hoɴc
là phɉ͛c tuy hɼt mà mʄnh nɤy chɉa hɼt. Hoɴc mʄnh và
phɉ͛c ÿ͓ng th͝i hɼt cùng m͙t lúc. Phɤn thͩ 2 ÿɼn viɼng
cŸng có 3 loɞi. M͙t là tͱ ÿɼn; hai là ÿɼn kia và 3 là tͱ
mình và kia gɴp nhau. Lɞi cŸng có 3 loɞi khác nͯa. M͙t
là phóng dɪt; hai là hͧy gi͛i; ba là phɉ͛c báo ÿã hɼt. Do
sͱ buông lung nɤy; nên ÿoɞn trͫ huʄ mʄnh. Do sͱ hͧy
gi͛i; cho nên phá các oai nghi. Do phɉ͛c báo ÿã tɪn; cho
nên trong ngoài quyɼn thu͙c bao vây sɤu luyɼn; chɰng
thʀ xɠ b͏ ÿʀ ÿi. Ĉây g͍i là chɼt.
Còn ɉu nghśa là gì ? - N͙i tâm sɤu cɠm; nhɉ lͭa
bͩc thiɼt; lɞi nhɉ mɴt tr͝i ÿ͑t; nhɉ nɉ͛c ÿun sôi. Ĉây
g͍i là ɉu.
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Còn bi nghśa là sao ? – Nghśa là khóc lóc chɠy nɉ͛c
mɬt, khó th͑t ra l͝i. CŸng gi͑ng nhɉ con thɠo nh͛ ÿɼn
tͫ phͥ, cùng v͛i thân thu͙c, tɢt cɠ ÿɾu nhɉ nhau, ý
chɰng ÿɉͣc an tʈnh. Ĉây g͍i là bu͓n.
Còn kh͕ ɢy nghśa là gì ? - Nó ÿɬng chát nhɉ trà
ÿ͙c. Ngɉͣc lɞi v͛i vui; cùng v͛i 5 thͩc cͧa thân tɉɇng
ɉng nhɪn chʈu. Ĉây g͍i là kh͕.
Thɼ nào là não ? - Gi͑ng nhɉ cây khô, lͭa cháy bên
trong, làm cho các loài hͯu tình kia phiɾn oán lo sɤu, lɞi
cùng v͛i ý thͩc nɇi thân tɉng ɉng nhɪn vào. Ĉây g͍i là
não.
Sao g͍i là cɤu bɢt ÿɬc kh͕ ? – Nghśa là ÿ͑i v͛i
nhͯng viʄc mong mu͑n cɤu khɦn chɉa ÿɉͣc nhɉ ý; nên
tâm sanh mʄt m͏i, nhɉ thͣ làm g͑m; tâm nɤy tùy theo
ÿó mà chuyʀn.
Thɼ nào g͍i là ái biʄt ly kh͕ ? - Ĉ͑i v͛i cɠnh vui lɢy
ÿó làm quyɼn thu͙c. V͛i các sɬc tɉ͛ng hay thay ÿ͕i
trong sát na.
Thɼ nào g͍i là oán tɬn h͙i kh͕ ? – Nghśa là tɢt cɠ
m͍i viʄc không gi͑ng nhɉ ngɉ͝i mong mu͑n, hay phát
sanh ra chuyʄn tʄ hɞi và thɉ͝ng hay gɴp trái ngɉͣc lɞi.
͞ trong nɤy nói rɮng do sanh ra lɤn lɉͣt r͓i tìm kiɼm ÿɼn
nhau. Tɢt cɠ ÿɾu nóng nɠy, nhɉ nai trong ÿ͓ng c͏ bʈ lͭa
vây cháy chɰng thʀ tͱ mình ra, tɢt nhiên bʈ thiêu ÿ͑t. Chʆ
trͫ Ĉͩc Nhɉ Lai lúc m͛i giáng sanh ÿã tăng trɉ͟ng pháp
lành; tʈch tʈnh an ͕n, thʀ tánh tͱ nhiên, lìa nhͯng nhiʄt
não. Nhɉ trong khɼ kinh có kʄ rɮng:
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Chɉ Phɪt ra ÿ͝i vui
Diʂn thuyɼt chánh pháp vui
Chúng tăng hòa hͣp vui
Khiɼn tu các phɞm hɞnh
Nɼu Phɪt chɰng ͟ ÿ͝i
Ba cõi vui sao ÿɉͣc
Do Phɪt ÿã xuɢt hiʄn
Chúng ta ÿɉͣc an ͕n.
Do các loài hͯu tình chͧng tͭ chɰng lành; nên ÿây
là nguyên nhɇn mà hay sanh trɉ͟ng vào cɠnh gi͛i kh͕.
Thɉ͝ng vì kh͕ mà ba ÿ͙c nhɉ lͭa thiêu ÿ͑t và thɼ gian
kia giàu có các loɞi, nhɉ thɉ͝ng nghe Ngài dɞy, rõ biɼt lý
do gì mà bʈ sa vào loài thú hay nhͯng ÿɉ͝ng ác, ÿá s͏i
d͙i ÿɼn, th͍ các kh͕ tai; ÿói khát khó nói, không ch͗
quay vɾ. Nhɉ vɪy các loài hͯu tình ÿ͝i trɉ͛c ÿã nghèo
căn bɠn làm lành; cho nên bʈ chìm ÿɬm trong ÿɉ͝ng ác,
luân chuyʀn vô cùng. Nhɉ kɸ phɉ͝ng chèo, hình tɉ͛ng
kƒ dʈ, giɠ sͭ làm ngɉ͝i, sanh vào nhà nghèo khó. ͞ nɇi
thai mɶ, th͍ nhiɾu loɞi kh͕ não.
Nhͯng loài hͯu tình ͟ trong thai tɞng nhɉ thɼ nào ?
- Th͍ rɢt nhiɾu kh͕ não nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã dɞy. Khi
m͛i kɼt thành sͱ s͑ng thì tinh huyɼt cha mɶ, hai loɞi ÿ͏
trɬng bɢt tʈnh làm duyên, dɤn dɤn tăng trɉ͟ng thành
hình hài nɤy. Khi ͟ trong thai tɞng trên dɉ͛i chèn ép. Nɇi
ɢy toàn là hôi th͑i dɇ dáy. Khi mɶ ăn no hay mɶ ÿói
khát, thân hình lay ÿ͙ng hay nhiʂm các viʄc cŸng ÿɾu
th͍ kh͕. Lɞi nͯa khi sanh ra tͫ nɇi thai mɶ, chɰng vui ÿʀ
͟; kh͟i lên sͱ suy nghś bɢt tʈnh r͓i quay ÿɤu xu͑ng cͭa
mình; hai tay ch͑ng ÿ͡ cho thân, th͍ tɢt cɠ sͱ kh͕, thɪt
là khó nh͍c. Khi ÿͩa bé kia sanh ra do ÿói khát mà phát
ra tiɼng khóc la, hɉ͛ng vɾ mɶ ÿʀ tìm sͯa. Lɞi nͯa sͯa
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nɤy tͫ máu huyɼt mà thành. Nɼu ăn u͑ng chɰng ÿͧ thì
cŸng kh͕ s͟. Dɤn dɤn ÿͩa bé biɼt nɮm, r͓i lúc vui cɉ͝i;
có lúc bʈ té. Ĉây g͍i là sau khi sanh ra th͍ nhͯng sͱ kh͕.
Tɢt cɠ ngɉ͝i trong thɼ gian ÿɾu nhɉ thɼ cɠ. Lɞi nͯa loài
hͯu tình kia năm tháng l͛n dɤn, sɬc lͱc sung mãn,
buông lung kiêu mɞn, m͗i m͗i tìm kiɼm ngŸ dͥc trɤn
cɠnh. Do nhiʂm ɢy mà bʈ ÿɬm trɉ͛c chɰng thʀ xɠ b͏ và
gánh vác lɢy tình thͩc ɢy mãi ÿɼn ch͗ chɼt.
Vì sao suy lão mà bʈ kh͕ ? – Hình sɬc gɤy mòn, mɴt
mày teo lɞi, răng long, tóc bɞc, vai, tay, bͥng, ngͱc,
hông tɢt cɠ ÿɾu hiʄn ra xɉɇng c͑t. Hɇi nóng b͛t dɤn,
u͑ng ăn ít ÿi. Gi͑ng nhɉ các loài bay nhɠy bʈ nh͑t ͟
trong l͓ng. Ngày càng tiêu mòn, chʆ còn lɞi xɉɇng, lông.
Bu͕i sáng còn ÿó; nhɉng chiɾu lɞi mɢt ÿi. Ĉɤu tiên thì
mu͑n làm viʄc b͑ thí; nhɉng sau ÿó lɞi giɠi ÿãi, th͑i tâm.
Nói năng nhɉ trɸ thɇ, chɰng có chͫng mͱc. Hoɴc su͑t cɠ
ngày, miʄng chɰng mu͑n nói. Su͑t cɠ ÿêm trɉ͝ng chʆ
biɼt có ngͧ. Ngͧ r͓i chɰng r͝i kh͏i giɉ͝ng, ho hen không
chͫng; mu͑n nói cŸng thɪt là khó khăn. Khi nói lɞi chɰng
rõ ràng. Nhɉ ngɉ͝i ÿi xa, chɰng mu͑n ͟ lâu. Các viʄc ÿã
làm, khó mà vͫa ý. Viʄc nh͏ cŸng chɰng vͫa ý; nên sanh
sɤu mu͙n. Ngɉ͝i quen an ͧi, cŸng tɞm vͫa lòng. Tͱ thɢy
xung quanh, chɰng làm ÿɉͣc gì. Các viʄc vui vɸ, chʆ
nghe qua tai; ý mu͑n ÿi chɇi; nhɉng chɰng thʀ chiɾu
theo ý. Phɠi nh͝ ÿɼn gɪy ÿʀ làm bɞn mình. Vì sͣ ngɉ͝i
nͯ, thɢy ÿó mà cɉ͝i. Nhɇn vì nh͛ lɞi ngày xɉa tɢt cɠ ÿɾu
t͑t. R͓i th͍ nhͯng dͥc lɞc ͟ ÿ͝i mà trong sát na ÿã biɼn
hiʄn nhɉ thɼ. ͞ nɇi sâu thɰm cŸng h͑i tiɼc; nhɉng xa r͓i
còn gì nͯa. Ĉây ÿɉͣc g͍i là nhͯng hành tɉ͛ng cͧa sͱ lo
bu͓n vɾ già suy.
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Còn bʈnh kh͕ thì gây ra sͱ kh͕ s͟ nào ? – Nghśa là
nhͯng kɸ ngu phu khi còn thanh niên trai trɸ thì buông
lung mɢt sͩc, dɤn dɤn sͩc kém, tɞo ra tɪt bʄnh; các kh͕
hiʄn ÿɼn. Ngɉ͝i lành thɢy thɼ liɾn sanh thɉɇng xót nói
l͝i t͑t ÿɶp ÿʀ khuyên lɇn, khiɼn cho phát l͓ sám h͑i.
Nghe r͓i lo ngɞi, sͣ ÿ͍a vào ÿɉ͝ng ác. Hình hài ÿɶp ÿɺ;
nhɉng bʄnh kh͕ cŸng xâm nhɪp cɉ͛p ÿoɞt. Nhͯng món
ăn u͑ng ngon ng͍t chɰng thʀ thɢm môi. Duy ch͗ giàu có
vɨn còn tham lam. Trong ÿ͝i ngɉ͝i trí, thɉ͝ng tͱ tʆnh
thͩc. Rõ biɼt bʈnh kh͕, chɰng hɾ yêu mɼn. Nhɉ sɉɇng
hɞi mɤm, làm hɞi tɉɇi t͑t. Nhɉ rùa ͟ ÿɢt, thɉ͝ng nh͛
ÿɼn nɉ͛c. Nhɉ ÿêm sáng trăng, không có ch͗ nào là ánh
sáng chɰng ÿɼn. Nhɉ ngɉ͝i khát nɉ͛c, r͛t xu͑ng giɼng
khô. Nhɉ ÿèn hɼt dɤu, chɰng thʀ giͯ lâu. Nhɉ tɉ͝ng
mͥc nát, chɰng thʀ bɾn lâu. Nhɉ gã si mê, coi thɉ͝ng kɸ
khác. Nhɉ bʈ voi dͯ làm hɉ ao sen. Ĉây ÿɉͣc g͍i là
nhͯng bʈnh kh͕ gây ra chɉ͛ng hɞi.
Còn ngu phu nghśa nhɉ thɼ nao ? – Ĉa phɤn tham
trɉ͛c, giɠm t͕n th͍ mɞng, thiêu hͧy căn lành. Vô minh
che lɢp. Tà mʄnh tà cɤu, tham lam áo quɤn và sͱ ăn
mɴc cͧa thɼ gian. Thân lɪu, tâm lɪu, phá hoɞi chánh trí;
chɰng vui dͫng lɞi nɇi núi rͫng yên tśnh; th͍ trì ÿ͍c tͥng
kinh ÿiʀn Ĉɞi Thͫa. Chɰng hay kiên trì tʈnh gi͛i thì làm
sao có thʀ ÿɼn b͝ giác ng͙. Nɼu tâm an tʈnh thì b͏ các
cách ham mu͑n. Hoɴc nhͯng ch͗ ÿã tɞo tác trɉ͛c các
viʄc buông lung. Tɢt cɠ ÿɾu nên xa lìa, chɰng nh͛ tɉ͟ng
lɞi. Gi͑ng nhɉ giɪn sâu, tâm chɰng an lɞc. Nhɉ nɉ͛c
mía, chɰng có vʈ gi͑ng v͛i lɤn ÿɤu. Nhɉ ÿ͑t cây khô,
cháy hɼt chɰng còn gì. Nhɉ vɪy nên rõ biɼt ngɉ͝i này
chɰng làm vua Diʄm Ma La cͧa sͱ bͩc thiɼt ÿɉͣc. Lɞi
nͯa các thiên nͯ tham lam càng nhiɾu, tâm hay h͝n
giɪn. Vui thì chͧ tʀ, gi͑ng nhɉ bình rʆ ÿͱng ÿ͓ bɢt tʈnh.
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Nhɉ con ngͱa hoang, chͩa nhiɾu nguy hiʀm. Nhɉ loɞi
thu͑c ÿ͙c tr͙n trong thͩc ăn. Nhɉ kɸ cɤm ÿao, chɰng
nên gɤn kɾ. Nhɉ lͭa kia gɤn kɾ, sanh ra nhiʄt não. Nɼu
mu͑n cɠnh vui thì tâm liɾn loɞn ÿ͙ng, phá nhͯng phɞm
hɞnh. Nhɉ ngɉ͝i không giͯ gi͛i, ÿoɞn các nhɇn vui, mɢt
ÿi huʄ mʄnh. Quân chɼt trɉ͛c mɬt, ÿ͙c nhͩt ÿɼn thăm.
Thɢy viʄc hiʀm kia, chɰng có ai ÿʀ cɤu cͩu. Tɢt cɠ ÿɾu
do nhiʂm dͥ r͓i sanh ra nhiɾu v͍ng niʄm. Chɰng h͑i
chɰng hɪn, b͏ lìa hɞnh tri túc. Vì vɪy cho nên ngɉ͝i thɼ
gian bʈ nhiɾu sͱ hͧy báng.
Còn chɼt nghśa là sao ? - Kʄ tͥng nhɉ sau:
Huʄ là mɬt t͑i thɉͣng
Si là t͑i ÿʄ nhɢt
Bʈnh thɉ͝ng do ch͗ oán
Chɼt là sͣ thͩ nhɢt
Nên vui v͛i chánh pháp
Lɢy huʄ lành tu tɞo
Ĉɼn khi mɞng hɼt r͓i
Quyɼt ÿʈnh lìa hiʀm nɞn.
Ĉây g͍i là chɼt và ch͗ sinh ra kh͕ tâm.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 4

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 18 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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Quyʀn thͩ 5
-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt tɞi chùa Viên Giác ngày 19 tháng 6 năm 2009
nhân mùa An Cɉ Kiɼt Hɞ Phɪt lʈch 2553.

Lɞi nͯa sao g͍i là ɉu ? – Nghśa là các loài hͯu tình
do sͱ tham dͥc chɉa kh͏i ch͗ lo ngɞi. Gi͑ng nhɉ mãnh
thú bʈ lͭa vây ÿ͑t. Nhɉ cát ͟ dɉ͛i nɉ͛c mà ÿem ÿʀ trên
ÿɢt. Nhɉ vào biʀn l͛n mà thuyɾn bè bʈ hɉ hɞi; tâm tɉ lo
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rɤu, sͣ phɠi b͏ mɢt thân mɞng nɤy. Nhɉ m͙t ít nɉ͛c mà
rɉ͛i lên hòn sɬt nóng. Sɬp vào cͭa tͭ, mɞng s͑ng chɰng
còn bao lâu. Gi͑ng nhɉ trong lò nɢu ÿɪu, ÿɤy khói b͑c
lên, vì cͧi khô càng nhiɾu. Ngɉ͝i thɼ gian kia ͟ nɇi nhà
cͭa lo lɬng bͩc thiɼt, các căn suy sͥp, tâm chɰng an ͕n;
gi͑ng nhɉ ÿ͓ ÿɢt ÿʀ gɤn lͭa nung, biɼt chɰng dài lâu, sɺ
vì ÿó mà tan hoɞi.
Sao lɞi g͍i là bi ? – Nghśa là các loài hͯu tình trɉ͛c
ÿó có nhͯng cͧa cɠi quý giá, chɰng thʀ giͯ lɞi, thân lɞi lo
lɬng, vì tham là kh͕. Thân hình lõa l͓, dung nhan tiɾu
tͥy, cu͑ng c͕ khô khan, l͝i nói gián ÿoɞn. Nghś xɉa giàu
có, mà chɰng thʀ có lɞi ÿɉͣc.
Còn kh͕ có nghśa là gì vɪy ? – Nghśa là các loài hͯu
tình tɞo ra nhͯng hành vi phi pháp, thân tiɼp cɪn v͛i
pháp luɪt, dao gɪy ÿ͙c dɉͣc; hoɴc vì kɸ chɰng phɠi
ngɉ͝i sai sͭ giɼt hɞi, cho ÿɼn mɢt mɞng, th͍ nhɪn
nhͯng ÿiɾu ÿ͙c hɞi.
Não nghśa là gì ? – Nghśa là các loài hͯu tình nói l͝i
ác càng ngày càng gia tăng nhɉ mŸi tên ÿ͙c, các căn ɉu
phiɾn mɢt ÿi sͱ vui vɸ.
Sao g͍i là cɤu bɢt ÿɬc kh͕ ? – Các loài hͯu tình vui
tɪp chánh pháp, nhɉng chɰng thʀ nhɪp vào giɠi, thân
tâm lao kh͕; hoɴc do buông lung, cɤu nhiɾu nhɉng
chɰng toɞi ý; phát sanh ra nhiʄt não. Vô dͥc vô cɤu, tâm
tͱ nhiên an ͕n.
Sao g͍i là ái biʄt ly kh͕ ? – Nghśa là ch͗ vui v͛i
thân quyɼn và bɞn bè, hòa hiʄp vui vɸ r͓i lɞi chia ly. Tâm
hay luyɼn ái; nên sanh kh͕ não.
Sao g͍i là oán tɬn h͙i kh͕ ? – Nghśa là chúng hͯu
tình kia vui ÿɬm tham dͥc, cɤu nhiɾu tài lͣi, cùng nhau
cɞnh tranh xâm phɞm v͛i nhau mà kɼt thành oán giɪn.
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Hoɴc vì mɶ con ân ái ràng bu͙c gi͑ng nhɉ gông cùm,
chɰng thʀ tͱ tɞi. Nên nh͛ rɮng nͯ sɬc làm cho ngɉ͝i
khác bʈ loɞn cɠm. L͝i nói mɾm m͏ng nhɉ hoa Câu Mâu
Na mà kɸ ngu dɞi thì chʆ thɢy phɤn trang sͩc, chͩ chɰng
biɼt ÿɼn gông cùm lâu dài. Nhɉ Tiên Kiɾu Ĉáp Ma cho
ÿɼn chɉ Thiên ÿɬm nhiʂm dͥc lɞc; nhɉ rɇm gɤn lͭa, tɢt
sɺ bʈ cháy. Cho nên các Tƒ Kheo thɉ͝ng phɠi xa lìa; nɼu
cͩ gɤn gŸi v͛i dͥc lɞc kia thì là kh͕ s͟ lɬm. Tɢt cɠ thɼ
gian chɉ Thiên và loài ngɉ͝i, tɢt cɠ ÿɾu do lͭa dͥc mà
bͩc bách bͧa vây. Hiʄn tɞi bʈ nhiɾu loɞi kh͕. Còn khi chɼt
sɺ ÿ͍a vào ÿɉ͝ng ác. Trong 13 loɞi ng͍n lͭa l͛n kia
thiêu ÿ͑t chung quanh. Phɪt và chúng sanh trong thɼ
gian nhɉ ông cha lành, thɉɇng xót h͍ mà nói kinh nɤy.
Ĉó là ÿʈa ngͥc có 13 loɞi. M͙t là Ĉɰng Hoɞt; hai là Hɬc
Thɮng; ba là Chúng Hͣp; b͑n là Hiʄu Khiɼu; năm là Ĉɞi
Hiʄu Khiɼu; sáu là Thiên Khiɼu; bɠy là Cͱu Thiên Khiɼu;
tám là Vô Gián; chín là Ĉɉ͝ng ͐i; mɉ͝i là Niɼu Phɦn,
mu͝i m͙t là Phong Dao; mɉ͝i hai là Kiɼm Thͥ; mu͝i ba
là Hôi Hà. Các ÿʈa ngͥc nhɉ vɪy g͓m toàn nhͯng hiʀm
nɞn, rɢt nhiɾu kh͕ não. ͞ trong ɢy có vô s͑ chúng hͯu
tình tɞo các nghiʄp ác; khi mɞng chung thì bʈ vào ÿó ÿʀ
th͍ nhͯng loɞi kh͕ kia, ÿʀ cho nhͯng ngͥc t͑t trͫng trʈ
nhͯng t͙i l͗i. Dùng hòn sɬt nóng ÿánh ÿɪp tàn nhɨn,
hình thʀ bɤm giɪp, ra máu khɬp thân. Tɢt cɠ gân c͑t ÿɾu
bʈ ÿ͑t cháy. Lɞi trói hai chân cho vào hɤm lͭa và treo hai
tay lên; tiɼng ác kêu réo. Ngͥc t͑t tra khɠo nɇi Diʄm Ma
kia thɪt là cͱc ác khó nói hɼt. Nhͯng ngɉ͝i th͍ t͙i, thɢy
thɼ sͣ hãi; hoɴc b͏ chɞy tr͟ lɞi trong ngͥc thiêu nɉ͛ng.
Da thʈt xɉɇng gân, dɉ͛i chân bʈ ÿ͑t cháy. Do nghiʄp ác
cho nên bʈ chɼt ÿi s͑ng lɞi.
Lɞi có ÿʈa ngͥc hɤm phɦn dãi to l͛n, hôi th͑i chɰng
thʀ tɠ xiɼt. Có nhiɾu trùng; tên g͍i Cô Noa Ba, qua lɞi
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trong ɢy, rúc rʆa chân cͧa t͙i nhɇn cho ÿɼn khi tɪn thʈt
xɉɇng và lɢy tͧy ÿʀ ăn. Lɞi có vô s͑ kiɼm ÿao thòng
xu͑ng lɤn lɉͣt ÿʀ chém chɴt. R͓i chɞy theo con ÿɉ͝ng
cͧa ngɉ͝i bʈ t͙i mà chém vào chân. Lɞi có gió mɞnh th͕i
͟ bên trên, tɞt vào làm kh͕. Vào rͫng ÿao kiɼm có vô s͑
kiɼm bén, tͫ trên không ÿɉa xu͑ng, chɴt ÿͩt thân nɤy;
chɰng có gì là chɰng cɬt ÿͩt.
Lɞi có sông l͛n ÿɤy toàn chɢt tro, chìm n͕i sôi sͥc;
nɢu nhͫ t͙i nhɇn. ͞ hai bên b͝ có nhͯng ngͥc t͑t cɤm
cɠ chʆa ba ÿɼn lui d͍a nɞt. Nhͯng n͗i kh͕ nhɉ thɼ chʈu
kh͕ vô cùng không bao gi͝ dͩt. Lɞi chͩa nhͯng bɤy
chu͙t nhɉ cá chìm xu͑ng dɉ͛i bùn. R͓i bʈ lɉ͡i câu x͏
vào nɇi miʄng. Vòng lɉ͛i nóng b͏ng toàn là chɢt lͭa.
Lͭa l͛n thiêu ÿ͑t mɞnh mɺ vô cùng. Lɞi có hòn sɬt, ÿánh
cho miʄng m͟. R͓i lɢy nɉ͛c ÿ͓ng rót vào trong ɢy. Hoɴc
lɢy hòn sɬt nóng cho vào trong miʄng khiɼn môi khô
cháy nám cháy lɉ͡i, c͕, răng nɉ͛u. Tɢt cɠ ÿɾu bʈ nɉ͛ng
cháy. Tͫ c͕ tr͟ xu͑ng tɢt cɠ ÿɾu bʈ cháy b͏ng. Lɞi có hai
hòn ÿá kɶp sát vào thân tͫ ÿɤu ÿɼn chân khó thʀ chɞy
ÿɉͣc. Ngͥc t͑t bɞo ác gi͑ng nhɉ voi say, giɪn tóc gáy
dͱng lên. B͑n bɾ toàn là lͭa bao vây ngɉ͝i t͙i ɢy. Nɮm
trên giɉ͝ng sɬt nóng, các song sɬt ÿɾu nóng, lͭa ÿ͑t tͩ
bɾ; chʆ nghe toàn là tiɼng tru tréo. Lɞi có 4 ng͍n núi tͫ
trên không sà xu͑ng ÿánh vào t͙i nhɇn, cɠ thân hình
ÿɾu tan nát, mu͑n rɇi xu͑ng ÿɢt chɞy tr͑n cho r͓i. Lɞi có
nhͯng ngͥc t͑t gi͑ng nhɉ ngɉ͝i say cɤm ÿao kiɼm búa
quay thành vòng tròn, tên bɬn chung quanh, gɪy sɬt
cháy b͏ng, ÿͧ loɞi dͥng cͥ gây kh͕ nhɉ vɪy khɠo tra t͙i
nhɇn. Lɞi có cɠ trăm ngàn ng͍n lͭa ÿ͑t cháy mɞnh tͫ
b͑n phɉɇng th͕i ÿɼn. G͍p lɞi nɇi thân ÿ͑t nhɉ ÿ͑t g͗,
tɢt cɠ ÿɾu cháy rͥi. Lɞi có ÿao kiɼm dùng ÿʀ cɬt lɉ͡i,
hoɴc thái hoɴc chɸ ra làm trăm ngàn phɤn, làm cho cɠ tͩ
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chi ÿɾu bʈ nhɉ vɪy. Gi͑ng nhɉ mây trôi; r͓i cho t͙i nhɇn
vào trong thành nung cháy ɢy, dùng lͭa ÿ͑t cháy b͑n
bɾ. R͓i nɉ͛c nóng chɠy ra, trên dɉ͛i n͕i trôi gi͑ng nhɉ
nɢu ÿɪu. Thân thʀ phình lên, da thʈt tiêu hɼt, chʆ còn có
xɉɇng, mò mɦm trên ÿɢt. Gió nghiʄp th͕i ÿɼn làm cho
tʆnh lɞi nhɉ cŸ. Nhɉ thɼ các loɞi kh͕ thɪt là ÿáng sͣ.
Ngɉ͝i nào rɇi xu͑ng ÿʈa ngͥc nɤy thì chɰng thʀ ngͫng
nghʆ.
Lɞi có ÿʈa ngͥc băng gió to l͛n, có ÿɤy tuyɼt ÿóng.
Nó cao nhɉ núi. Toàn là giá lɞnh, gió th͕i liên tͥc. Lɞi có
hang sâu kɼt thành băng trɬng, trông nhɉ các loɞi thͧy
tinh tɞo thành. Có nhͯng ngͥc t͑t rà sát t͙i nhɇn kia,
cho ÿɼn khi cho vào ÿó. Lɞnh kh͕ bͩc thiɼt, phát ra tiɼng
kêu bi ai. Lɞi có hai cái chày, giã rɢt ÿɾu nhʈp, giã cho
thân nɤy nát tan ra, r͓i tr͟ lɞi nhɉ cŸ nh͝ gió nghiʄp th͕i
ÿɼn nhɉ trɉ͛c chɰng khác. Th͍ kh͕ m͙t th͝i gian lâu,
nghiʄp hɼt m͛i ra kh͏i. Nhͯng loài hͯu tình ɢy ÿɾu do
nhân duyên nhiʂm huʄ tà dͥc; cho nên thân kia bʈ ÿɬm
trɉ͛c chɰng thʀ b͏ ÿɉͣc; sͱ tham lam ɢy làm cho vui ít,
mà lɞi th͍ quɠ báo thɪt nhiɾu. Cho nên Ĉͩc Thɼ Tôn m͛i
thɉɇng xót sâu xa nhͯng chúng sanh nhɉ thɼ mà kh͟i
tâm ÿɞi bi ÿʀ nói kinh nɤy.
Nɤy các Tƒ Kheo! Trong thɼ gian có ÿͧ nhiɾu loɞi
nhɇn kh͕ nhɉ vɪy do sͱ sanh làm căn bɠn. Nɼu không
có duyên sanh ra thì luân h͓i liɾn tɬt. Hà hu͑ng là vʈ lai
v͛i vô lɉͣng lɤn sanh là kh͕. Do có sanh cho nên có sɬc
uɦn. Do sɬc cuɦn cho nên m͛i có th͍ uɦn. Do th͍ uɦn
cho nên m͛i có tɉ͟ng uɦn. Do tɉ͟ng uɦn cho nên m͛i có
hành uɦn. Do hành uɦn cho nên m͛i có thͩc uɦn. Nhɉ
vɪy lɤn lɉͣt liên tͥc kh͟i lên r͓i tăng trɉ͟ng sͱ kh͕ s͟
vɪy. Sͱ luân chuyʀn không cùng. Gi͑ng nhɉ ÿám ăn
tr͙m vào trong làng xóm tìm bɬt phá phách, làm cho não
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loɞn lê dân. Ĉây là ngŸ uɦn, nɉɇng vào thành cͧa thͩc
kia mà sanh ra nhͯng phiɾn não, làm cho t͕n hɞi các
căn.
Lɞi nͯa lão, bʄnh, tͭ ÿ͑i v͛i thɼ gian thì vì niɾm vui
mà làm t͕n hɞi; nên thɪt khó yêu, nhɉ 3 loɞi oan gia
thɉ͝ng hay theo sát. M͙t là hay cɤu cho nhiɾu; hai là
làm cho sa vào ch͗ hiʀm nɞn; ba là khiɼn cho thân mʄnh
nɤy ÿͩt lìa. Cho nên các Tƒ Kheo! Thɉ͝ng nên tu tɪp
phɉ͛c cái chánh hɞnh, th͍ trì kinh ÿiʀn, nhɉ thuyɼt tu
hành. Giɠ sͭ già bʄnh chɼt có vây chɴt thì chɰng sanh ra
sͣ hãi. V͛i nhͯng ÿɉ͝ng ác liɾn qua kh͏i ÿɉͣc. Ĉây
chính là bɪc Ĉɞi Trɉͣng Phu. Vì lͣi ích cho ÿ͝i sau; gi͑ng
nhɉ lͭa trong hoa sen là ÿiɾu hy hͯu, liɾn làm cho an trͥ
nɇi tʈch tʈnh diʄu lɞc. Nɤy các Tƒ Kheo! Cái phɉ͛c cͧa
thʀ tánh kia hiʀn bày rõ ràng tͫ nhɇn cho ÿɼn quɠ. Tɢt
cɠ ÿɾu ái lɞc. Cho ÿɼn phát sanh ra các pháp lành vô lɪu.
Thân, ngͯ, ý nghiʄp ÿɾu ÿɉͣc thanh tʈnh, ͟ vào bɢt th͑i
chuyʀn, ÿɉͣc ͟ trong ÿɞo, nhɉ trăng mùa thu phóng ra
ánh sáng tròn ÿͧ, mà tɢt cɠ thɼ gian ÿɉͣc hàm triêm lͣi
lɞc. Ĉây là nh͝ sͱ cho r͙ng rãi, không có gi͛i hɞn.
Nhͯng ngɉ͝i ÿɼn xin tùy theo ÿó mà cung cɢp, làm cho
các loài hͯu tình tâm sanh vui vɸ. Nhɉ vʈ tɉ͛ng chiɼn
thɬng, tâm thɪt mͫng vui, nhɉ nɉɇng vào vua hiɾn, an
͕n ÿʀ ͟. Gi͑ng nhɉ biʀn l͛n dung nɞp các sông ngòi:
gi͑ng nhɉ núi Di Lô ͟ yên chɰng ÿ͙ng. Tɢt cɠ chúng
sanh, xem nhɉ cha mɶ, cúng dɉ͝ng cung kính cho tɢt cɠ
thɼ gian, liɾn ÿɉͣc niɾm vui ÿʄ nhͩt thù thɬng. Bɞn bè
gɤn xa liɾn xɉng tán. Tɢt cɠ ch͗ mong cɤu ÿɾu ÿɉͣc
thành tͱu. Cͩu cánh ra kh͏i luân h͓i kh͕ ɠi. Cái nghśa
nɤy ÿã làm sáng t͏ cho tͱ tánh cͧa phɉ͛c báu; gi͑ng
nhɉ ÿ͓ bɮng vàng, cͩng chɬc dʂ mɼn. Vì là ch͗ t͑t ÿɶp
bɪc nhͩt ÿʀ cho chúng sanh nɉɇng vào; nên không có
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tͱ tánh cͧa phɉ͛c báu thì chɰng thʀ mɼn ɉa ÿɉͣc; gi͑ng
nhɉ cái bình bɮng ÿɢt sɺ dʂ bʈ hoɞi, làm cho chúng sanh
lɉu chuyʀn vào ÿɉ͝ng ác. Nhɉ cái l͍ng ÿʀ che cu͙c ÿ͝i,
mà có ngɉ͝i cɤm giͯ, thì b͑n phɉɇng qua lɞi cŸng ÿ͡
ÿɉͣc ch͗ nóng thiêu ÿ͑t. T͑t ÿɶp dɉ͝ng ɢy, ÿͫng cho
mɢt ÿi. Nhɉ vɪy nên giͯ gìn Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh sɺ
không bʈ sanh vào ch͗ nhiʄt não và bʈ ÿʈa ngͥc lͭa thiêu
ÿ͑t. Nhͯng viʄc lành ÿã thành tͱu thì nên giͯ ÿͫng cho
hoɞi ÿi. Nhɉ trong thành Xá Vʄ có m͙t Nͯ Trɉ͟ng Giɠ
cùng v͛i ngɉ͝i con trai trong t͙c mình kɼt thành vͣ
ch͓ng, r͓i sanh ra m͙t ÿͩa con trai, phí dͥng, ngày càng
sɤu lo; nên m͛i nói v͛i vͣ rɮng: Ta sɺ ÿi nɇi khác ÿʀ làm
viʄc. Còn ngɉɇi nên chăm sóc thɉɇng yêu con mình. Trɠi
qua ngày tháng ch͝ ch͓ng mãi chɉa thɢy vɾ. Còn ÿͩa
con thì ngày càng l͛n lɞi thêm buông lung ÿã cùng v͛i
nhͯng ÿͩa con gái khác ÿɬm ÿu͑i yêu mɼn. Ĉͩa con gái
kia mu͑n có ÿ͓ t͑t trang sͩc cài tóc và bà mɶ sau nɤy rõ
biɼt viʄc nɤy; nên nói l͝i diʄu ng͍t ÿʀ giáo hóa sám h͑i
và nói rɮng: Con ta chɰng mu͑n vui v͛i viʄc kia. Hãy tͱ
lo thân; chɰng t͙i tình gì làm cho ta phɠi lo. Càng ngày
càng bʈ kiʀm tra thì ÿͩa con trai chɰng tuân lʄnh mà ra
ÿi, ban ÿêm bʈ ngͧ ngoài ngõ và bà làm cho m͙t chiɼc
giɉ͝ng. Ĉͩa con trai ɢy trong m͙t ÿêm n͍ tham dͥc
thiêu ÿ͑t nên m͛i ng͓i dɪy, nhɉ viʄc chɰng dͫng nói v͛i
mɶ m͟ cͭa ÿʀ mu͑n qua lɞi nhà cô kia cho tiʄn lͣi. Bà
mɶ nói v͛i con trai rɮng: Viʄc nɤy quá lɬm, chɰng nên ra
ÿi. Vì mɶ nghiêm cɢm nên tâm dͥc lɞi tăng lên và nɠy ra
ác ý liɾn hɞi mɶ mình. Sau khi tɞo ra t͙i r͓i, tâm lɞi lo
lɬng, ÿɼn m͙t chùa kia thɉa rɮng:
Ĉɞi Ĉͩc! Tôi mu͑n xuɢt gia, nguyʄn giúp ÿ͡ cho!
Lúc ɢy vʈ Tƒ Kheo kia chɰng xem xét lý do vì sao mà ÿɼn,
liɾn cho cɞo ÿɤu cho làm Tƒ Kheo. Cho ÿi qua nɉ͛c xa
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khác, siêng năng tinh tɢn kiên trì tʈnh gi͛i, tu tɪp thiɾn
ÿʈnh, vui tͥng kinh ÿiʀn. Có m͙t vʈ Trɉ͟ng Giɠ n͍ thɢy vʈ
Tƒ Kheo nɤy ÿɤy ÿͧ ÿͩc hɞnh nên m͛i sanh tâm cúng
dɉ͝ng và tɞo lɪp chùa viʄn cho vʈ nɤy làm chͧ. Tám
phɉɇng chúng tăng ÿɾu ÿɼn nɉɇng ͟. Lúc bɢy gi͝ vʈ Tƒ
Kheo nɤy vì chúng tuyên nói kinh ÿiʀn Ĉɞi Thͫa, lɞi làm
cho sͱ tu tɪp tɉɇng ɉng v͛i Thiɾn quán. Cung cɢp tͩ sͱ,
chɰng thiɼu thͩ gì. Lúc ɢy Ĉɞi chúng siêng tu tinh tɢn,
dɤn dɤn chͩng quɠ A La Hán, mà vʈ Tƒ Kheo nɤy sau ÿó
bʈ bʈnh kh͕ cɤn có thu͑c hay, mà bʈnh lɞi chuyʀn nɴng,
r͓i m͛i triʄu tɪp chúng tăng lɞi nói l͝i sám h͑i tɞ l͗i
rɮng: Tuy ta làm chͧ nhɉng khinh mɞng ÿͩc chúng cͧa
các ÿʄ tͭ. Sͱ não loɞn cŸng nhɉ thɼ, duy nguyʄn ÿɞi
chúng lɢy lòng tͫ mà làm cho ta ÿɉͣc vui lây. Kɸ bình
thɉ͝ng cŸng rõ biɼt; ngɉ͝i cao cɠ cŸng phɠi rɇi rͥng. Có
hͣp th͝i có ly; có sanh tɢt có diʄt. Nói nhɉ vɪy r͓i liɾn an
nhiên mʄnh chung.
Lúc ɢy Ĉɞi chúng cùng các Ĉʄ tͭ cùng chung lo
viʄc, tɞo dͱng phɉ͛c báu; nên nói v͛i nhau rɮng: Thɤy
chúng ta vͫa thʈ tʈch chɉa rõ thɤn thͩc sɺ sanh vɾ ÿâu?
Trong ÿʄ tͭ ɢy có vʈ ÿã chͩng ÿɉͣc Thánh quɠ; nên
nhɪp vào ÿʈnh quán, ÿɤu tiên xem trong cõi tr͝i r͓i cõi
ngɉ͝i cho ÿɼn cõi ngɞ quͷ súc sanh ÿɾu chɰng thɢy gì.
Sau ÿó m͛i theo dõi xem xét ͟ các ÿʈa ngͥc và rõ biɼt
rɮng Thɤy mình ÿã bʈ ÿ͍a vào ÿʈa ngͥc vô gián. Ĉʄ tͭ
thɢy r͓i liɾn sanh nghi hoɴc: “Thɤy cͧa ta khi còn tɞi thɼ
kiên trì tʈnh gi͛i, ÿa văn biʄn tài, tinh tɢn tu hành, chɉa
hɾ lɉ͝i m͏i, nhiɼp th͍ cung cɢp 8 phɉɇng Tăng chúng
mà vì duyên c͛ gì lɞi bʈ th͍ quɠ báo nguy kʈch nhɉ vɪy.
Lúc ɢy vʈ ÿʄ tͭ kia lɞi nhɪp ÿʈnh mãi ÿʀ quán xem vɾ
nhân duyên ÿ͝i trɉ͛c, vì sát hɞi chính mɶ mình nên bʈ
quɠ báo nɤy, phɠi ÿ͍a vào ÿʈa ngͥc vô gián, lͭa ÿ͑t cháy
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mãi ÿʀ thiêu thân kia. R͓i bʈ ngͥc t͑t ÿánh ÿɪp ÿͧ loɞi
và bɠo rɮng: “Ngɉɇi lúc còn ͟ trên thɼ gian là ÿ͓ vô trí
hɞ liʄt, tɞo t͙i nghʈch nɤy nên phɠi th͍ báo”. Tͩc th͝i
ngͥc t͑t liɾn lɢy hòn sɬt thɪt nóng ÿánh vào ÿɤu, máu ra
chɰng dͩt, kh͕ s͟ chɰng nói hɼt ÿɉͣc. Lúc bɢy gi͝ vʈ ÿʄ
tͭ A La Hán kia thɢy nhɉ thɼ r͓i liɾn vɪn thɤn lͱc tͫ bi
ÿʀ trͫ nhͯng kh͕ não kia. Nh͝ thɢm nhuɤn uy ÿͩc cͧa
pháp mà làm cho nh͛ lɞi ÿ͝i trɉ͛c r͓i nɉɇng vào sͱ nh͛
nghś Tam Bɠo, tích tͥ nhͯng căn lành và mʄnh ɢy liɾn
dͩt, sanh vào cõi Tr͝i Dɞ Ma cùng v͛i các vʈ Thiên Tͭ
m͛i sanh vào ÿó. ͞ tɞi cõi tr͝i ɢy r͓i kh͟i lên 3 loɞi niʄm.
Thͩ nhɢt xem lɞi thân trɉ͛c mình ÿã th͍ thân sanh vào
t͙c h͍ nào ? - Thͩ hai ͟ nɇi nào và thân hoɞi mɞng
chung ra sao ? - Thͩ ba là nh͝ tu phɉ͛c gì mà ÿɉͣc
sanh lên cõi tr͝i ?
Lúc ɢy vʈ Thiên Tͭ kia quán nhɉ thɼ r͓i liɾn thɢy tͱ
thân mình, trɉ͛c ÿã tɞo t͙i nghʈch và nh͝ vào ân lͱc cͧa
Phɪt mà ÿɉͣc sanh vào cõi tr͝i nɤy; nên m͛i nghś rɮng:
Con nay m͙t lòng chɰng mu͑n tɉ͟ng khác, chʆ cɤu thɢy
Phɪt ÿʀ gɤn gŸi cúng dɉ͝ng, ÿʀ báo ân ÿͩc to l͛n ɢy.
Do phɉ͛c lͱc cͧa chɉ Thiên mà tͱ nhiên có ÿɉͣc nhͯng
loɞi anh lɞc quý báu, trang nghiêm nɇi thân nɤy. ͞ ban
ÿɤu cͧa ÿêm, thân phóng ra ánh sáng rõ ràng chiɼu ÿɼn
vɉ͝n Kƒ Ĉà. Tɢt cɠ ÿɾu hiʀn hiʄn rõ ràng, ÿɼn trɉ͛c nɇi
Phɪt, ÿɤu mɴt cúi lʂ dɉ͛i chân Phɪt và dùng các hoa sen
nhiɾu màu sɬc trên cõi tr͝i nhɉ hoa Mɞn Ĉà La dùng ÿʀ
cúng dɉ͝ng Phɪt, chɢt cao ÿɼn ÿɤu g͑i. Cúng dɉ͝ng
xong r͓i, ÿɼn ng͓i m͙t nɇi.
Lúc bây gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn rõ biɼt tâm trɞng cͧa vʈ
Thiên Tͭ kia nên liɾn nói Tͩ Ĉɼ Pháp Luɪn; nói ba lɤn
nhɉ vɪy. Khi nghe r͓i rõ biɼt, liɾn thɢy chân lý, chɰng r͝i
ch͗ ng͓i, chͩng vào quɠ Dͱ Lɉu. Vô lɪu kiên c͑ kim
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cang trí. Sau khi thân hoɞi mɞng chung, thɢy rõ tà mɞn
nhɉ núi. Ĉó chính là 4 pháp chɇn lý nɤy. Chɰng kʀ là Sa
Môn hay Bà La Môn,cha mɶ bɮng hͯu mà vì h͍ nên có
thʀ nói rõ. Chʆ có Ĉͩc Thɼ Tôn thɉɇng xót cho ta, lʄ và
máu huyɼt nhiɾu nhɉ biʀn cɠ, xɉɇng chɢt thành núi.
Ĉóng nhͯng cͭa ác, khai m͟ ÿɉ͝ng lành, cͩu kh͏i ÿʈa
ngͥc, ngɞ quͷ, súc sanh, làm cho an lɞc ͟ nɇi quɠ lành
cͧa chɉ thiên và loài ngɉ͝i. Lúc ɢy Thiên Tͭ nói bài kʄ
rɮng:
Ta do nhiʂm dͥc quá u mê
Ĉ͍a phɠi vào nɇi ngͥc vô gián
Nh͝ ân cͧa Phɪt ÿɉͣc sanh Thiên
Lɞi ÿɉͣc chͩng quɠ cͧa Niɼt Bàn
Ta do nɉɇng tͱa vào pháp lành
Vśnh thoát luân h͓i nhͯng ÿɉ͝ng ác
Và nhͯng dòng sanh tͭ vʈ lai
Liɾn ÿɉͣc b͝ giác ng͙ tʈch tʈnh
Ta nay thɢy ÿɉͣc Ĉͩc Mâu Ni
Trăm ngàn lɤn sanh khó gɴp ÿɉͣc
Lành kh͏i nguyên nhɇn sanh lão bʈnh
Nên mu͑n cúng dɉ͝ng r͙ng thɼ gian
Cɤm nhͯng ÿ͓ quý ÿɼn ÿây dâng
Chɬp tay nhiʂu mɴt tâm hoan hͷ
Nên ta ÿɠnh lʂ Ĉɢng Lɉ͡ng Túc
Hay làm Tr͝i Ngɉ͝i sanh giác ng͙.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 5

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 22 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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Quyʀn thͩ 6

-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 23 tháng 6 năm 2009 nhân mùa An Cɉ Kiɼt
Hɞ Phɪt lʈch 2553.
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Lúc bɢy gi͝ Siêu Viʄt Ác Thú Thiên Tͭ ÿã dùng kʄ
tán thán Ĉͩc Phɪt r͓i, tâm sanh ra hoan hͷ; gi͑ng nhɉ vʈ
Thiên Chͧ ÿɉͣc cͧa cɠi l͛n, nhɉ ngɉ͝i nông phu kia gɴt
hái ÿɉͣc mùa. Lɞi nhɉ m͙t dŸng tɉ͛ng, thɬng ÿɉͣc
chiɼn trɪn. Nhɉ ngɉ͝i bʈnh lâu năm, liɾn kh͏i tɪt bʈnh.
Lúc ɢy trong chúng h͙i có vʈ A La Hán rõ biɼt Thiên Tͭ
nhɇn duyên trɉ͛c sau, do ÿây mà nh͛ lɞi vɾ vʈ B͕n Sɉ
cͧa mình ÿã mɢt chɉa bao lâu, mu͑n rõ biɼt ͟ nɇi nào.
Có m͙t vʈ tín chͧ tɞo lɪp chùa viʄn và có m͙t vʈ Tƒ Kheo
miʄt mài v͛i viʄc gánh nɉ͛c ÿʀ nɢu cɇm, làm viʄc b͑ thí
cho chúng Tăng. Vʈ A La Hán kia dùng bình bát bɮng
ÿ͓ng trɬng nhɪn nɉ͛c ɢy và mu͑n u͑ng và khi chɞm
ngón tay vào thì ÿã thɢy nɉ͛c thɪt lɞnh. Lɞi liɾn suy nghś
rɮng: Thɤy ta tͫ xɉa hay làm chͧ chùa (trͥ trì), rõ biɼt
viʄc cͧa Ĉɞi Chúng, hay cɢt chͩa ÿ͓ vɪt, r͓i tham mu͑n
làm cͧa riêng; thɉ͝ng nguyʄn thân sau ÿɉͣc sanh tr͟ lɞi
nɇi nɤy. Vì có t͙i nhɉ vɪy nên bʈ ÿ͍a vào ÿʈa ngͥc nɉ͛c
ÿ͓ng sôi, mu͑n ÿɉͣc nɉ͛c ng͍t, há có thʀ ÿɉͣc chăng ?
Khi suy nghś nhɉ thɼ r͓i, liɾn vào thiɾn ÿʈnh ÿʀ quán
chiɼu. Ĉʈa ngͥc bên cɞnh thì thɢy toàn là Bàng Sanh, quͷ
thú. Nhìn ÿâu cŸng chɰng thɢy. Lɞi tiɼp tͥc suy nghś nͯa.
Có phɠi ÿã tr͓ng ÿɉͣc căn lành và bây gi͝ ÿã thành tͱu;
nên thác sanh vào xͩ nào t͑t ÿɶp chăng và quan sát ͟
chɉ Thiên và thɢy Thɤy mình sanh vào cõi Tr͝i Tͩ Thiên
Vɉɇng. Lúc bɢy gi͝ Tôn Giɠ liɾn ÿɼn nɇi kia an ͧi h͏i han
mà nói rɮng: “Con nghe ͟ cõi Tr͝i nɤy tuy làm nhͯng
viʄc lành và kiên trì tʈnh gi͛i thì ÿɤu tiên sɺ ÿɉͣc sanh.
Còn Thɤy ÿã tích chͩa ÿɉͣc gì mà có thʀ ÿɼn nɇi ÿây ?”.
Lúc bɢy gi͝ Thiên Tͭ trɠ l͝i Tôn Giɠ rɮng: Ta ngày
xɉa ÿã trɠi qua viʄc làm chͧ chùa (Trͥ Trì), ngu si làm
viʄc ác, chɰng hɾ phát l͓ sám h͑i; cho nên khi mɞng
chung chʆ chí thành nh͛ nghś ÿɼn Phɪt Pháp Tăng là ch͗
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ta nɉɇng vɾ. Do nhɇn duyên lͱc nh͛ nghś ÿɼn Tam Bɠo
nɤy mà ÿɉͣc căn lành ɢy; nên m͛i ÿɉͣc sanh tɞi nɇi
ÿây. Lúc bây gi͝ Tôn Giɠ kia nghe nói nhɉ thɼ r͓i tâm
thɪt vui vɸ, ÿɉͣc ÿiɾu chɉa tͫng có. Liɾn ÿ͑i trɉ͛c Tr͝i,
Ngɉ͝i; kɸ h͍c và vô h͍c và ͟ trong Ĉɞi Chúng xɉ͛ng lên
3 lɤn tán thán t͑t ÿɶp. Nhͯng viʄc nhɉ vɪy ÿɾu nh͝ vào
lͱc cͧa Phɪt Pháp Tăng; công ÿͩc thɪt khó nghś bàn,
hay làm tiêu tan nhͯng sͱ kh͕ s͟ nɇi các ÿʈa ngͥc; hay
vì loài hͯu tình tr͓ng nhiɾu căn lành, ÿoɞn trͫ phiɾn não,
cɬt ÿͩt lɉ͛i nghi; cͩu cánh có thʀ ÿɼn B͓ Ĉɾ bʆ ngɞn.
Nhͯng bɪc trí thɉ͝ng siêng năng tinh tɢn thanh tʈnh thân
khɦu ý, tu trì thí gi͛i ÿʈnh. Ĉiɾu nɤy có thʀ báo ÿɾn ÿɉͣc
ân ÿͩc to l͛n cͧa Ĉͩc Phɪt. R͓i nhͯng chúng sanh tánh
dͥc m͗i khác, dɤn dɤn làm cho tu ÿɤy ÿͧ ba loɞi hɞnh;
hoɴc vui v͛i viʄc th͍ dͥng ngŸ dͥc. Cho nên Ĉͩc Thɼ
Tôn phɉɇng tiʄn, thɉ͝ng trì tʈnh gi͛i; hoɴc vui v͛i giɠi
thoát xa r͝i kh͕ ɠi. Ĉͩc Thɼ Tôn phɉɇng tiʄn làm cho
thͱc tɪp thiɾn ÿʈnh. Cho nên Ĉͩc Thɼ Tôn nói vɾ 3 hɞnh
nɤy; tên g͍i là Phɉ͛c Cái; nên phɠi phͥng hành. Gi͑ng
nhɉ hai con quͷ cɞnh tranh 3 ÿ͓ vɪt. Ĉó là cái hòm nh͏,
chiɼc giày và cây cɤu ÿ͙c nhɢt. Hai bên giao tranh v͛i
nhau và cãi nhau l͛n tiɼng. ͞ nɇi ɢy có m͙t ông Bà La
Môn rɢt là ngay thɰng, có thʀ giɠi quyɼt viʄc nɤy. Hai
con quͷ cɤm ÿ͓ vɪt cùng nhau ÿi ÿɼn nɇi ɢy và chɬp tay
bɞch rɮng:
Ĉɞi Bà La Môn! Ông hãy vì chúng tôi mà giɠi quyɼt
cho viʄc nɤy.
Bà La Môn trɠ l͝i rɮng: Hãy nói cho ta nghe, vì sao
lɞi tranh nhau và tͫ xa ÿɼn ÿây ÿʀ cɤu giɠi quyɼt ?
Hai con quͷ thɉa rɮng: Viʄc nɤy chɰng phɠi là viʄc
nh͏, thɪt là khó nói. Ông hãy xem cái hòm nɤy có thʀ
biɼn hiʄn tùy theo mu͑n viʄc gì, tɢt cɠ ÿɾu tͫ trong ɢy
mà ra. Còn ÿôi giày kia, ngɉ͝i mù mang vào thì có thʀ ÿi
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ÿɼn Tr͝i ÿʀ hɉ͟ng nhͯng sͱ diʄu lɞc. Lɞi còn chiɼc cɤu
ÿ͙c nhɢt kia có thʀ giúp cho hàng phͥc tɢt cɠ nhͯng oán
thù và làm cho tɢt cɠ ÿɾu th͑i lui. Lúc ɢy vʈ Bà La Môn
nghe ÿiɾu kia r͓i liɾn ra lʄnh cho hai con quͷ lui vɾ m͙t
bên và nói: Ta sɺ vì các ngɉɇi mà suy nghś giɠi quyɼt t͑t
viʄc nɤy ÿʀ phân chia ba vɪt nɤy; m͗i bên ÿɾu bình
ÿɰng. Vʈ Bà La Môn kia liɾn mang ÿôi giày và lɢy chiɼc
cɤu cŸng nhɉ cái hòm r͓i bay lên hɉ không. Hai con quͷ
thɢy vɪy rɢt h͑i tiɼc vɾ viʄc cho biɼt rõ vɾ 3 vɪt kia, mà
ông ta bây gi͝ s͟ hͯu.
Trong thí dͥ nɤy bây gi͝ nên lành phân biʄt. B͑ thí
gi͑ng nhɉ cái rɉɇng, sɺ ÿɉͣc nhɉ ý. Trì gi͛i gi͑ng nhɉ
ÿôi giày, có thʀ sanh lên cõi Tr͝i ÿɉͣc. Thiɾn ÿʈnh gi͑ng
nhɉ chiɼc cɤu, có thʀ hàng phͥc chúng ma. Nhɇn ÿây
mà Ĉͩc Thɼ Tôn g͍i là thí, gi͛i, ÿʈnh và Phɉɇng Tiʄn
nhiɼp th͍ Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh.
Ĉ͑i lɞi viʄc nɤy lɞi có 3 ác hɞnh. Ĉó là keo kiʄt, phá
gi͛i và tán loɞn sɺ sanh ra nhͯng ÿiɾu sai quɢy. Ĉó
chính là cái g͑c làm cho bʈ luân h͓i vào cõi ác. Phá hoɞi
thí, gi͛i, thiɾn ÿʈnh công ÿͩc. Cho nên Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã
hiʀn thʈ ra các viʄc keo kiʄt b͏n xɸn gi͑ng nhɉ ÿ͓ dɇ
nh͛p, ô nhiʂm hͯu tình, thɉ͝ng chɰng nhɉ ý. Nhɉ vâ͵
kɸ keo kiʄt chʆ tích tͥ cͧa cɠi quý báu mà chɰng b͑ thí trí
huʄ thì cŸng gi͑ng nhɉ con b͓ câu ÿͩng ͟ trên hoa sen.
Ĉ͑i v͛i cha mɶ chɰng chu cɢp cung phͥng. Thân thu͙c
gɴp nhau, lɞi tìm cách b͏ ÿi nɇi khác. Chɰng tin l͝i lành;
chɰng vui kinh pháp. Nɉɇng vào sͱ giàu có, chɰng ÿʀ ý
ÿɼn sͱ khó nh͍c cͧa ngɉ͝i khác. Gi͑ng nhɉ con voi say,
tánh tình thɪt khó ÿiɾu phͥc. Lɞi nhɉ con rɬn ÿ͙c, con
ngɉ͝i chɰng mu͑n nhìn. Ngɉ͝i lành thɢy r͓i, tɢt cɠ ÿɾu
xa r͝i. Ĉ͑i v͛i viʄc phɉ͛c báu kia chɰng vui theo ÿó mà
tùy hͷ, thɢy r͓i dɨn dͥ, tâm tɢt sanh lo. Nhɉ cây khô b͝
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giɼng mà mu͑n có nɉ͛c. Dɨu cho có than th͟, con ngɉ͝i
chɰng thʀ nghe ÿɉͣc. Dɨu cho có ÿɼn ÿó cŸng chɰng nói
ÿɉͣc. ͞ trong Ĉɞi chúng gi͑ng nhɉ ngɉ͝i si, trɠi qua 4
ÿɉ͝ng, gi͑ng nhɉ nɉ͛c tiʀu hôi th͑i. Kɸ ngu si kia tuy ͟
thɼ gian mà chɰng thʀ xa lìa các loɞi xɢu xa. Chɰng thʀ
h͙ trì nhͯng công ÿͩc lành; chɰng thʀ tr͓ng ÿɉͣc nhͯng
hɞt gi͑ng thiʄn. Nhɉ vɪy ngɉ͝i keo kiʄt tɞo ra cái nhɇn
nghèo nàn. Hiʄn tɞi tuy giàu có, mà chɰng thʀ th͍ dͥng
ÿɉͣc. Ngɉ͝i ͟ dɉ͛i có yêu cɤu thì chɰng ÿoái hoài ÿɼn.
Nên biɼt ngɉ͝i nɤy nhɉ rͫng H͙ Ĉà mà ngɉ͝i thɼ gian
chɰng ai vui ͟ nɇi ɢy. Do nhɇn duyên keo kiʄt nɤy mà
nhɉ trong kinh Ĉɞi Danh Trɉ͟ng Giɠ ÿã nói.
Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn trͥ ͟ thành Xá Vʄ, nɇi
vɉ͝n cͧa ông Cɢp Cô Ĉ͙c và cây cͧa Thái Tͭ Kƒ Ĉà. Lúc
bɢy gi͝ ͟ trong thành kia có m͙t vʈ Ĉɞi Trɉ͟ng Giɠ tên
g͍i là Ĉɞi Danh; thɪt giàu có nhɉng chɰng có con và ÿ͙t
ng͙t mɢt ÿi. Lúc bɢy gi͝ Ĉɞi Vɉɇng Thɬng Quân cͧa
nɉ͛c Kiɾu Tɢt La nghe viʄc nɤy r͓i liɾn ÿɼn nɇi nhà cͧa
Trɉ͟ng Giɠ. Nhà vua ÿã cho tʈch thu hɼt tɢt cɠ cͧa cɠi
trong kho cŸng nhɉ nhͯng tài sɠn khác. Tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc
giao cho các vʈ quan coi ngó. Viʄc xong ÿâu ÿó lên xa giá
tr͟ vɾ. Ĉoɞn ÿɼn trɉ͛c Ĉͩc Thɼ Tôn và ÿɤu mɴt lʂ chân
Ĉͩc Phɪt, r͓i ng͓i sang m͙t bên.
Phɪt bɠo rɮng: Nɤy Ĉɞi Vɉɇng! Tɞi sao ÿɢt bͥi ÿɤy
mình và ÿɼn ÿây có viʄc gì?
Nhà vua ÿã bɞch lên Ĉͩc Thɼ tôn viʄc nhɉ trên.
Phɪt bɠo: Nɤy Ĉɞi Vɉɇng! Vʈ Trɉ͟ng Giɠ kia giàu có
cͧa cɠi bao nhiêu ?
Vua thɉa: Nhà nɤy thɪt là quá giàu, có nhiɾu cͧa
cɠi tài sɠn, vàng bɞc trân bɠo kho chͩa ÿɤy vɪt. M͗i thͩ
ÿɾu có vô lɉͣng trăm ngàn Cu Ti. Giàu có nhɉ thɼ chɰng
ai sánh bɮng; nhɉng ông ta ăn u͑ng tiêu xài thì rɢt b͏n
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xɸn; áo chʆ m͙t mɠnh nɇi thân và rách nát. Khi ÿi thì
dùng xe xɢu tʄ dùng lá ÿʀ che lên trên. Phàm khi ăn
u͑ng thì cho ÿóng cͭa lɞi. Cɠ ngày bͥng ÿói, ăn chɉa
bao gi͝ no. Giɠ sͭ nɼu có Sa Môn hay Bà La Môn ÿɼn
khɢt thͱc và dɨu cho h͍ ÿɼn tͫ ÿɉ͝ng xa nhɉ nhͯng
ngɉ͝i mu͑n h͍c làm nghɾ v.v... nhͯng ngɉ͝i nɤy chʆ ÿɼn
xin làm ÿʀ ÿɉͣc ăn u͑ng thì cŸng chɰng có m͙t ngɉ͝i
nào ÿɉͣc hͩa hɶn m͙t ÿiɾu gì cɠ.
Lúc bɢy gi͝ Ĉɞi Vɉɇng Thɬng Quân lɞi bɞch Phɪt
rɮng: Kính bɞch Ĉͩc Thɼ Tôn! Nguyʄn vì con mà nói vɾ
vʈ Ĉɞi Danh Trɉ͟ng Giɠ nɤy! Có phɠi vì keo kiʄt quá
nhiɾu nên bʈ quɠ báo ɢy và khiɼn cho ai nghe ÿɼn tên
ông ta thì sɺ ÿɉͣc rõ biɼt.
Phɪt bɠo: Nɤy Ĉɞi Vɉɇng! Nhɉ vʈ Trɉ͟ng Giɠ nɤy
tuy là giàu có; nhɉng chɰng phͥng th͝ tôn thân, cŸng
chɰng dùng riêng cho mình và ÿ͑i v͛i phɉ͛c ÿiɾn to l͛n
ɢy lɞi chɰng ɉa b͑ thí. Dɨu cho bɮng hͯu quyɼn thu͙c
cŸng chɉa nh͝ ÿɉͣc gì. Nô tƒ hay kɸ giúp viʄc và kʀ cɠ
m͍i ngɉ͝i ÿɾu lìa b͏. Nên phɠi biɼt ngɉ͝i nɤy tuy ͟ nɇi
giàu có; nhɉng do sͱ keo kiʄt, mà chɰng xͩng ÿáng.
Nhɉ trong ÿ͓ bɢt tʈnh lɞi m͍c hoa sen. Nhɉ trong vɉ͝n
rͫng t͑t ÿɶp lɞi có thú dͯ. Nhɉ trong ÿ͓ ăn ngon lɞi có
thu͑c ÿ͙c. Nhɉ Ma Ni bɠo châu lɞi ͟ nɇi trɇ tr͍i. Nhɉ trái
cây ng͍t ngào lɞi tr͓ng ͟ ch͗ thɪt cao. Nhɉ ÿɢt ÿai sɞch
sɺ lɞi thɢm nhͯng phɦn uɼ. Nhɉ chͩa ÿ͙c dɉͣc mà
mu͑n kéo dài ÿ͝i s͑ng. Nhɉ ngɉ͝i mang thai mà tͱ
xɉng là phɞm hɞnh. Nhɉ ngɉ͝i nhiɾu sân hɪn mà mu͑n
ngɉ͝i khác thɉɇng kính mình. Nhɉ kɸ ÿiêu ngoa mà
xɉng là luɪn nghʈ gi͏i. Nói nhɉ ÿͩa trɸ dɞi kh͝, chɰng có
suy nghś. Chɰng phɠi pháp thì nói là pháp; chɰng lành thì
nói là lành và hͧy báng ÿͧ loɞi trong thɼ gian. Giͯ gìn tài
sɠn nhɉ thɼ ÿɉͣc g͍i là giàu có. Tuy là có ÿ͓ quý giá ÿó;
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nhɉng vɪt ɢy cŸng vô ích. Cu͑i ÿ͝i lao kh͕ cŸng chɰng
có ÿ͓ng nào. Ngɉ͝i ÿ͝i thɢy thɼ, lɞi cŸng chɰng rõ tɉ͝ng
tɪn và ngay cɠ bɞn hͯu gɴp qua cŸng chɰng mu͑n ÿɼn
thăm viɼng. Ngɉ͝i keo kiʄt nhɉ ÿây hay làm toàn nhͯng
chuyʄn d͟ xɢu, nhɉ bɤy diɾu hâu ÿɪu nɇi rͫng lɞnh. Do
tiɾn cͧa kia mà tͱ tɞo ra sͱ trói bu͙c; chɰng rõ biɼt th͍
mʄnh. Nhɉ núi l͡ d͑c. Chɰng nh͛ nghś ÿɼn sͱ vô
thɉ͝ng. Khi sͱ lo lɬng ÿɼn thì chʆ trong m͙t sát na, bu͓n
mɢt mɞng mình. Nên phɠi biɼt rõ vɾ cͧa cɠi giàu có lɞi
chɰng ͟ lɞi dài lâu, gi͑ng nhɉ tai voi, chɰng bao gi͝
dͫng nghʆ. Ĉ͑i v͛i pháp sɉ chɰng siêng h͏i han và tán
thán vɾ hɞnh b͑ thí, tâm chɰng tin vui. Thɢy ai ÿɼn hóa
ÿɞo thì núp nhɉ chu͙t, chɞy cho kh͏i ch͗. Giɠ sͭ nhɉ có
ngɉ͝i thɢy thì giɠ lɠ chɰng biɼt nhͥc. Nhɉ vɪy kɸ ngu
phu tuy có nhiɾu tài sɠn; nhɉng cŸng nhɉ ngɉ͝i trong
m͙ng chɰng có gì khác. Cho ÿɼn viʄc tham chͩa b͏n
xɸn, chôn cɢt trong ÿɢt. Khi gɴp bʄnh kh͕, chɰng cɤu
ÿɉͣc thu͑c hay, khi nghe m͝i Thɤy thu͑c ÿɼn thì tâm
sanh lo rɤu. Do bʈnh nhiʂm nɴng kh͕ s͟ r͓i bʈ mɞng
chung. Ngɉ͝i ta nghe viʄc chɼt nɤy chɰng có gì ÿáng
xɉng tͥng. Tɢt cɠ thân phɪn r͓i cŸng tiêu hoɞi, khó cɪn
kɾ. Lͭa ÿ͑t cháy lên, khói hôi t͏a khɬp, tͥ thành ÿám
khói, r͓i gió th͕i ÿi. Nên biɼt ngɉ͝i nɤy nhͩt ÿʈnh rɇi vào
ÿɉ͝ng dͯ; ͟ nɇi ÿʈa ngͥc, th͍ ÿͧ thͩ kh͕. Tͫ ÿʈa ngͥc
ra, sanh làm ngɞ quͷ, thân hình ͑m tong, mình trɤn ÿen
ÿúa; thɉ͝ng hay bʈ lͭa ÿ͑t thiêu cháy, thân thʀ tiêu tan.
Hai mɬt hõm sâu nhɉ m͙t cái h͑; bͥng thì thɪt là l͛n; c͕
nhɉ cây kim. Trɠi qua nhiɾu kiɼp chɰng thʀ ăn u͑ng
ÿɉͣc, da xɉɇng liɾn nhau, chɰng thʀ ÿͩng vͯng. Thɉ͝ng
ăn ÿ͓ dɇ cho ÿɼn khi chɼt, ÿ͓ dɇ, môi khô chɰng sanh
nhàm chán. Nɼu thɢy ÿàm dãi lɞi tranh ÿoɞt nhau; hoɴc
ÿɉͣc m͙t ít, ăn nhiɾu lo lɬng. R͓i sanh ra ăn tiʄt các loài
khoán giɠ hay cây c͏ nɇi biʀn. Có quʆ kia chɰng hɾ nghe
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ÿɼn danh tͫ nɉ͛c, thân lɞi to l͛n, gi͑ng nhɉ hòn núi; gió
mɞnh th͕i ÿɼn, giao ÿ͙ng thành tiɼng. Các loài chim
chóc bay ÿɼn ÿɪu trên ɢy; hoɴc m͕, hoɴc xé. Chʈu nhͯng
kh͕ não. Tͫ ÿây ÿɉͣc ra sanh vào loài quͷ, cho ÿɼn Dɞ
Xoa, La Sát Bà, T͑t Xá Giá, B͙ Ĉa, Cɉu Bàn Trà, B͑ Ĉɇn
Na, Yɼt Sɢt B͑ Ĉɇn Na, Di Kiɾn Na, Ôn Ma Na v.v... Giɠ
sͭ nɼu ÿɉͣc làm ngɉ͝i thì thân hình hôi th͑i, da thʈt ÿen
ÿúa, gi͑ng nhɉ màu da cây, các căn khó nhìn. Mɬt chɰng
sáng t͏, tham lam ÿói khát; lɢy cái ăn làm chính. Thɉ͝ng
hay dùng ÿá, gɪy ÿʀ ÿoɞt cͧa ngɉ͝i. Hoɴc ÿɉͣc chút ít
chɰng ăn u͑ng an ͕n. Hoɴc sanh ra trùng rúc ͟ dɉ͛i
chân. Khi mɉa gió lɞnh nóng làm cho kh͕ s͟. Mu͗i mòng
và các trùng khác ÿɼn chích cho ÿau ÿ͛n, su͑t ÿ͝i chɰng
có niɾm vui và nghe ÿɼn viʄc lành. Nhɉ vɪy nhͯng ác
báo thɪt là ÿáng sͣ. Ĉây là hɞnh nguyʄn cͧa nhͯng
ngɉ͝i keo kiʄt. Nhɉ trong kinh mà Tôn Giɠ h͏i ÿɉͣc kʀ
lɞi rɮng:
Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Phɪt ÿang ͟ tɞi thành Vɉɇng Xá
thu͙c vɉ͝n trúc Ca Lan Ĉà. Lúc ɢy ͟ trong thành có con
cͧa m͙t vʈ Trɉ͟ng Giɠ thɉ͝ng hay ÿɼn ch͗ Phɪt vui nghe
Phɪt Pháp, phát tâm tín nhɪn thanh tʈnh mu͑n xin xuɢt
gia. Liɾn ÿó thɉa v͛i mɶ rɮng:
Nguyʄn mɶ vì con mà cho con xuɢt gia tu theo Phɪt
Pháp.
Bà mɶ nói rɮng: Bây gi͝ chʆ có m͙t mình con là con
trai còn ta thì ÿã già và khi nào chɼt r͓i thì con tͱ ý.
Ngɉ͝i con nghe dɞy ÿiɾu nɤy r͓i siêng năng n͗ lͱc
làm viʄc ÿʀ có ÿɉͣc tiɾn cͧa và nuôi dɉ͡ng mɶ và mong
rɮng mɶ mình vui nhɪn ÿʀ chi dùng. Nɼu có dɉ dɠ thì
làm phɉ͛c b͑ thí. Khi ngɉ͝i mɶ có cͧa r͓i lɞi chɰng b͑
thí mà càng mu͑n tích chͩa cho nhiɾu nͯa và chôn giɢu
nhiɾu nɇi; hoɴc có vʈ Sa Môn ÿɼn khɢt thͱc còn lɢy tay
xua ÿu͕i và bɠo rɮng quͷ ÿã ÿɼn. Ngɉ͝i con nghe vɪy
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chɰng vui và bɠo rɮng mɶ ta ăn thì ít mà vì sao lɞi chɰng
b͑ thí lɞi hay siêng năng d͑i trá nhɉ vɪy. Chɰng bao lâu
bà mɶ mʄnh chung. Lúc ɢy con cͧa vʈ Trɉ͟ng Giɠ m͛i b͑
thí cúng dɉ͝ng r͙ng rãi ÿʀ h͓i hɉ͛ng cho mɶ và sau ÿó
b͏ nhà ÿi xuɢt gia. Siêng năng tinh tɢn vui nghe chánh
pháp. Nhɉ lý suy nghś, thành tͱu các căn lͱc ÿɞt ÿɉͣc
các viʄc làm hͯu vi, ng͙ ÿɉͣc pháp sanh diʄt, dͩt ÿɉͣc
luân h͓i ra kh͏i ngŸ thú, phá ÿɉͣc màn vô minh, lìa kh͏i
3 cõi tham. Khi thɢy vàng bɞc gi͑ng nhɉ thɢy ngói gɞch;
chɰng có gì trói bu͙c vào thân, chɰng sanh ái si và tâm
nɤy bình ÿɰng, gi͑ng nhɉ hɉ không, quyɼt ÿʈnh xa lìa tɢt
cɠ nhͯng phiɾn não. Chͩng ÿɉͣc quɠ A La Hán trong
hiʄn tɞi. Các vʈ Ĉɞi Phɞm Thiên Vɉɇng và chɉ Thiên Ĉɼ
Thích ÿɾu tôn tr͍ng cúng dɉ͝ng, ca ngͣi tán thán.
Lúc bɢy gi͝ ͟ trong m͙t thɠo am bên b͝ sông Hɮng
Hà ÿʀ tu tɪp thiɾn ÿʈnh. Ĉoɞn có m͙t con quͷ ÿɼn ÿͩng
phía trɉ͛c thân hình ÿen ÿúa lõa l͓, gi͑ng nhɉ m͙t cành
cây khô, ÿɤu tóc b͝m x͝m, bͥng to ÿɤu nh͏, tay chân
nóng hͱc nhɉ lͭa r͓i phát ra tiɼng tru tréo. Tôn Giɠ h͏i
rɮng:
Ngɉɇi là ai vɪy ?
Quͷ trɠ l͝i rɮng: Ta chính là mɶ cͧa ngɉɇi ÿây. Sau
khi chɼt ÿi trɠi qua 25 năm bʈ ÿ͍a vào ngɞ quͷ, th͍
nhiɾu sͱ ÿói khát cͱc kh͕, chɰng nghe ÿɉͣc viʄc ăn
u͑ng, kʀ cɠ danh tͫ cͧa nɉ͛c nͯa. Giɠ sͭ thɢy ÿɉͣc
sông l͛n thì tͱ nhiên ÿ͑t cháy nhɉ cͧi khô. Nɼu có thɢy
rͫng rɪm, khi ÿɼn ÿó lɞi chɰng có gì. Cho ÿɼn trong m͗i
sát na, chɰng có m͙t niɾm an lɞc nào. Kính mong Tôn
Giɠ cͩu giúp cho mɶ, nguyʄn nɉɇng nɇi nɤy ÿʀ s͑ng,
cɤu ÿɉͣc m͙t ít nɉ͛c ÿʀ u͑ng.
Khi Tôn Giɠ nghe qua r͓i khóc thɉɇng thɠm thiɼt và
nh͛ nghś lɞi lúc xɉa khi còn sanh tiɾn, mɶ chɰng tu
phɉ͛c; nên khi chɼt bʈ ÿ͍a vào ÿɉ͝ng ác. Nay thì phɠi
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phát tâm chí thành ÿʀ sám h͑i và tɞ l͗i nhͯng l͗i lɤm vɾ
trɉ͛c cho mɶ.
Quͷ nói: Ta vì keo kiʄt dɇ bɦn làm che khuɢt tâm
nɤy, ÿ͑i v͛i nhͯng phɉ͛c ÿiɾn, chɉa hɾ b͑ thí m͙t chút
gì cɠ. Ngày xɉa làm chͧ rɢt nhiɾu cͧa cɠi và chôn cɢt
trong vɉ͝n nhà không biɼt bao nhiêu thͩ. Tôn Giɠ hãy vì
ta mau mau ÿɼn ÿào nhͯng vɪt ɢy lên r͓i b͑ thí r͙ng rãi
cho ta. B͑ thí ÿ͓ ăn u͑ng cho Sa Môn, Bà La Môn và thí
cho nhͯng ngɉ͝i nghèo khó. Cúng dɉ͝ng chɉ Phɪt và
hiɾn thánh tăng và nên ÿ͍c tên ta lên ÿʀ ÿɉͣc phát l͓
sám h͑i; nguyʄn vì thân ta ÿɉͣc mau thoát kh͏i sͱ kh͕
nɤy.
Khi Tôn Giɠ nghe nói nhɉ thɼ r͓i nghś rɮng: Nɼu
quɠ là nhɉ thɼ thì tͩc khɬc phɠi sám h͑i ÿʀ t͙i kia ÿɉͣc
tiêu diʄt.
Quͷ nói: Ta do thân trɉ͛c chɰng biɼt xɢu h͕; nên
phɠi bʈ lõa l͓, không thʀ khác hɇn ÿɉͣc.
Tôn Giɠ nói rɮng: Nɼu ÿã tɞo t͙i r͓i, tâm chɰng nh͛
lɞi thì nghiʄp kia quyɼt ÿʈnh có thʀ phát l͓, t͙i chɰng
tăng trɉ͟ng. Bây gi͝ nɼu phát tâm, có thʀ ͟ ÿɉͣc nɇi
ÿây.
Sau ÿó Tôn Giɠ m͝i g͍i thân quyɼn tr͟ vɾ lɞi ngôi
nhà xɉa và ÿào nhͯng vɪt chôn cɢt tɞi ÿó lên; nhɉ bà ta
ÿã chʆ bɠo ÿʀ làm viʄc b͑ thí. Nhͯng loɞi nào t͑t ÿɶp thì
ÿem cúng dɉ͝ng Tam Bɠo và Bà La Môn. Còn nhͯng
ngɉ͝i ÿi xin ăn thì cho h͍ ÿɤy ÿͧ.
Liɾn lúc ɢy mɶ cͧa Tôn Giɠ ÿͩng ͟ m͙t bên thɢy vô
s͑ ngɉ͝i tͥ tɪp ͟ ÿó; nên sanh tâm xɢu h͕, nɉ͛c mɬt
chɠy dɤm dɾ và khóc l͛n lên, kính mong Ĉͩc Thɼ Tôn
xót thɉɇng mà cͩu ÿ͙.
Sau ÿó chính Tôn Giɠ ngŸ thʀ ÿɤu ÿʈa, l͛n tiɼng vì
mɶ mà xɉng tên cͧa bà, nguyʄn nh͝ viʄc lành nɤy mà
s͛m ÿɉͣc giɠi thoát.
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Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn dùng phɉɇng tiʄn và uy
thɤn gia trì cŸng nhɉ thuyɼt pháp. Cùng lúc ɢy có trăm
ngàn chúng sanh nghe pháp giɠi ng͙, ÿɾu thɢy ÿɉͣc
ÿiɾu chɇn thɪt. Ngɞ quͷ ÿɉͣc lìa kh͕ sau ÿó chɼt ÿi. Tiɼp
theo Tôn Giɠ lɞi nhɪp ÿʈnh ÿʀ quán chiɼu, lɞi thɢy mɶ
mình bʈ sinh vào ngɞ quͷ giàu có tr͟ lɞi, r͓i liɾn ÿɼn ch͗
nɤy ÿʀ nghe nói vɾ nguyên nhɇn ÿ͝i trɉ͛c, làm cho phát
tâm, siêng làm viʄc b͑ thí. Nay phɠi tu phɉ͛c ÿʀ cɤu ra
kh͏i kh͕. Quͷ nghe nhɉ vɪy r͓i liɾn suy nghś k và nói
rɮng:
Thɉa Tôn Giɠ! Mɶ chɰng thʀ b͑ thí. Khi Tôn Giɠ
nghe nhɉ vɪy sͭng s͑t và nói rɮng: Bà thɪt là ngu si! Sͱ
keo kiʄt ÿã huân tɪp gi͑ng nhɉ trong hiʄn tɞi, chɰng rõ
nghiʄp quɠ t͑i tăm nhɉ thɼ, khɬp nɇi ÿɾu bͧa vây, quͷ
thú quá ác, tɞi sao mɶ lɞi chɰng sͣ hãi, ÿͧ loɞi phɉɇng
tiʄn, kh͕ ɢy hɼt r͓i dɤn dɤn sɺ ÿɉͣc t͑t ÿɶp. Có 2 hào
màu trɬng. Tôn Giɠ th͍ nhɪn r͓i, liɾn ÿem cúng cho
chúng Tăng, chɉa trao cho ai gì cɠ, thì m͙t vʈ Tƒ Kheo
lɢy ÿi và quͷ thì thɉ͝ng hay chɰng mu͑n buông xɠ; nên
trong ÿêm t͑i ɢy lɢy cɢt giɢu ÿi. Khi vʈ Tƒ Kheo nɤy mɢt
vɪt r͓i liɾn ÿɼn h͏i Tôn Giɠ và Tôn Giɠ suy nghś. Ĉây
không phɠi là cͧa ngɉ͝i, và ta sɺ ÿɼn lɢy lɞi; r͓i ÿi ÿɼn
ch͗ quͷ kia, quɠ nhiên lɢy lɞi ÿɉͣc 2 hào nɤy. Nhɉ vɪy
vɪt ÿã bʈ ăn cɬp ÿɼn lɤn thͩ 3 và lɞi lɢy lɞi ÿɉͣc nhɉ lúc
ban ÿɤu. Cɤm ÿ͓ng tiɾn ɢy, tâm vʈ Tƒ Kheo sanh lo; nên
lɞi chɴt ra nhiɾu mɠnh và phân tán cho chúng Tăng; m͗i
m͗i ÿɾu có phɤn; hoɴc dùng bʈ ÿʀ ÿͱng. Quͷ kia lɞi ÿɼn,
ăn cɬp bʈ ɢy mà ÿi.
Phɪt bɠo: Hãy biɼt rɮng tâm keo kiʄt ÿã sai trái quá
nhiɾu. Do sͱ ràng bu͙c kia mà luôn bʈ ÿ͍a vào ác thú.
Cho nên ta nay phɉɇng tiʄn hiʀn thʈ, làm cho các loài
hͯu tình ÿoɞn trͫ sͱ keo kiʄt dɇ bɦn. Vui tu thí nghiʄp
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thanh tʈnh r͙ng rãi to l͛n. Ĉây ÿɉͣc g͍i là nhiɼp th͍ b͑
thí Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 6

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 25 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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Quyʀn thͩ 7
-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 25 tháng 6 năm 2009 tɞi Chùa Viên Giác
Hannover nhân mùa An Cɉ Kiɼt Hɞ Phɪt lʈch 2553.
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Nɼu có nhͯng chúng sanh dùng các ÿ͓ vɪt ÿ͑i v͛i
các loài hͯu tình mà b͑ thí. Ĉó là thͩc ăn u͑ng, áo quɤn,
ch͗ ngͧ nghʆ, thu͑c thang và cho ÿɼn tɢt cɠ nhͯng ÿ͓
vɪt quý báu. Ngay cɠ nhͯng ÿ͓ trong kho, tɢt cɠ ÿɾu có
thʀ ÿem thí cho. Ĉây g͍i là b͑ thí r͙ng l͛n. Hoɴc có
chúng sanh tâm vui ɉa b͑ thí lɞi không có nhiɾu ÿ͓ vɪt
nhɉ trên thì tùy theo ch͗ có mà b͑ thí. Ĉây g͍i là tùy
theo tͫng phɤn mà b͑ thí.
Phɪt dɞy: Có 2 loɞi b͑ thí. Ĉó là thân, ngͯ, ý nghiʄp
và th͍, tɉ͟ng, uɦn cùng v͛i sͱ suy nghś thay ÿ͕i, ÿ͓ng
th͝i thͱc hiʄn. Hiʄn tiɾn thͱc hiʄn và vui vɸ liên tͥc. Ĉây
g͍i là làm viʄc b͑ thí. Nɼu trong khoɠnh khɬc, phát kh͟i
tâm thanh tʈnh lɢy mình làm chính ÿʀ thí thì ÿây cŸng g͍i
tên là b͑ thí.
Lɞi có 2 loɞi khác rõ hɇn. M͙t là bɢt tʈnh; hai là
thanh tʈnh. Ngɉ͝i hay làm viʄc b͑ thí nên biɼt rõ; tͩc là
kiɼn lɪp ÿɉͣc tɢt cɠ các loɞi trí.
Nɼu kɸ b͑ thí mà chɰng có gi͛i, chɰng thuɪn theo
chánh lý; chɰng ÿɤy ÿͧ chánh kiɼn. Nghśa là sͱ b͑ thí ɢy
chɰng có kɼt quɠ. Nɼu nhɉ vɪy thì ngɉ͝i thí kia chɰng
ÿɉͣc phɉ͛c báu; hoɴc kɸ th͍ nhɪn không có gi͛i hɞnh,
không thông hiʀu giáo pháp mà dính chɴt vào tà kiɼn.
Nên nói rɮng sͱ thí ɢy không có kɼt quɠ. Ĉ͑i v͛i ngɉ͝i
b͑ thí kia lɞi chɰng có phɉ͛c báu. Ĉây g͍i là viʄc chɰng
thanh tʈnh.
Nɼu kɸ thí mà có trì gi͛i, hiʀu rõ giáo pháp và
chánh kiɼn, biɼt kɼt quɠ cͧa viʄc b͑ thí. Nhɉ vɪy ngɉ͝i
thí ɢy có ÿɉͣc phɉ͛c báu. Hoɴc ngɉ͝i th͍ nhɪn có ÿɤy
ÿͧ gi͛i ÿͩc, rõ biɼt pháp và thɢy nghe chɇn chánh. Nói
ÿây là b͑ thí có kɼt quɠ. Ĉ͑i v͛i kɸ b͑ thí kia, liɾn có
phɉ͛c báu. Sͱ b͑ thí nhɉ thɼ nɤy g͍i là th͍ nhɪn 2 loɞi
thanh tʈnh chánh hɞnh ÿɤy ÿͧ.
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Nɼu kɸ b͑ thí thanh tʈnh mà ngɉ͝i th͍ nhɪn cͧa b͑
thí bɢt tʈnh thì ÿiɾu nɤy lɞi cŸng g͍i là thành tͱu phɉ͛c
báu cͧa sͱ b͑ thí. Hoɴc giɠ kɸ b͑ thí chɰng thanh tʈnh, ví
dͥ nhɉ ngɉ͝i kia ngu si, c͑ giͯ cͧa cɠi nhɉ ÿͩa nô b͙c
phͥng sͱ cho chͧ; hoɴc bʈ nô dʈch quan quân bɠo làm,
nhɪp nhɮng kh͕ s͟, sau ÿó m͛i làm. Hoɴc vì có ngɉ͝i
già bʈnh kh͕ s͟ trói bu͙c, sɬp ÿɼn ch͗ chɼt, sau ÿó m͛i
làm viʄc b͑ thí. Nhͯng loɞi nhɉ trên ÿây không g͍i là b͑
thí. Hoɴc xem ca múa ÿͧ loɞi âm nhɞc; hay tͱ mình
ÿɉͣc khen r͓i sau ÿó m͛i làm. Hoɴc thɢy kɸ khác cùng
v͛i cͧa cɠi kia, tͱ cho là giàu có mà nói ÿɞi lên. Hoɴc ÿ͑i
v͛i sɬc ÿɶp kia, tâm sanh yêu thích, mu͑n chiɼm thͧ
ÿiɾu ɢy nói gɢp ÿôi viʄc nɤy. Nhɉ vɪy, tɢt cɠ ÿây chɰng
g͍i là b͑ thí. Vì sao vɪy ? – Vì tài vɪt kia tâm thɉ͝ng lo
lɬng cùng v͛i sͱ tham, sân, si, nghi, hoɴc v.v... ÿɤy cɠ.
Chɰng thuɪn v͛i chánh lý; chɰng gi͑ng v͛i ÿiɾu lành; chʆ
theo vòng luân h͓i, tɞo ra không biɼt bao nhiêu là sͱ khó
khăn. Làm sao có thʀ chiêu cɠm cho ngɉ͝i kia ÿɉͣc căn
lành xuɢt thɼ. Nhɉ Lai tɉ͛ng t͑t. Tay chân ÿɶp ÿɺ nhɉ
bͩc h͍a. G͍i ÿây là sͱ b͑ thí nhiʂm trɉ͛c không thanh
tʈnh.
Lɞi nói có hai loɞi. M͙t là b͑ thí r͓i; nhɉng lɞi không
thanh tʈnh. Hai là thí r͓i, h͓i hɉ͛ng vɾ sͱ thanh tʈnh. Lúc
bɢy gi͝ ͟ thành Vɉɇng Xá có m͙t Ĉàn Viʄt làm phɉ͛c
r͓i, ͟ trong vɉ͝n cͧa chúng Tăng tɞo ra âm nhɞc r͓i vui
say v͛i ÿó. Lúc ɢy chͧ vɉ͝n m͛i ÿɼn thɉa v͛i vʈ chͧ
chùa. Bɪc Kƒ Túc Tƒ Kheo m͛i bɠo Ĉàn Viʄt rɮng: Ngɉɇi
vì c͛ gì mà ÿɼn ÿây ÿʀ buông lung nhɉ vɪy ? Bây gi͝ vui
vɸ nhɉng hɪu quɠ sɺ chiêu tɪp quɠ kh͕. Tƒ Kheo chͧ
vɉ͝n m͛i thɉa v͛i bɪc Kƒ Túc rɮng: Ĉàn Viʄt ͟ ÿây lɢy
l͝i hay khéo ÿʀ làm vui, tɞi sao lɞi trách ông ta làm cho
ông ta sanh ra phiɾn não ? Lúc ɢy Kƒ Lão kia m͛i nói v͛i
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chͧ vɉ͝n rɮng: Ngɉɇi là kɸ h͍c chɉa thɢu, chɰng rõ biɼt
gi͛i luɪt, chʆ thͫa sͱ và cung phͥng ngɉ͝i bɞch y, kʀ cɠ
nhͯng cͧa cɠi ɢy, ngɉɇi ch͛ nên xem ÿây là giàu có, vui
mà th͍ dͥng, mà có thʀ làm cho ngɉ͝i khác tâm sanh
cu͓ng loɞn, tác ý m͙t cách phi lý. Vì hoɞi nhân duyên
cͧa pháp; nên bɪc Kƒ Túc ɢy m͛i nói bài kʄ rɮng:
Nɼu ͟ trong vɉ͝n Tăng
Du hí th͍ dͥc lɞc
Kɸ ngu kh͝ t͑i dɞ
Phá pháp, ÿ͍a ÿɉ͝ng ác
Nên ͟ trong viʄc nɤy
Tu b͑ thí, trì gi͛i
Hai ÿiɾu nɤy là bɞn
Hay m͟ cͭa giɠi thoát
Nhɉ nɉ͛c ao trong sɞch
Trong ɢy có hoa sen
Hoa kia khi n͟ ra
Sau ÿó kɼt thành hɞt.
Vì sao lɞi nói làm viʄc b͑ thí r͓i h͓i hɉ͛ng thanh
tʈnh ? Do ngɉ͝i b͑ thí kia kiên trì tʈnh gi͛i, thʀ tánh vui
mͫng, trɉ͛c sau thanh tʈnh. Cho ÿɼn tɢt cɠ vàng bɞc cͧa
cɠi quý báu trong xa kh͑ chɰng hɞn; ngͱa voi xe c͙, tâm
chɰng ham chͩa giͯ. Tɢt cɠ ÿɾu ÿem cho. Vì rõ biɼt
phɉ͛c báu b͑ thí ɢy kéo dài ÿɼn ÿ͝i khác xa lìa luân h͓i
và không bʈ lɉu chuyʀn nͯa. Vui chͩng chɇn thɉ͝ng, lìa
kh͏i nhͯng sͱ sai trái. Ĉ͑i v͛i nhͯng niɾm vui ngŸ dͥc
cͧa thɼ gian chɰng sanh nhiʂm trɉ͛c. Tɢt cɠ ÿɾu xɠ b͏.
Ĉ͑i v͛i sͱ khen chê, tâm nɤy chɰng ÿ͙ng; khi thɢy kɸ ÿi
xin ăn liɾn nói l͝i an ͧi và h͏i han, sɬc diʄn hòa nhã, lìa
xa sͱ ÿ͑ k͵, thɢy h͍ nhɉ ngɉ͝i trong gia ÿình; tâm
chɰng so ÿo; tùy theo ý nguyʄn cͧa h͍ mà làm cho
ngɉ͝i ÿi xin ÿɉͣc ÿɤy ÿͧ. Xa lìa bʄnh nɬm giͯ và chɰng
sanh nghi hoɴc; lìa nhͯng sͱ khoe khoan; tɦy trͫ ÿɉͣc
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sͱ keo kiʄt dɇ bɦn; hay vui v͛i kɸ khác; gánh vác m͍i
loài. Giͯ gìn oai nghi, ÿoɞn trͫ nhͯng sͱ tranh cãi. Hoɴc
có ngɉ͝i ÿɼn xin m͙t phɤn thân thʀ cͧa mình, lành tu
nhɨn nhͥc; chɰng sanh si não; tâm chɰng tán loɞn. Vui
v͛i niɾm vui b͑ thí t͑i thɉͣng. V͛i phɉɇng tiʄn kia, h͍
cɤu nɇi ta, ta nên hoan hͷ mà b͑ thí cho; làm cho ta
ÿɉͣc ÿɤy ÿͧ tʈnh gi͛i tinh tɢn, thiɾn ÿʈnh thɬng huʄ, các
Ba La Mɪt, liɾn chͩng vô vi, hiʄn pháp lɞc trú, ÿɬc thành
vô thɉͣng chánh ÿɰng b͓ ÿɾ. Lɞi nͯa các loài hͯu tình,
do sͱ giàu có kia mà sɬc lͱc mɞnh kh͏e, tham ÿɬm dͥc
lɞc. Còn ÿ͑i v͛i thɼ gian thì nɼu có bɞn gɤn gŸi, chɰng
vui theo Phɪt Pháp, can cɉ͝ng khó giáo hóa; cho ÿɼn
phát kh͟i nhiɾu loɞi bʈnh kh͕. Bʈnh phong, ÿàm dãi; hoɴc
3 loɞi g͙p chung, r͓i bʈ cɉ͛p mɞng ÿi. Lɞi nͯa ͟ trong
thɼ gian kia có quan quân, nông thɉɇng, công nghʄ và
tɢt cɠ nhɇn dân tâm thɉ͝ng lo lɬng, chɰng dʂ tͱ vui.
Cho nên chʆ m͙t hɉ͛ng tìm cɤu sͱ buông lung vui thú.
Ĉ͍a vào hɤm lͭa hiʀm nɞn b͟i năm dͥc, r͓i bʈ rɇi vào
luân h͓i; chɰng rõ biɼt ÿʀ ra kh͏i. Dùng tâm ÿɞi bi khai
thʈ giáo huɢn. Ĉ͑i v͛i sͱ ngu si t͑i tăm, vì làm phát sinh
trí tuʄ; chɰng ai cͩu h͙ ÿʀ ra kh͏i ch͗ kh͕ não. Ngɉ͝i
không ch͗ nɉɇng tͱa sɺ ÿɉͣc nɇi an ͕n. Cho ÿɼn hiʄn
tɞi th͍ nhͯng kh͕ báo ͟ ÿʈa ngͥc. Nɼu ta có tu b͑ thí
phɉ͛c nghiʄp ÿʀ thí cho các loài hͯu tình thì tɢt cɠ ÿɾu
lìa kh͕. Nɼu ta b͑ thí thì sɺ nhɪn ÿɉͣc phɉ͛c báo kɼt
quɠ. Chɰng cɤu khoái lɞc ngŸ dͥc cͧa thɼ gian, lɞi chɰng
ɉa kiʀu cách giàu có. Nguyʄn ra kh͏i luân h͓i, cͩu cánh
giɠi thoát. Ĉây g͍i là b͑ thí h͓i hɉ͛ng thanh tʈnh.
Phɪt dɞy: Nhɉ thɼ ÿã làm viʄc b͑ thí thanh tʈnh r͓i
nh͛ lɞi nhɇn duyên ngày trɉ͛c, ta nay lɉͣc nói vɪy. ͞
m͙t thu͟ quá khͩ xa xôi vô lɉͣng ÿ͝i trɉ͛c, tên nɉ͛c là
Thiʄn Thinh, vua g͍i là Thiʄn Thɬng giàu có tͱ tɞi, có
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nhiɾu quyɼn thu͙c, nhɇn dân sung túc, an ͕n hoan ca,
thɉɇng yêu tôn tr͍ng, chɰng có tranh nhau; chɰng nghe
l͝i ác; chɰng hɾ bʄnh tɪt. Rͫng cây sɤm uɢt, trái thɪt
ng͍t bùi. Dɉ͛i ÿɢt chɰng sanh c͏ dɞi. M͍i vɪt ÿɤy ÿͧ.
Tɢt cɠ ÿɾu sung túc. Ông vua kia trʈ thɼ, tánh thɪt nhɇn
hiɾn, xem khɬp lê dân nhɉ con cͧa mình. Vui nɇi chánh
pháp, chɉa hɾ lìa b͏; quyɼt ÿʈnh tâm tͫ, thɉɇng xót tɢt
cɠ. Xa lìa hͯu vi, liʂu ÿɞt ÿɉͣc vô ngã. Ĉây là bɪc Ĉɞi
Trɉͣng Phu ÿɉͣc m͍i ngɉ͝i xɉng tán, ͟ ÿ͝i b͑ thí r͙ng
rãi, tâm chɰng keo kiʄt. Tɢt cɠ nhͯng vɪt s͟ hͯu ÿɾu xɠ
b͏ hɼt. Cͩ m͗i sáng s͛m ÿɾu ÿi ÿɼn ch͗ b͑ thí. Nhͯng
ngɉ͝i ÿɼn xin ăn thì nói cho h͍ l͝i lành và an ͧi h͍. Hoɴc
có ngɉ͝i mu͑n u͑ng nɉ͛c thì cho nɉ͛c ngon ng͍t; hoɴc
ngɉ͝i cɤu y phͥc, liɾn cho ÿ͓ t͑t. Cho ÿɼn vàng bɞc lɉu
ly, xa cͫ, mã não, chɇn châu, ma ni. Trong kho có bao
nhiêu ÿ͓ vɪt, tùy theo ch͗ mong cɤu mà ÿem cho hɼt.
B͑ thí nhɉ thɼ r͓i, nhà vua lɞi tr͟ vɾ hɪu cung triʄu tɪp
cung tɤn, con trai, con gái, kʀ cɠ quan trɉ͟ng Ĉɞi Thɤn,
m͗i m͗i ÿɾu thí cho. Hoɴc làm cho h͍ ÿɤy ÿͧ. Tɢt cɠ các
loɞi cͧa cɠi ÿɾu cho hɼt chɰng còn gì, duy chʆ còn mɴc
m͙t b͙ ÿ͓ trên mình mà thôi.
Lúc bɢy gi͝ vua Thiʄn Thɬng liɾn suy nghś rɮng:
Bây gi͝ trong thành nɤy tɢt cɠ nhɇn dân ta ÿã chu cɢp
ÿɉͣc ÿɤy ÿͧ giàu có; chʆ còn nhͯng loài côn trùng chɉa
ÿɉͣc ân huʄ. Suy nghś có vɪt gì ÿʀ ÿem cho. Lúc ɢy vua
liɾn ÿɼn nɇi có thɪt nhiɾu mu͗i, c͟i b͏ y phͥc, ÿʀ cho
chúng chích. Tɢt cɠ ÿɾu no say r͓i, tâm vua cŸng chɰng
nh͍c nhɮn. Lúc ɢy Ĉɼ Thích nhìn xu͑ng nhân gian thɢy
viʄc nɤy r͓i, là ÿiɾu chɉa tͫng có. Vua Thiʄn Thɬng kia
hay phát nguyʄn ÿiɾu nɤy do tâm tͫ bi r͙ng l͛n, làm lͣi
ích an lɞc cho tɢt cɠ chúng hͯu tình, ta sɺ tͱ ÿɼn ÿó ÿʀ
xem sͱ thành thɪt nɤy ra sao. Liɾn lúc ɢy Ĉɼ Thích hóa
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thành m͙t con chim kênh kênh v͗ cánh bay ÿɼn, móng
vu͑t sɬc bén, bay ÿɼn trɉ͛c vua và mu͑n móc hai con
mɬt. Vua ÿã ÿͧ lòng tͫ nên chɰng có gì kinh hãi. Trɠ mɬt
lɞi cho vua và ngoái c͕ lɞi con chim kênh kênh nói: Hãy
cho thʈt thân ngɉɇi cho ta, nhà ngɉɇi chɬc cŸng vui, r͓i
sà xu͑ng cɉ͛p thân, h͑t nhiên biɼn mɢt.
Lúc ɢy Ĉɼ Thích Thiên liɾn hiʄn thành thân Bà La
Môn ÿɼn trɉ͛c ch͗ vua, gɤn gŸi cung kính nói rɮng:
Thɉa Ĉɞi Vɉɇng! Hãy cho 2 con mɬt cho ta! Vua liɾn bɠo
rɮng: Nɤy Ĉɞi Bà La Môn! Nɼu ngɉɇi cɤn thɪt thì hãy tͱ
lɢy. Mɬt ta ÿây, ta chɰng tiɼc nu͑i gì. Lúc ɢy Ĉɼ Thích rõ
biɼt viʄc b͑ thí nɤy là chɇn thɪt chɰng phɠi hɉ ngͥy, r͝i
thân Bà La Môn, hiʄn lɞi sɬc tɉ͛ng cͧa Ĉɼ Thích, tâm
sanh hoan hͷ, tán thán lành thay và nói rɮng: Ĉɞi Vɉɇng
bây gi͝ v͛i tâm tͫ kiên c͑, nguyʄn lͱc ɢy quyɼt ÿʈnh sɺ
làm lͣi ích cho các loài hͯu tình. Tâm chɰng ÿiên ÿɠo,
nɇi nɇi ch͑n ch͑n tɢt cɠ chúng sanh khi nghe tên vua
ÿɾu ÿɉͣc vui vɸ. Chɰng bao lâu chͩng ÿɉͣc Vô Thɉͣng
B͓ Ĉɾ. Nhɉ vɪy ngɉ͝i b͑ thí hay thí cho ngɉ͝i. Cho ÿɼn
vɪt b͑ thí hoɴc r͙ng, hoɴc hɶp, chɰng phɠi là không
thanh tʈnh. Ngɉ͝i này sɺ ÿɉͣc niʄm xͩ Chánh Cɤn; thɤn
túc căn lͱc và nhͯng pháp công ÿͩc. Ĉ͑i v͛i con ÿɉ͝ng
giác ng͙ chɉa hɾ th͑i chuyʀn. Liɾn vì thanh tʈnh t͑i
thɉͣng phɉ͛c ÿiɾn. Hay tr͓ng ÿɉͣc nhiɾu căn lành cho
tɢt cɠ chúng sanh. Ĉây là bɪc Ĉɞi Trɉͣng Phu, ÿã vì cha
mɶ, thân bɮng quyɼn thu͙c tɞo ra ch͗ nɉɇng tͱa. Nhɉ
nhà cͭa t͑t ÿɶp ÿʀ khi gió chɉ͛ng, mɉa lɞnh, hay trùng
ÿ͙c khi tr͝i nóng, ÿɉͣc an ͕n ͟ yên. Lɞi cŸng hay vì tɢt
cɠ nhͯng vʈ Bà La Môn ͟ trong ÿɞi chúng lành nói luɪn
nghʈ. Tɉ͛ng mɞo ÿɶp ÿɺ, thân tâm mɞnh kh͏e. Dùng
huʄ quyɼt ÿʈnh hàng phͥc nhͯng sͱ thɢy nghe khác.
Gi͑ng nhɉ con voi có sͩc mɞnh nɇi núi tuyɼt, ÿɦy ra v͛i
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kɸ oán ÿʈch thì tâm chɰng sͣ hãi. Gi͑ng nhɉ bɪc tôn sɉ
dɞy d͗ ÿ͓ chúng, chɰng xa lìa sͱ thʈ phi. Nhɉ mɶ nh͛
nghś ÿɼn con; nên rõ biɼt ngɉ͝i nɤy, nhɉ h͓ nɉ͛c trong
mát, hay cho tɢt cɠ nhͯng kɸ ÿang khát. Nhɉ hoa ÿɶp
mɬt, ngɉ͝i ai cŸng thích. Tùy theo nɇi n͟ mà ÿem cúng
bái. Nhɉ vʈ Thɤy thu͑c kia, lành trʈ các loɞi bʈnh, tùy theo
ÿ͑i phɉɇng mà cho sͱ an lɞc. Nhɉ ngɉ͝i trì chú hay trͫ
khͭ rɬn ÿ͙c. Ngɉ͝i kia liɾn lành diʄt ÿɉͣc tham sân si
ÿ͙c hɞi. Thɢy các chúng sanh tham lam chɰng có phɉ͛c
huʄ, lâu ÿ͝i chìm n͕i trong sanh tͭ bùn nhɇ; nay lɞi tu
nhͯng pháp lành chɇn thɪt tɉɇng ɉng, dɤn dɤn sɺ dɨn
ÿɼn công ÿͩc bɠo sɇn. Nhɉ rͫng Chiên Ĉàn, gió mang
hɉɇng thɇm ÿi khɬp ch͑n. Theo ÿó ngɉ͝i nghe biɼt,
chɰng có ai là chɰng có ý không vui. Ngɉ͝i nɤy tên hay.
Lɞi nͯa nhɉ ÿây ÿ͑i v͛i tɢt cɠ nɇi; hoɴc ÿɉͣc khâm
phͥng nhɉ vua ͟ trong thành, an ͕n chɰng sͣ. Tɢt cɠ
nhɇn dân nɉɇng vào ÿó ÿʀ ͟. Ngɉ͝i nɤy thͱc hành hɞnh
b͑ thí m͍i ngɉ͝i ÿɉͣc gɤn gŸi; nhɉ trăng mùa thu, ánh
sáng trong xanh. Tɢt cɠ thɼ gian ÿɾu chiêm ngɉ͡ng. Kɸ
vui v͛i hɞnh b͑ thí lɞi ÿɉͣc nhɉ vɪy.
Nhɉ Ĉͩc Mâu Ni Tôn các căn tʈch tśnh, nói pháp giɠi
thoát, hoan hͷ b͑ thí, r͙ng rãi ÿɤy khɬp, liên tͥc chɰng
gián ÿoɞn. Ĉây ÿɉͣc g͍i là b͑ thí chánh niʄm giɠi thoát
thanh tʈnh. Lɞi nͯa kɸ b͑ thí kia thɢy ngɉ͝i khác ÿɼn ÿʀ
mong m͏i nɇi ta, thì nên kh͟i tâm nghinh tiɼp. Ĉɤu tiên
h͏i bày các ÿ͓ ăn ra và tùy nɇi ɢy mu͑n ÿʀ thí cho; cho
ÿɼn ch͗ vui vɸ; nhɉng tâm thì không tiɼc; hoan hͷ thí
cho. B͑ thí nhɉ vɪy r͓i, ngɉ͝i kia hay b͏ ÿɉͣc tɢt cɠ
nhͯng chɉ͛ng lͥy; lɞi hay nhiɼp thͧ ÿɉͣc tɢt cɠ nhͯng
căn lành. Khi xɠ b͏ thân nɤy r͓i lɞi ÿɉͣc nhͯng sͱ lͣi ích
sáng sͧa, quyɼt ÿʈnh vãng sanh vɾ cõi tr͝i Tri Túc. Ĉó là
nɇi vui vɸ an ͕n thͩ nhͩt. Lúc ÿó ͟ thiên cung kia có cây
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Kiɼp Ba cành lá t͏a mát phóng ra ánh sáng. Hoa quý n͟
r͙; tɢt cɠ ÿɾu tròn trʈa. Trên hoa ÿó lɞi sanh ra rɢt nhiɾu
Thiên nͯ ÿɶp ÿɺ. Nhͯng ngɉ͝i ͟ cõi thiên ɢy tùy ý mà
nhɴt hoa lɢy. Lɞi có rɢt nhiɾu cung ÿiʄn trang nghiêm
r͙ng rãi, ÿɉͣc làm bɮng nhͯng ÿ͓ quý giá, toàn là
nhͯng loɞi vàng ròng, cŸng có nhiɾu cái bình quý báu.
Bao quanh ÿɢy là nhͯng tràng phan ÿɶp lɞ, uyʀn chuyʀn
tùy theo gió lay ÿ͙ng. Lɞi có vô s͑ trăm ngàn Thiên nͯ,
hình thʀ m lʄ, ÿoan chánh khó sánh. Trên ÿɤu có kɶp
hoa, tiɼp xu͑ng ÿɼn áo quɤn, mang toàn là nhͯng ÿ͓
ÿɶp, c͙t chɴt vào thân; tai thì có ÿính hoa tai bɮng các
loɞi anh lɞc. Vͫa bách b͙ vͫa ca hát chung v͛i nhau.
Thɪt là dʂ thɉɇng. Các Thiên nͯ nhɉ vɪy ÿɤy khɬp cɠ.
Lúc ɢy có vʈ Thiên Nͯ ÿɶp nhɢt quen m͙t Thiên Tͭ m͛i
sanh vào ÿây; nên ÿã cùng v͛i nhͯng Thiên nͯ khác hát
nhɞc ca vui và ÿɼn cͭa thành ÿʀ nghinh tiɼp. Lúc ɢy
trong b͍n h͍, vʈ Thiên Tͭ m͛i sanh vào ÿó uy ÿͩc ÿɴc
biʄt, hình sɬc kƒ lɞ, tóc mây mɾm mɞi xoáy quanh phía
bên mɴt ÿɶp ÿɺ. Tɢt cɠ nhͯng bͥi bɴm, hɤu nhɉ chɰng
nhiʂm vào. Mɬt trong mày r͙ng, trông nhɉ hoa sen
xanh. Môi màu ÿ͏ ͭng nhɉ trái Tɤn Bà. Răng trɬng thɪt
ÿɾu, gi͑ng nhɉ màu tuyɼt. Trên thân phóng ra ánh sáng
rͱc r͡, chiɼu sáng khɬp nɇi. Tu trong th͝i gian ngɬn mà
thɢy ÿɉͣc an vui. Lúc ɢy bà ÿʄ nhͩt Thiên Nͯ m͛i thɉa
cùng Thiên Tͭ rɮng:
Bây gi͝ ͟ trong cõi tr͝i nɤy toàn là nhͯng niɾm vui
không bao gi͝ hɼt. Duy nguyʄn nhɇn giɠ lɢy ta làm
ch͓ng, s͑ng lâu nɇi nɤy ÿʀ cùng hɉ͟ng chung nhͯng sͱ
khoái lɞc. Liɾn ÿó lɢy bình vàng ÿ͕ nɉ͛c vào cùng v͛i mŸ
ÿ͙i cͧa Tr͝i, ÿͧ loɞi anh lɞc ÿʀ mɴc vào thân, ÿem dâng
lên ÿɤy ÿͧ. Lɞi có Thiên nͯ tay cɤm phɢt trɤn dɨn ÿi phía
trɉ͛c, ÿɼn nɇi m͙t rͫng hoa quý, liɾn ca hát xɉ͛ng múa,
tɢu lên nhiɾu bɠn nhɞc. Cɠ hai ÿɾu ngɬm nhìn, th͍ nhɪn
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nhͯng diʄu dͥc lɞc ɢy. Lɞi ͟ trên cõi tr͝i thɢy ÿɉͣc nhiɾu
lɤu ÿài tráng lʄ, có thʀ ÿi ÿɼn ÿó ÿʀ dͱ yɼn tiʄc, tùy ý tͱ
tɞi. Hoɴc ͟ nɇi ao quý cùng nhau du hí. Các Thiên nͯ
tranh nhau hái hoa sen, m͗i ngɉ͝i ÿɾu ÿem dâng lên
Thiên Tͭ m͛i sanh vào ÿó. Hoɴc rɠi các thͩ hoa ÿɤy trên
mɴt ÿɢt, m͗i m͗i ÿɾu sanh dͥc tɉ͟ng. Hoɴc ÿɼn gɤn nͯa
lɞi có m͙t vʈ Tr͝i ÿɼn ÿʀ chúc mͫng h͏i han. Ngày xɉa
ngɉ͝i nɤy ͟ cõi nhɇn gian hay tu hɞnh Du Già, phá hoɞi
sͱ tham dͥc và nhɇn duyên bɢt tʈnh. Cho nên bây gi͝
ÿɉͣc sanh vào nɇi ÿây, th͍ nhɪn nhͯng ÿiɾu sung
sɉ͛ng. Các Thiên nͯ cung kính vây bͧa chung quanh.
Lúc ɢy vʈ Thiên Nhɇn kia, liɾn lʂ dɉ͛i chân và hoan hͷ
xɉng tán mà nói kʄ rɮng:
Lành thay nhɇn giɠ sanh cõi nɤy
Ĉɉͣc th͍ t͑i thɉͣng ngŸ dͥc lɞc
Nhɉ trăng sáng tròn ÿɶp khɬp nɇi
Hay bɸ hoa sen xanh thɇm ÿɶp
Chͩa nhóm tu r͙ng nhͯng hɞnh lành
Thân phóng ánh sáng thɪt trong sɞch
Thɉ͝ng dùng mɬt lành nhìn chúng sanh
Nên ÿɉͣc tr͝i ngɉ͝i ÿɾu tôn tr͍ng
Lɞi có rͫng Chiên Ĉàn thɪt thanh tʈnh
Cành là sum suê thɪt dʂ thɉɇng
Khɬp nɇi b͑n phía ÿɾu t͑t ÿɶp
Hoa ÿɶp rɠi khɬp ÿɤy tràn cɠ
Có các Thiên Nͯ tɞi nɇi ɢy
Dung nhan ÿɶp tuyʄt thɪt ÿoan chánh
Thân mình mɾm mɞi t͏a mùi hɉɇng
Tranh nhau ca vŸ không mʄt m͏i
Ta nay ÿɉͣc hɤu bɪc Nhɇn Giɠ
Mɬt sáng tâm vui chɉa tͫng có
Sanh ÿây ý vui chɰng t͕n hɞi
Chɰng ít nhɇn duyên ÿɉͣc sanh ÿây
Trăm ngàn Thiên nͯ thɉ͝ng vây quanh
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Do trɉ͛c làm phɉ͛c ÿɉͣc trang nghiêm
Nhɉ vɪy b͑ thí phɉ͛c khó nói
Hãy nên xa lìa nhͯng nghi hoɴc.
Lúc bɢy gi͝ vʈ ThiênTͭ m͛i sanh ɢy nói bài kʄ ÿʀ
ÿáp lɞi rɮng:
Nɼu mu͑n tăng trɉ͟ng nhóm công ÿͩc
Nên tu r͙ng rãi thanh tʈnh thí
Quyɼt ÿʈnh nhɪn ÿɉͣc vui trên hɼt
Nɉ͛c lͭa, chɰng ngɉ͝i nào hɞi ÿɉͣc
Cõi Tr͝i vui vɸ thɪt khó có
Tùy ý th͍ dͥng liɾn hiʄn tiɾn
͞ cõi thɼ gian ngɉ͝i thông minh
Nên phát tâm lành ÿʀ b͑ thí.
Các loài hͯu tình nên lành suy nghś. Viʄc b͑ thí nhɉ
thɼ r͓i th͍ ÿɉͣc phɉ͛c báu cͧa cõi Tr͝i, sau sanh vào
loài ngɉ͝i thì ÿɉͣc sanh vào t͙c l͛n tiɼng vang ÿ͓n
khɬp, lɞi có uy ÿͩc, sɬc tɉ͛ng trang nghiêm, ngɉ͝i thɢy
ÿɾu vui, thân thu͙c ÿɤy khɬp, cͧa cɠi giàu có. Giɠ sͭ có
gɴp duyên xɢu, cŸng chɰng thʀ bʈ phá hoɞi. Nhɉ trong
kinh Tƒ Xá Khɉ Vɉɇng Mɨu Nhɇn Duyên ÿã nói. Lúc ɢy vʈ
Vɉɇng nͯ kia cùng v͛i quyɼn thu͙c khi r͝i kh͏i cung,
ÿɼn vɉ͝n xem chɇi, r͓i nghʆ ngɇi tɞi ÿó. Lúc ÿó c͟i b͏
nhͯng ÿ͓ trang sͩc ÿɶp nɇi thân ra r͓i ÿʀ qua m͙t bên;
ÿoɞn cùng v͛i nô tƒ ÿɼn nɇi Phɪt ÿʀ nghe Pháp. Khi
nghe xong tr͟ lɞi cung ÿiʄn thì con nô tƒ quên cɤm ÿ͓
vɪt ɢy theo. Bà nghe chɰng vui, liɾn tâu cho vua cha rõ.
Bà mɶ nói v͛i vua rɮng: Ĉây viʄc ÿã nhɉ thɼ, giɠ sͭ có
ngɉ͝i thɢy ÿɉͣc lɞi chɰng thʀ lɢy. Vì ta trong nhiɾu ÿ͝i,
cho ÿɼn thân nɤy, ta chɉa bao gi͝ tham lam cͧa ai dɤu
cho m͙t vɪt nh͏ ÿi nͯa. Nɼu kh͟i lên tâm niʄm nɤy thì ta
mu͑n lɢy tɢt cɠ nhͯng ÿ͓ vɪt trên thân cͧa chúng sanh,
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thì ta chɰng thʀ gɴp ÿɉͣc chɉ Phɪt, làm cho các loài hͯu
tình, ÿɴng quɠ nhɉ ý.
Lúc ɢy Tôn Giɠ A Nan thɢy vɪt nɤy r͓i, liɾn nhɴt ÿi
và ngày hôm sau mang vào cung n͙p vào cung vua.
Vua h͏i: Vɪt quý ɢy sao Tôn Giɠ thɢy ÿɉͣc ? – Còn
nɼu ngɉ͝i khác ÿɉͣc chɬc cŸng chɰng còn.
Bà mɶ m͛i nói v͛i vua rɮng: Tɞi con không tin, chͩ
ta ÿ͑i v͛i vɪt nɤy thì nhɉ có tɉ͝ng b͑n bên giͯ lɞi.
Nghiʄm do phɉ͛c lͱc. Ai là ngɉ͝i nhɪn ÿɉͣc thì b͏ ÿi r͓i.
Ngɉɇi ÿɼn kia ÿi, m͗i m͗i thɢy khác. Hoɴc nói là bɢt
tʈnh; hoɴc nói là rɬn ÿ͙c, xɠ b͏ mà chɞy. Vua hay sanh
nghi nên ch͝ cho mɶ ngͧ say lɢy nhɨn ÿeo tay ÿem b͏
vào trong sông. Sau khi mɶ ngͧ dɪy bɠo:
Ai ÿã lɢy nhɨn cͧa ta ÿem ÿi ÿâu ?
Vua ÿáp: Nɼu nh͝ phɉ͛c lͱc giͯ gìn thì tìm dùm kɸ
giͯ nó.
Bà mɶ bɠo: Hãy dͫng ngay! Ta sɺ ÿɉͣc lɞi. Sau ÿó
m͙t ngày, trong m͙t chͣ cá có bán m͙t con cá, khi m͕
bͥng ra thì thɢy chiɼc nhɨn. M͍i ngɉ͝i ÿɾu hoɠng kinh.
Vua liɾn tán dɉɇng rɮng: Lành thay! Mɶ ta; gi͑ng
nhɉ l͝i ÿã nói; gi͑ng nhɉ tiɼng gɤm cͧa Sɉ Tͭ. Ngày
sau khi Ngài A Nan ÿɼn thăm ch͗ vua thì vua càng tin
tɉ͟ng gɢp b͙i. Cho ÿɼn viʄc phɉ͛c lͱc ÿɾu chɇn thɪt
nhɉ ÿiɾu nɤy. Nên ta vui v͛i viʄc tɞo phɉ͛c m͙t cách r͑t
ráo.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 7
(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 26 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

77

EDD

Quyʀn thͩ 8

-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 26 tháng 6 năm 2009 nhɮm mùa An Cɉ Kiɼt
Hɞ Phɪt lʈch 2553.
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Phɪt bɠo rɮng: Nɤy Ĉɞi Vɉɇng! Nên rõ biɼt tɢt cɠ
chúng sanh trong thɼ gian nɤy ÿɾu do sͱ b͑ thí thanh
tʈnh; cho nên th͍ ÿɉͣc phɉ͛c báu. Oán tɴc chɰng hɞi
ÿɉͣc. Giɠ sͭ có cɠ trăm ngàn ngɉ͝i ÿi nͯa, lɞi chɰng thʀ
cɉ͛p ÿoɞt ÿɉͣc. Tùy theo nɇi ÿɼn mà phɉ͛c ɢy dɨn ÿɤu;
cho ÿɼn cu͙c ÿ͝i khác. Phɉ͛c lɞi cŸng nhɉ vɪy, gi͑ng
nhɉ bɞn lͯ, thɉ͝ng hay bên mình. Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn
nói kʄ rɮng:
Do ÿ͝i trɉ͛c tích tɪp
R͙ng rãi viʄc làm phɉ͛c
Nay ÿɉͣc làm bɪc vua
Ĉͧ ÿɶp ÿʀ tôn quý
Trăm ngàn nhͯng viʄc khác
Ĉͩng thɰng ͟ trɉ͛c vua
Phɉ͛c lͱc nhiɼp hɼt vɪy
Chiêm ngɉ͡ng cùng khúm núm
Nêu rõ phɉ͛c nghiʄp kia
Nhɉ mɬt, bͥng, tay chân
Thɉ͝ng bɠo vʄ cho nhau
Hay liên tͥc không dͩt
Ta xɉa tu hɞnh thí
Tɢt cɠ ÿɾu xɠ b͏
Chʆ giͯ m͙t con voi
Tùy ý c͡i qua lɞi
Vui dͫng nɇi núi rͫng
Tu tɪp cùng Thiɾn Ĉʈnh
Lúc ɢy cɠ nhɇn dân
Ai nɢy ÿɾu chɞy theo
Hoɴc tay cɤm phɢt trɬng
Hoɴc lɞi cɤm dù che
Cho ÿɼn cɠ ÿʄm chiɼu
Ĉʀ làm giɉ͝ng ng͓i nɮm
H͍ ÿɾu h͏i vua rɮng
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Chúng tôi chɰng phɉ͛c huʄ
Nay nguyʄn gɤn gŸi Ngài
Ĉ͓ng tu nhͯng viʄc lành
Phɉ͛c là viʄc cao cɠ
Thɉ͝ng ÿɉͣc vui chɇn thɪt
Phɉ͛c là bɞn thͩ nhɢt
Dɨn ÿɼn nɇi an ͕n
Phɉ͛c gi͑ng Nhɉ Ý bɠo
Ĉʀ ÿó r͓i cɤm lên
Tɞo t͑t ÿɶp bɪc nhɢt
Nhͯng nguyʄn ÿɾu thành tͱu
Sɬc tɉ͛ng ÿɾu ÿɶp ÿɺ
Th͍ niɾm vui ngŸ dͥc
Nói năng ngɉ͝i vui nghe
Thiʄn xɠo thɪt rõ ràng
Th͍ mʄnh ÿɉͣc dài lâu
An ͕n chɰng lo rɤu
Tɢt cɠ các chúng sanh
Thɢy nhɉ bɞn lành vɪy.
Nɼu các loài hͯu tình cho là phɉ͛c ÿiɾn bɪc nhɢt,
thì thuɪn theo chánh lý, chuyên tâm b͑ thí, thì quyɼt
ÿʈnh sanh ra trong ÿ͝i nɤy ÿɉͣc giàu có, tɉɇng ɉng v͛i
phɉ͛c báu. Nhɉ m͙t phu nhɇn tóc vàng ánh, nghe nói
vɾ công ÿͩc cͧa Phɪt; nên tâm sanh tán thán ngɉ͡ng
m͙. Ĉɤu tiên bà dùng mái tóc vàng ɢy dâng lên Ĉͩc
Phɪt. Lɞi có Vɉɇng Nͯ Thiʄn Tɉ cúng dɉ͝ng ÿ͓ ăn thͩc
u͑ng ngon lɞ cho Ngài Tu B͓ Ĉɾ. Lɞi có Tu Phát Bà La
Môn nͯ tͱ cɬt mái tóc cͧa mình ÿʀ ÿ͕i lɢy cháo và cɇm
cúng cho Tôn Giɠ Ĉɞi Ca Chiên Diên. Sau ÿó tóc ÿɉͣc
m͍c lɞi. Cɠ 3 ngɉ͝i ÿàn bà do sͱ b͑ thí thanh tʈnh mà
hiʄn thân ÿɉͣc làm Hoàng hɪu cͧa cɠ nɉ͛c. Lɞi có
Trɉ͟ng Giɠ Phɉ͛c Nghiêm cùng ÿɼn thʆnh Phɪt và các vʈ
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A La Hán cùng ÿɼn nhà ÿʀ dùng cɇm. Trong kho cͧa ÿɤy
nhɉ mͥc ngɉu nͯ dùng hɉɇng Chiên Ĉàn và Ĉiɾn Xá nͯ
dùng lúa kɼt hoa, cúng dɉ͝ng tháp Phɪt, ÿɾu ÿɉͣc sanh
Thiên. Tɢt cɠ nhɉ vɪy ÿɾu nhɪn ÿɉͣc nhɇn duyên trong
hiʄn ÿ͝i. Trong kinh Thɬng Quân Vɉɇng có nói: Khi Ĉͩc
Phɪt ͟ tɞi thành Xá Vʄ thì có phu nhɇn Mɞt Lʈ cͧa vua
Thɬng Quân, ÿɤu tiên bà sanh m͙t con gái, ÿɤy ÿͧ 18
loɞi cͱc xɢu; năm qua tháng lɞi l͛n dɤn tìm cɤu ch͗ xͩng
ÿôi vͫa lͩa trong quý t͙c; nhɉng chɰng vui vì nhà trai
thu͙c chͧng t͙c thɢp hèn. Ý vua không vui. Lúc ɢy ͟
ngoɞi qu͑c có m͙t ngɉ͝i con trai cͧa m͙t Trɉ͟ng Giɠ ͟
lâu tɞi thành nɤy tiêu xài hoang phí, phɉ͝ng chèo chung
quanh, lɞi chɉa kɼt hôn; nên Sͩ thɤn ÿɼn thɉa vua và
vua cho triʄu vào h͏i rɮng:
Ta có m͙t Trɉ͟ng Nͯ sɺ cho làm vͣ khanh; nhɉng
phɠi su͑t ÿ͝i s͑ng trong vinh hoa phú quý. Giɠ sͭ mu͑n
tr͟ lɞi nɉ͛c thì nên cho tr͟ vɾ. Lúc ɢy Công Chúa ÿɉͣc
dùng nhͯng loɞi ÿ͓ quý giá trang sͩc nɇi thân ÿʀ ÿi lɢy
ch͓ng. Ĉem theo cùng vô s͑ ÿ͓ vɪt. Khi ÿó con ông
Trɉ͟ng Giɠ dɨn vͣ vɾ nhà th͝i gian chɰng bao lâu thì ÿã
ÿɼn nɉ͛c cͧa mình. Khi ÿɼn nhà r͓i, gia ÿình m͛i thiɼt lʂ
ÿãi ÿɮng. Con ông Trɉ͟ng Giɠ nói rɮng:
Vͣ ta là con vua, trông rɢt là dʂ nhìn. Nhɉng khi ÿã
gɴp r͓i thì sɺ bàn tán. Sau ÿó bà con cŸng ÿɼn nhà nɤy.
Con cͧa Trɉ͟ng Giɠ nói:
Sau 7 ngày thì ta ra kh͏i thành ÿʀ ÿi ÿɼn m͙t hoa
viên. Khi ɢy thɢy tɉ͛ng r͓i m͍i ngɉ͝i lɞi nói: Nɼu l͝i nói
ɢy không ÿúng thì ta sɺ bʈ phɞt 50 vɞn ÿ͓ng tiɾn. Cho
ÿɼn 7 ngày trôi qua, con ông Trɉ͟ng Giɠ kia ÿã sɬm
sanh ÿɤy ÿͧ tɢt cɠ ÿ͓ ăn u͑ng ngon ng͍t; trɉ͛c tiên lɢy
m͙t phɤn ÿʀ vào trong phòng, r͓i nói cho vͣ biɼt và
phong t͏a các cͭa. Lúc ɢy con cͧa Trɉ͟ng Giɠ cho ch͟
nhͯng ÿ͓ nɤy ÿɼn ch͗ phɞt cùng v͛i các ÿ͓ ăn u͑ng, r͓i
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ÿɼn vɉ͝n kia. Lúc ÿó m͍i ngɉ͝i ͟ tɞi vɉ͝n nhìn thɢy con
ông Trɉ͟ng Giɠ kia chʆ ÿɼn có m͙t mình lɞi hô lên rɮng:
Ngɉ͝i nɤy nói d͑i, chɰng y nhɉ l͝i hͩa trɉ͛c.
Khi ÿɼn vɉ͝n nɤy r͓i liɾn nói v͛i quyɼn thu͙c rɮng:
Thɪt là kh͕ thay! Quý vʈ không thɢy nên giɪn, nguyʄn
ÿɉͣc xͭ phɞt.
M͍i ngɉ͝i nói rɮng: Có phɠi vͣ con yêu quý nên
cho cɢt giͯ ͟ trong phòng vì sͣ ánh sáng mɴt tr͝i mɴt
trăng; nên chɰng cho gɴp ? Há mà gɴp ÿɉͣc chúng ta thì
chúng ta xem thͭ ra sao.
Lúc ɢy Công Chúa than lên rɮng: Ta tuy còn trɸ, mà
hình dung xɢu xí là do nguyên nhɇn gì mà chiêu cɠm
viʄc kia và than tiɼp rɮng: Kh͕ thay! Kh͕ thay! Làm cho
bɪc Trɉͣng Phu th͍ nhɪn nhiɾu sͱ xɢu h͕, thì tɞo ra
nhͯng l͝i nói d͑i trá và khi gɴp hình phɞt thì phɠi xͭ sͱ
ra sao ? Chʆ có che giɢu bɾ ngoài tͫ chân ÿɼn trán.
Lúc bɢy gi͝ vʈ Thͧ Trɞch Thɤn thɢy viʄc nɤy r͓i nói
v͛i Công Chúa rɮng: Ta sɺ bɠo toàn tánh mɞng cho
ngɉɇi, bɠo ÿͫng lo lɬng. Nên biɼt rɮng Ĉͩc Thɼ Tôn
thɉ͝ng hay vì các chúng hͯu tình mà cͩu ÿ͙ ÿɉͣc an
vui. Vì Ngài dùng tâm tͫ vô tɪn. Nên nh͛ nhɉ vɤy.
Ta nay ÿ͑i v͛i tɢt cɠ chúng sanh vì nói pháp quan
tr͍ng mà làm cho sanh ra tín giɠi.
Ta nay ÿ͑i v͛i tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc
tɦy trͫ nhͯng tham dͥc cɢu uɼ.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc
tiêu trͫ sͱ sân si sai quɢy.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia diʄt trͫ
ÿɉͣc ngu si ám ÿ͙n.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc
tăng trɉ͟ng tɢt cɠ căn lành.
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Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc ra
kh͏i sanh tͭ bùn nhɇ.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia qua kh͏i
luân h͓i kh͕ hɠi.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia giɠi
thoát phiɾn não trói bu͙c.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia tránh
kh͏i huʄ ác và tên ÿ͙c.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh ÿào 4 dòng nɉ͛c
chɠy ÿʀ qua ÿɼn b͝ kia.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho miʂn trͫ
ÿɉͣc ba loɞi nhiʂm ÿ͙c.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh thí cho nɉ͛c pháp
nɤy và làm cho tiêu trͫ ÿɉͣc khát ái.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia xa r͝i
cɠnh gi͛i ung thɉ.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho phá tan
ÿɉͣc trͩng nɉ͛c cͧa vô thʆ vô minh.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia lánh xa
ÿɉͣc ngã mɞn cao nhɉ núi ɢy.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho xa lìa nhͯng
viʄc ác, mɴc áo xɢu h͕.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɤy ÿͧ
gi͛i, ÿʈnh, huʄ h͍c.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúngsanh làm cho ÿɞt ÿɉͣc các
pháp, tâm ÿɉͣc tͱ tɞi.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc trí
nhãn thanh tʈnh.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia ÿɉͣc
nhɪp vào cánh cͭa giɠi thoát.
Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh làm cho kia phát
kh͟i ÿɉͣc tâm b͓ ÿɾ to l͛n.

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

83

Ta nay sɺ vì tɢt cɠ chúng sanh lɢy tóc giác ng͙ ÿʀ
cài lên ÿɤu.
Ta nay sɺ vì Công Chúa con vua Thɬng Quân thân
hình xɢu xí kia, sɺ ÿɉͣc nhɉ nguyʄn.
Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn trong tͫng sát na nh͛
nghś quan sát tɢt cɠ chúng sanh; hoɴc gɤn hoɴc xa; hoɴc
nhiɾu hoɴc ít; hoɴc t͑t hoɴc xɢu; tánh ͟ trên, giͯa và
dɉ͛i; tɢt cɠ ÿɾu cͩu ÿ͙. Dùng huʄ nhãn ÿã thɢy, chɰng
có b͏ sót. Nhɉ kʄ tͥng rɮng:
Phɪt chɰng b͏ chúng sanh
Xa gɤn ÿɾu hóa ÿ͙
Nhɉ quɠ khi ÿã chín
Tͱ nhiên sanh vʈ ng͍t
Nhɉ thɼ Ĉͩc Mâu Ni
Oán thân chʆ m͙t niʄm
Lͣi lɞc nhͯng chúng sanh
Lɞi chɰng khác báo nɤy.
Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã nhiɼp hóa cho ngoɞi
ÿɞo Ni Kiɾn Tͭ tu theo ÿɞo lõa thʀ trɉ͛c; hiʄn ra tɉ͛ng
trang nghiêm ng͓i trên tòa sen, thân ÿɬp y h͓ng, màu
nhɉ mɴt tr͝i m͛i m͍c, sɬc tɉ͛ng yên tśnh, an trͥ uy
nghi. Trông gi͑ng nhɉ m͙t núi vàng; ánh sáng chiɼu thɪt
mɞnh ÿɼn nhͯng nɇi nhiɾu ngɉ͝i và Tr͝i ÿang tͥ tɪp.
Nhɉ ngôi sao ͟ giͯa m͍i ngɉ͝i, hiʄn ra nhɉ tɉ͛ng mɴt
trăng tròn. Lɞi gi͑ng nhɉ ng͓i dɉ͛c g͑c cây Bɠo Ĉa La ͟
Thiên Cung; gió nhɶ khɠy ÿ͙ng. Ngɉ͝i ɉa nɉɇng tͱa.
Nhɉ châu san hô, có các hoa báu trang nghiêm. Nhɉ
trên m͙t khay làm bɮng vàng có ng͍n ÿèn l͛n ÿang
cháy. Gi͑ng nhɉ con voi trɬng ÿi vào sông Ni Liên. Nhɉ
hoa sen vàng mà nhͥy chɰng dính bͥi. Lɞi gi͑ng nhɉ
mùa xuân có cây Yɼt Ni Ca n͟ hoa vàng tɉɇi ÿɶp. M͍i
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ngɉ͝i ai ai cŸng vui ngɬn. Lành thay ÿiɾu phͥc tɢt cɠ
nhͯng loài hͯu tình.
Ĉi vào trong cɠnh ác chɰng sanh mʄt m͏i. Du hóa ͟
ÿɉ͝ng lành hay nói các pháp, ÿɾu khiɼn cho phát tâm,
ÿɉͣc an vui lͣi lɞc. Do b͟i loài hͯu tình tͫ xɉa cho ÿɼn
nay luôn luôn tɞo tác nhͯng tham, sân, si v.v… ÿͧ nhͯng
viʄc làm ác. Hoɴc oán hoɴc thân; hay chɰng oán thân,
ÿɾu bình ÿɰng thɉɇng xót. Gi͑ng nhɉ con m͙t. Tɢt cɠ
ÿɾu làm cho ra kh͏i luân h͓i hiʀm nɞn. Nhɉ mɴt tr͝i
chiɼu phá ch͗ t͑i tăm, khɬp nɇi khɬp ch͑n. R͓i lúc ɢy
Ĉͩc Thɼ Tôn dùng tɢt cɠ trí ÿʀ nghe và vì ngoɞi ÿɞo kia
mà nói lɉͣc các pháp. Nên rõ biɼt rɮng thɼ gian ÿ͙ng và
bɢt ÿ͙ng pháp, ÿɾu dùng trí ÿʀ rõ biɼt. Tɢt cɠ ÿɾu là
không tʈch. Do tâm hɉ v͍ng cho nên mê mu͙i thɢy là
chɇn thɪt. Còn tͱ tánh cͧa Niɼt Bàn b͕n lai v͑n thanh
tʈnh. Kia nghe nói r͓i, tâm liɾn khai ng͙, liɾn ÿoɞn trͫ
nhͯng sͱ chɢp chɴt kiên c͑ và ngã mɞn. Gi͑ng nhɉ Sɉ
Tͭ phát ra tiɼng r͑ng làm chɢn ÿ͙ng, tͱ nhiên làm v͡ cɠ
nhͯng tɠng ÿá. Lúc ɢy Ĉͩc Nhɉ Lai m͛i chʆ cho ông ta
thɢy nhͯng ÿiɾu sai và nhͯng luɪn nghʈ ÿúng r͓i hiʄn ra
thɤn thông l͛n bay lên cõi tr͝i A Ca Ni Thác. Trong ÿó có
các chúng sanh, tɢt cɠ nɇi ɢy ÿɾu xɉng tán công ÿͩc cͧa
Phɪt. Tɢt cɠ thɼ gian chɰng ai hɇn Ngài. Lɞi hiʄn ra
tɉ͛ng Vô Kiɼn Ĉɠnh Ĉiʀu Tƒ Ni Sa thɪt ÿɶp, lìa nhͯng
bɦn cɢu và xoay sang phía phɠi màu xanh biɼc, ÿɶp ÿɺ
dʂ nhìn. Lɞi phóng ánh sáng trɬng giͯa lông mi, gi͑ng
nhɉ trăng tròn mùa thu. Ĉây chính là công ÿͩc ÿʄ nhͩt
cͧa Nhɉ Lai. Chɰng phɠi cɠm ͩng viʄc nh͏ nhoi gi͑ng
nhɉ Phɞm Thiên. Ĉây cŸng chính là do lòng tͫ bi lͣi tha
cͧa Ĉͩc Phɪt kh͟i lên. Giɠ sͭ nhɉ có chúng sanh nào
nhiɾu nhɉ vi trɤn mà trͥ ÿɉͣc ͟ chánh tɉ duy và chɰng
thʀ ÿo lɉ͝ng ÿɉͣc Ĉiʀu Tƒ Ni Sa kia, chɰng cͩng chɰng
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mɾm; chɰng thành chɰng hoɞi; chɰng thɪt chɰng giɠ;
chɰng ÿ͙ng chɰng tʈnh; chɰng nhanh chɰng chɪm;
chɰng mɞnh chɰng yɼu; chɰng chìm chɰng n͕i; chɰng dʂ
chɰng khó; chɰng tranh chɰng yên; chɰng hͣp chɰng
tan; chɰng dính chɰng lìa; chɰng siêng chɰng lɉ͝i; chɰng
lo chɰng buông; chɰng bʈnh chɰng não. Tɢt cɠ chúng
sanh bình ÿɰng cùng có, t͑i thɬng kiɼt tɉ͝ng, ÿʄ nhͩt
công ÿͩc. Lúc bɢy gi͝ ngoɞi ÿɞo kia, tâm sanh thanh
tʈnh tin tɉ͟ng rõ ràng. ͞ trong Phɪt Pháp thɪt là an ͕n.
Lúc ɢy Công Chúa ͟ nɇi nɤy thɢy ÿɉͣc ánh sáng
chói l͍i cͧa Phɪt, tâm tɉ tͱ nhiên an lɞc liɾn kh͟i niʄm
rɮng: Nay Phɪt tɞi thɼ làm lͣi lɞc cho chúng sanh. Kɸ nào
gɴp nguy nan, tɢt ÿɾu ÿɉͣc tɼ ÿ͙. Duy nguyʄn Ĉͩc Thɼ
Tôn, xin ÿͫng r͝i kh͏i ÿɞi bi, thɉɇng xót che ch͟ gia h͙
hiʄn thân ra trɉ͛c con. Nói l͝i ɢy r͓i liɾn cung kính ÿɠnh
lʂ bu͓n bã rɇi lʄ. Phɪt rõ biɼt ÿɉͣc ý nɤy r͓i liɾn làm cho
phòng nhà cͧa bà ta h͑t nhiên sáng ÿɶp. Lúc ɢy Ĉͩc
Nhɉ Lai tͫ dɉ͛i ÿɢt hiʄn lên thân nhɉ vàng ròng. Tɉ͛ng
hɠo ÿoan nghiêm. Ngay khi ɢy Công Chúa thɢy ÿɉͣc
thân Phɪt thì hoan hͷ chɉa tͫng có. R͓i lɢy hoa hɉɇng
ÿem ÿɼn cúng dɉ͝ng. Trân bɠo anh lɞc dùng ÿʀ b͑ thí,
chɬp hai tay tác lʂ, cung kính gɤn gŸi. Nhìn hình ɠnh
Phɪt, thân liɾn ÿɉͣc ÿɶp ÿɺ, tâm thɪt vui vɸ, mͫng vui
vô kʀ. Ĉͩng ngay trɉ͛c Phɪt, liɾn tán thán kʄ rɮng:
T͑i thɬng Ĉɢng Sɉ Tͭ
Nɉɇng ͟ hang La Nham
Ĉɾu mu͑n ít biɼt ÿͧ
Lìa thɼ gian sai trái
Trí huʄ là mɤm m͑ng
Tàm quý làm râu tóc
Hàng phͥc nhͯng ma oán
Nhɉ răng bʈ lung lay
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Nhɨn là ÿiɾu cͩng cáp
Tͫ lͱc là chiɼc cung
Lành phát, tên trí kia
Ĉoɞn hɰn giɴc phiɾn não
Tám giɠi thoát là ao
Chánh hɞnh là b͝ giác
Vô cɢu nɉ͛c tinh tɢn
Khai giác, ý hoa sen
DŸng mãnh lìa sai quɢy
Dͩt sɞch g͑c ba cõi
Thí bình ÿɰng thu͑c pháp
Gi͑ng bʈnh tham, sân, si
Ĉɾu ÿ͑t cháy uy ÿͩc
Tɉ͛ng ÿɶp mà trang nghiêm
Tăng trɉ͟ng tâm công ÿͩc
Làm sao v͛i chúng sanh
Lành ͟ nɇi uy nghi
Các căn chɰng tán loɞn
Nhɉ hoa Câu Phɉͣc La
Ngɉ͝i thɢy sanh ɉa mɼn
Chɰng sͣ, chɰng nhiʂm dɇ
Tâm t͑i thɬng yên ͕n
Giɠi thoát tɢt cɠ trói
Thành tͱu tɢt cɠ trí
Mâu Ni Ngɉu Vɉɇng l͛n
Thɼ gian chɰng ai bì
Hay cͩu nhͯng chúng sanh
Hoɴc bʈnh hay lo lɬng
Mɴc vào Tăng Già Lê
Sâu xa nhɉ bɢt ÿ͙ng
Ta lɢy nhͯng thí dͥ
Tâm yên ÿʀ xɉng tán
Nhɉ cây Kim Ĉa La
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Cành lá ÿɾu ngay thɰng
Gi͑ng nhɉ cây trͥ vàng
Ánh sáng chiɼu rͱc r͡
Lɞi nhɉ ͟ vàng kia
Tɦm thêm mùi Chiên Ĉàn
Nhɉ thɼ tɉ͛ng thân Phɪt
Sánh ɢy chɰng rõ hɼt
Hoɴc nhɉ núi vàng kia
M͙t ng͍n cao chót vót
Lúc ɢy gió mɞnh th͕i
Vɨn vͯng trͥ ͟ ÿây
Hoɴc nói A Tu La
Giao chiɼn cùng cõi Tr͝i
Trͥc xe vàng bʈ gãy
Tͱ nhiên hiʄn nɇi ÿây
Hoɴc nói l͍ng Ĉɼ Thích
Toàn vàng ÿɉͣc thành tͱu
Ĉɴc biʄt lɞi sáng chói
H͑t nhiên ͟ ch͗ nɤy
Hoɴc nói Tr͝i Ĉa Văn
Vi diʄu lɤu các quý
Dùng các báu làm hiʄu
H͑t nhiên ͟ tɞi ÿây
Hoɴc Phɪt Mɨu Trì Ĉʈa
Ĉɢt nͩt ra cͧa quý
Phóng ÿͧ loɞi ánh sáng
H͑t nhiên hiʄn ͟ ÿây.
Phɪt ÿã b͑ thí giáo hóa r͓i, tͱ nhiên ɦn mɢt. Lúc
bɢy gi͝ Công Chúa ng͓i kiɼt già, tâm chuyên chú tɉ͟ng,
nh͛ nghś ÿɼn thân Phɪt. Ngay lúc ɢy con cͧa vʈ Trɉ͟ng
Giɠ ÿɤu tiên ͟ trong vɉ͝n n͍, vì nhͯng ngɉ͝i thân bɬt
u͑ng rɉͣu say và h͍ bɠo v͛i nhau rɮng: Có thʀ dùng tay
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kia cͧa hɬn ÿʀ lɢy chìa khóa cͭa và vɾ nhà xem ngɉ͝i
bʈnh. Khi m͟ cͭa ra thì thɢy vͣ hɬn ta gi͑ng nhɉ là Tiên
Nͯ, ai cŸng hoɠng h͑t, chɰng dͩt chào h͏i. Ĉɼn khi con
cͧa Trɉ͟ng Giɠ vào, thɢy thɪt ÿoan chánh. Vͣ kʀ lɞi viʄc
trên r͓i nói cho ch͓ng rõ hɼt tͱ sͱ. Bây gi͝ Ĉͩc Phɪt Thɼ
Tôn là phɉ͛c ÿiɾn t͑i thɉͣng, tôi nay phɠi ÿɼn ÿó ÿʀ
cung kính cúng dɉ͓ng. Sau khi làm Phɪt sͱ ɢy xong r͓i
liɾn tͱ phát l͝i thʄ nguyʄn rɮng: Nɼu mà thân ta còn
nhͯng ác nghiʄp và chiêu cɠm quɠ báo xɢu thì nguyʄn
chɰng còn th͍ lɞi nͯa. Cho ÿɼn tɢt cɠ chúng sanh trong
thɼ gian ÿɉͣc lìa kh͏i thân xɢu xí nɤy; tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc
ÿoan chánh. Liɾn ͟ trɉ͛c Phɪt nói kʄ thêm m͙t lɤn nͯa:
Thɼ Tôn tɉ͛ng tuyʄt v͝i
Trang nghiêm và ÿɤy ÿͧ
Hay làm cho hͯu tình
Kɸ thɢy ÿɉͣc nhɉ ý
Ta nay ít viʄc lành
Cùng tɢt cɠ hͯu tình
Ĉɾu trͫ nhɇn xɢu xa
Tɢt ÿɉͣc báo trang nghiêm.
Phɪt bɠo: Nɤy Hiɾn nͯ! Ta chɰng tͱ tán thán,
chɰng nói v͍ng ngͯ,chɰng cɤu cúng dɉ͝ng. Tùy ͟ nɇi
chúng sanh ÿã th͍ các nghiʄp báo; nên kh͟i tâm ÿɞi bi
ÿʀ cͩu giúp cho. Liɾn nói kʄ rɮng:
Ta vì thɼ gian Ĉiɾu Ngͱ Sɉ
Chɰng chɰng danh xɉng và lͣi dɉ͡ng
Lành hay diʄt l͍ng ngŸ dͥc kia
Hay làm chúng sanh tâm yên ͕n
Tam minh, nhʈ hɞnh ÿɾu ÿɤy ÿͧ
Thɉ͝ng vì Ngɉ͝i, Tr͝i tɞo kiɼt tɉ͝ng
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Ta ÿã hàng phͥc nhͯng ma oán
Cͩu cánh chɰng có ai hɇn ÿɉͣc
Xa r͝i ba cõi nhͯng sai quɢy
Chɰng sanh nhiʄt não tâm giɠi thoát
Làm cho tɪp khí chɰng còn nͯa
M͛i nhɪn thɼ gian, cͧa cúng dɉ͝ng
Giɠ sͭ chúng sanh làm ác nͯa
Tâm nɤy chɰng ÿ͙ng nhɉ hɉ không
Thʄ sɺ gánh vác ngu dɞi kia
Ĉɉͣc chͩng viên minh, trí vô lɪu
Nɼu có Tƒ Kheo trong b͑n chúng
Hoɴc ÿɼn nɇi ta vui nghe pháp
Hoɴc làm ÿɤy ÿͧ nhͯng luɪt nghi
Quyɼt ÿʈnh sɺ ÿɉͣc làm ngɉ͝i trí
Ta là Thái Tͭ con Tʈnh Phɞn
Vui tu kh͕ hɞnh núi hang ÿ͙ng
Ĉɉͣc thoát kh͏i sanh lão bʄnh kh͕
Do ÿây ÿɉͣc thành vô thɉͣng ÿɞo.
Do Công Chúa kia mà Ĉͩc Phɪt Thích Tôn khiɼn
cho tâm thanh tʈnh b͑ thí và thân trong hiʄn tɞi ÿɉͣc
ÿoan nghiêm ÿɶp ÿɺ. Nɼu có ngɉ͝i mu͑n cɤu niɾm vui
t͑i thɉͣng thì nên ÿɼn nɇi Phɪt ÿʀ cúng dɉ͝ng thanh
tʈnh. Ĉây g͍i là Phɪt nói Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh. Nɤy các
Tƒ Kheo! Nên vui theo mà giͯ gìn. Ĉ͑i v͛i thí, gi͛i, ÿʈnh
nên siêng năng tu h͍c.
Phɉ͛c cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 8

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 27 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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EDD

Quyʀn thͩ 9
-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 29 tháng 6 năm 2009 tɞi Chùa Viên Giác
Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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Phɉ͛c ÿiɾn t͑i thɬng nhɢt ÿ͑i v͛i chɉ Phɪt là
chuyên tu viʄc làm b͑ thí, nhɢt ÿʈnh sɺ ÿɉͣc kɼt quɠ báo
thân nɤy. Nhɉ vɪy cho ÿɼn trong cu͙c ÿ͝i hiʄn tɞi. Vua
tuy là quý; nhɉng sͱ tôn sùng ɢy không sánh bɮng. Trên
ÿɤu ÿ͙i mŸ ÿɶp g͓m toàn nhͯng ÿ͓ quý giá; tai ÿeo
vòng vàng và nhͯng châu ng͍c xen nhau. Dung nghi
thɪt là diʂm tuyʄt, ÿɤy ÿͧ trang nghiêm. Búi tóc trâm cài
ÿ͓ quý. Dùng ÿ͓ trang sͩc nhɉ thɼ ÿʀ ͟ nɇi cung ÿiʄn;
nɇi cao ráo dʂ nhìn; nhiɾu lɤu nhiɾu cͭa. Toàn là nhͯng
ÿ͓ ÿɴc biʄt. Màu sɬc nhu nhuyɼn. Treo ÿɤy biʀn trɉ͛ng
có hình các thú nhɉ Sɉ Tͭ, các loài chim chóc, ÿɴt ͟ lan
can. Khi ÿɼn chɇi nɇi ÿó, thành ÿɉͣc canh gác b͟i nhͯng
lͱc sś h͙ vʄ; lên xe voi ngͱa, qua lɞi ÿɤy khɬp. Nɇi ɢy
cŸng có dân chúng ͟, h͍ yên ͕n làm ăn; chɰng có cãi c͍
nhau. Chɰng có ÿào tɉ͝ng khoét ngách, g͓m nhͯng loɞi
phiɾn não, khiɼn ra lo sͣ. Ĉâu ÿâu cŸng ÿɾu có nhͯng vʈ
Bà La Môn t͑t. Cây Chiɼm Chuyên Ca, cây Vô Ɉu v.v...
cành lá hoa quɠ ÿɤy khɬp; xanh tɉɇi dʂ nhìn. Vua mu͑n
ÿɼn ÿó; nên 2 bên ÿɉ͝ng cŸng cho d͍n ÿi nhͯng c͏ rác
dɇ, ngói gɞch ÿͧ loɞi. Dùng nɉ͛c hoa thɇm ÿʀ rɠi khɬp
nɇi. Trăm ngàn loɞi nhɞc, ͑ng tiêu ͑ng hɤu, tr͑ng nh͏,
l͛n ÿánh lên; r͓i dɞo ÿi trɉ͛c sau. Vua c͡i trên lɉng con
voi chúa, uy ÿͩc l͙ng lɨy, Thiʄt ÿɶp chɰng dɇ. Ngɉu ÿɤu
chiên ÿàn, tɦm hɼt cɠ thân. Hɉɇng thɇm bay xa. Ĉ͓ mɴc
ÿɶp mʈn, nhɉ mɴt tr͝i vͫa lên. Hai bên trái phɠi cͧa tay
ÿɾu cɤm phɢt trɤn trɬng. G͓m toàn châu báu lɉu ly và
cán cɤm các l͍ng trɉɇng lên toàn bɮng vàng ròng. Ĉͧ
loɞi ÿ͓ quý tr͍ng hoàn toàn là hoa. Lúc ɢy ͟ trong thành
tɢt cɠ m͍i ngɉ͝i hoan hͷ chɬp tay cùng xɉng tán và m͍i
ngɉ͝i rɠi nhͯng hoa ÿɶp ÿɤy khɬp mɴt ÿɢt. Có nhͯng
t͙c h͍ hoɴc ng͓i trɤm tɉ; hoɴc tͱ ca hát, chͩng t͏ tài
mình. Khi vua nghe qua r͓i vui vɸ gɢp b͙i. Nhͯng phɉ͛c
báu quý giá ɢy do sͱ b͑ thí mà ÿɉͣc. Cho nên ÿây g͍i là
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Thɬng Phɉ͛c Ĉiɾn, chuyên tu làm viʄc b͑ thí. Thành tͱu
phɉ͛c cái vɪy.
B͑ thí nhɉ thɼ nào làm cho các loài hͯu tình hɉ͛ng
theo m͙t hɉ͛ng ÿɉͣc sͱ giàu có và an lɞc cͧa thɼ gian,
cŸng nhɉ th͍ dͥng cɠnh gi͛i thù thɬng cͧa ngŸ dͥc ? –
Nên rõ rɮng: Ĉây là nghiʄp cͧa sͱ b͑ thí. Chɰng phɠi chʆ
có ÿɉͣc vui vɸ giàu có to l͛n, cho ÿɼn là cái nhɇn cͧa vô
thɉͣng trí, mà lɞi còn có thʀ thành tͱu m͍i viʄc. Nên
biɼt sͱ b͑ thí nɤy là m͙t kho chͩa kiên c͑, chɰng thʀ
cháy ÿɉͣc b͟i lͭa nɉ͛c, tr͙m cɬp làm hoɞi. CŸng nên
biɼt rɮng sͱ b͑ thí nɤy là m͙t ngɉ͝i bɞn t͑t nhɢt. Sanh ͟
ÿây hay ͟ thɼ gi͛i khác thɉ͝ng có bɞn lành. Nên biɼt
rɮng sͱ b͑ thí nɤy nhɉ m͙t hɞt gi͑ng lành ÿ͑i v͛i tɢt cɠ
th͝i gian ÿɾu ÿɉͣc quɠ nhɉ ý. Nên biɼt rɮng sͱ b͑ thí
nɤy nhɉ là nhͯng cɢp bɪc vi diʄu, có thʀ bɬc thang lên
ÿɼn cõi tr͝i, ÿʀ th͍ hɉ͟ng nhͯng niɾm vui nɇi ɢy. Nên
biɼt rɮng sͱ b͑ thí nɤy gi͑ng nhɉ ng͍n ÿèn sáng có thʀ
phá ÿɉͣc ch͑n ngɞ quͷ, sͱ keo kiʄt hɬc ám; ÿ͑i v͛i
nhͯng cõi ác có thʀ tɼ ÿ͙ ÿɉͣc. V͛i nhͯng nɇi hiʀm nɞn
có thʀ cͩu giúp ÿɉͣc, vɉͣt qua kh͏i biʀn sanh tͭ, có thʀ
ÿɼn b͝ kia. Nɼu nhͯng chúng sanh rõ biɼt ÿiɾu nɤy r͓i
nhiɾu lɤn phát kh͟i tác ý thanh tʈnh, siêng làm viʄc b͑ thí
liên tͥc chɰng gián ÿoɞn và ÿ͑i v͛i các loài khác, tâm
không tham chͩa lɞi chɰng hoang phí, sâu sanh giác
ng͙. Nhͯng viʄc nɤy tɢt cɠ là nhͯng vɪt không cͩng
chɬc. Cͩu cánh vui tu nghiʄp thí thanh tʈnh. Do ÿây mà
danh ÿɉͣc ÿ͓n xa. Kɸ thɢy hoan hͷ ái m͙; thɉ͝ng ÿɉͣc
ngɉ͝i lành nɉɇng náu ͟ chung. ͞ trong ÿɞi chúng tâm
chɰng yɼu kém, lành giͯ uy nghi, tán thán công ÿͩc cͧa
sͱ b͑ thí, hay mang ÿɼn sͱ giàu có; ra kh͏i ÿɉ͝ng ác;
ÿɉͣc sanh lên cõi tr͝i. Vui v͛i sͱ giɠi thoát, làm cho kia
cŸng sanh tín tâm. Lìa kh͏i sͱ b͏n xɸn keo kiʄt dɇ dáy.
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Nên biɼt ngɉ͝i nɤy chính là Ĉɞi B͓ Tát, là thiʄn tri thͩc,
là Ĉɞi Trɉͣng Phu. Hay trɉ͟ng dɉ͡ng cho các loài hͯu
tình nhͯng căn lành chɇn thɪt. Tɢt cɠ chúng sanh nên
ÿɼn ÿó ÿʀ thăm viɼng gɤn gŸi cúng dɉ͝ng, vui nghe
chánh pháp, nhɉ lý tu hành, cɤu ra kh͏i ÿɉ͝ng dͯ.
Nhɉ trên ÿã nói, nɼu vì Phɪt mà chuyên tu b͑ thí
thì nhɢt ÿʈnh thâu hoɞch ÿɉͣc phɉ͛c báu. Giɠ sͭ chɰng
gɴp m͙t vʈ Phɪt hay B͓ Tát nào; nhɉng vɨn giͯ gìn tâm
b͑ thí nɤy thì ÿɉͣc cɠm báo nhɉ trɉ͛c cŸng chɰng khác
gì. Cho nên Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã phɉɇng tiʄn hiʀn thʈ ÿʀ làm
cho chúng sanh lɤn lɉͣt thͱc hành h͍c h͏i.
Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn du hóa và trͥ tɞi thành Vɉɇng
Xá nɇi vɉ͝n trúc Ca Lan Ĉà. Khi ɢy Tôn Giɠ Ĉɞi Mͥc Kiɾn
Liên suy nghś nhɉ thɼ nɤy: Bây gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn và các
vʈ Thanh Văn Ĉɞi Ĉʄ Tͭ ͟ trong rͫng nɤy; nên phɠi tɞo
ra nhͯng phòng tăng thanh tʈnh. Khi suy nghś nhɉ vɪy
r͓i liɾn ÿɼn v͛i Ĉɼ Thích và bɞch rɮng:
Thɉa Thiên Chͧ! Thɉa bɪc hiɾn nhɇn! ͞ tɞi thành
Vɉɇng Xá; nɇi vɉ͝n trúc Ca Lan Ĉà; nên vì Ĉͩc Phɪt Thɼ
Tôn mà tɞo lɪp Tʈnh Xá ÿʀ cho các Ĉʄ Tͭ là nhͯng bɪc A
La Hán ÿ͓ng ͟ an cɉ nɇi ɢy.
Lúc ɢy Ĉɼ Thích nghe l͝i ɢy r͓i tâm rɢt vui mͫng,
tͱ nhiên lãnh lɢy; r͓i dùng vô s͑ vàng bɞc trân bɠo, màu
xanh ma ni cùng v͛i nhͯng loɞi lɉu ly ÿʀ tɞo dͱng nên
cͭa ngõ, lan can, phòng ͑c, cung ÿiʄn, lɤu các. Dùng san
hô làm trͥ, g͓m toàn nhͯng loɞi quý giá ÿʀ trang sͩc
nên. Lɞi nhͯng loɞi quý báu ɢy ÿɉͣc chɞm tr͕ b͟i nhͯng
loɞi cɤm thú lɞ. Treo trên không trung, gi͑ng nhɉ chiɼc
cánh. Nhiɾu tɢm gɉɇng quý lɞ dͱng lên khɬp nɇi, thɪt
sáng chɰng dɇ, so v͛i mɴt trăng cŸng ÿɉͣc. Các loɞi áo
quɤn ͟ cõi Tr͝i, sáng sͧa mɾm mɞi ÿɶp ÿɺ, màu vàng
làm giá, r͓i treo lên trên. Nhͯng kim cang quý giá;
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nhͯng l͍n hoa chɇn châu, ÿɤy dɨy khɬp nɇi; dùng ÿʀ
trang nghiêm nɇi ɢy. Ĉ͑t nhͯng loɞi hɉɇng thɇm, khói
bay khɬp ch͑n; ÿ͑t nhiɾu loɞi ÿèn, ngày ÿêm sáng rͱc.
Nhͯng loɞi nhɉ thɼ dùng ÿʀ cúng dɉ͝ng. Trong ÿ͝i thɪt
chɉa tͫng có. ͞ ngay trong vɉ͝n ɢy nɇi nɇi ÿɾu tr͓ng
nhͯng cây hoa Long Tͱ Tɞi; hoa Chiêm Bác Ca; hoa
Ngung L͗ Ma; hoa Câu Thác Bà, cây hoa Vô Ɉu... n͟ r͙
khɬp nɇi. Trông thɪt là xinh ÿɶp. Cɠ vɉ͝n ÿɤy hoa. Có
ÿình làm bɮng san hô; cͭa toàn bɮng bao lam, chɞm tr͕
ÿɶp ÿɺ, g͓m toàn nhͯng ÿ͓ quý giá, trang sͩc ÿɶp ÿɺ;
khi gió th͕i hoa, hɉɇng bay xa tít. Có nhͯng Thiên Nͯ
dɞo chɇi ngɇi nghʆ trong ɢy. Toàn là nhͯng ÿ͓ ÿɶp ÿɺ,
dùng toàn là nhͯng ÿ͓ anh lɞc, khɬp nɇi ÿɾu có chim
chóc thú rͫng, cùng nhau hát ca. Trong rͫng lɞi có
nhͯng Dɉͣc Xoa Nͯ, hình dung ÿoan chánh cùng nhau
ÿɼn xem, hái nhͯng hoa quý và cùng nhau vui cɉ͝i ÿùa
gi͡n. Lɞi có ao l͛n sɞch sɺ ÿɾu do nhͯng ÿ͓ quý làm
thành, nɉ͛c thɇm tràn ÿɤy. Trong h͓ lɞi có nhͯng hoa
sen l͛n quý giá, lá thì màu vàng trɬng; c͍ng thì bɮng
màu vàng ròng. Nhͯng Thiên Nͯ ÿɶp ÿͩng ͟ trong ɢy,
chuyʀn ÿ͙ng ca hát r͓i múa nhɠy hay lɞ. Lɞi có vô s͑
nhͯng hoa sen màu vàng, hoa Ɉu Bát La, hoa Câu M͙t
Na, hoa Ca Ha La chiɼu sáng lɢp lánh, hɉɇng thɇm sͱc
nͩc. Lɞi có nhͯng loài chim nɉ͛c nhɉ ng͗ng, uyên ɉɇng,
hɞc tɪp trung ÿɪu trên nhͯng hoa ɢy, rʆa lông nɇi cánh.
Có nhͯng loài cá t͛i lui bɇi l͙i, gɴp hoa gi͡n nɉ͛c; loài
vʈt bɇi l͙i. Chung quanh h͓ toàn là bɮng vàng bɞc pha lê
cùng nhͯng loɞi trân bɠo tɞo thành nhͯng thang cɢp.
Bên b͝ h͓ lɞi có cây Kiɼp Ba. Nɉ͛c Tu Ĉiɾu Phɢt, các lá
chen nhau rɪm rɞp. Nhͯng hoa quý khác tranh nhau mà
n͟. Có vô s͑ trăm ngàn sś t͙c nhân dân, giàu có trang
nghiêm, tɞo ra nhͯng âm nhɞc, qua lɞi nhìn ngɬm,
chɰng có gì ngăn cɠn.
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Lúc ɢy Thiên Chͧ vì Ĉͩc Phɪt Thɼ Tôn mà tɞo lɪp
Tʈnh Xá. CŸng gi͑ng nhɉ trăng tròn ÿɶp ÿɺ, làm cho
chɰng thiɼu thͩ gì. Ĉͧ loɞi kho chͩa. Tɢt cɠ ÿɾu ÿɤy ɬp.
Ĉoɞn ÿɼn trɉ͛c Phɪt mà bɞch rɮng:
Ĉɢt nɤy t͑t ÿɶp, r͙ng rãi nghiêm tʈnh, cùng v͛i
vɉ͝n rɢt là hoan hͷ; không khác v͛i Chánh Ĉɰng. Kính
nguyʄn Ĉͩc Nhɉ Lai ͟ nɇi nɤy ÿʀ an cɉ.
Phɪt lɢy lòng thɉɇng mà nhɪn cho ông và sau ÿó lɞi
ÿem cɠ m͙t trăm ngàn con voi ÿʀ cúng dɉ͝ng cho Ĉͩc
Nhɉ Lai. Cùng v͛i trăm ngàn Thiên nͯ ÿɶp ÿɺ mang
tràng phan bɠo cái ÿɼn, quɞt mát nhɶ ÿɉa. Qua viʄc nh͝
ɢy mà các vʈ Ĉɞi Ĉʄ Tͭ ÿɉͣc cúng dɉ͝ng nhͯng âm
nhɞc ÿɉͣc hòa tɢu b͟i trăm ngàn Càn Thác Bà.
Lúc ɢy ͟ tɞi thành Vɉɇng Xá có m͙t vʈ Trɉ͟ng Giɠ;
gia ÿình nɤy thɪt giàu có, tài sɠn rɢt nhiɾu. Sánh v͛i Ĉa
Văn Thiên Vɉɇng còn giàu hɇn thɼ nͯa. Tuy nhiên vʈ
Trɉ͟ng Giɠ nɤy bʈ ÿɬm nhiʂm nɇi tà kiɼn, tin theo pháp
cͧa ngoɞi ÿɞo Ni Kiɾn Tͭ. Thɢy viʄc nɤy r͓i, tâm cɠm
thɢy hoài nghi. Lúc ɢy Tôn Giɠ Ĉɞi Mͥc Kiɾn Liên rõ biɼt
căn cɇ ÿã chín mu͓i liɾn ÿɼn ÿó ÿʀ hóa ÿ͙. Vì nhͯng
giáo pháp quan yɼu mà tán dɉɇng công ÿͩc cͧa Phɪt.
Ngɉ͝i kia nghe pháp ɢy r͓i, tâm sanh rõ su͑t r͓i thɉa
Tôn Giɠ rɮng:
Nay ta phát tâm quy y Ĉͩc Nhɉ Lai, mu͑n ÿɼn gɤn
gŸi thân cɪn cung kính ÿʀ cúng dɉ͝ng. Tͩc th͝i cùng
Tôn Giɠ liɾn ÿi ÿɼn ch͗ Phɪt ÿɤu mɴt lʂ chân r͓i ÿͩng
sang m͙t bên. Tôn Giɠ bɞch Phɪt vɾ vʈ Trɉ͟ng Giɠ nɤy
mu͑n xɠ tà quy chánh, m͛i bɬt ÿɤu phát tín tâm, khiɼn
mu͑n cúng dɉ͝ng Phɪt và chúng tăng. Duy nguyʄn ÿɞi
tͫ bi th͍ nhɪn l͝i thʆnh cɤu kia. Phɪt ÿã rõ biɼt viʄc ɢy
r͓i yên lɴng hͩa khɠ.
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Lúc ɢy vʈ Trɉ͟ng Giɠ ÿã biɼt Phɪt nhɪn l͝i r͓i; nên
tâm rɢt hoan hͷ. Liɾn tr͟ vɾ nhà và dùng vô s͑ ÿͧ loɞi
cͧa quý báu và nhͯng ÿ͓ t͑t ÿɶp ÿʀ trang trí; cͭa ngõ
lɤu các, tɢt cɠ ÿɾu làm m͛i lɞi và cho làm cɠ 100 loɞi
phɦm vɪt thͩc ăn ÿ͓ u͑ng. Khi làm xong r͓i liɾn sai sͩ
giɠ ÿɼn trɉ͛c Ĉͩc Thɼ Tôn và thɉa rɮng: Gi͝ ng͍ ÿã
ÿɼn, duy nguyʄn Ĉɞi Bi dùng cͧa cúng dɉ͝ng.
Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn tͫ trong phòng bɉ͛c ra uy ÿͩc
tͱ tɞi, tɉ͛ng hɠo ÿoan trang, thân phát hào quang sáng
chói, gi͑ng nhɉ mɴt tr͝i chɰng khác; cùng v͛i các Ĉʄ Tͭ
là nhͯng bɪc A La Hán, các căn ÿã tʈch tśnh, tâm ÿɉͣc tͱ
tɞi, dͫng hɼt m͍i manh ÿ͙ng, ÿi ÿɼn nhà kia. Lɞi có trăm
ngàn Thiên Tͭ, Thiên Nͯ thân ý an nhiên, lìa kh͏i nhͯng
sͱ tán loɞn nɇi thân tɦm mùi Chiên Ĉàn, cung kính vây
quanh. Lɞi có nhɇn dân, thɢy viʄc chɉa tͫng có ɢy liɾn
ÿɼn v͛i vʈ Trɉ͟ng Giɠ. Lɞi có trăm ngàn Cɉ sś nam nͯ
thanh tʈnh tâm sanh hoan hͷ, cùng khɠy móng tay tác lʂ.
M͗i m͗i ÿɾu có mang theo Chiên Ĉàn quý giá màu ÿen
ÿʀ cúng dɉ͝ng. Ĉ͑t hɉɇng nɤy lên cɠ trăm ngàn ÿɢu.
Lɞi tɢu lên rɢt nhiɾu âm nhɞc hay ho, trong thanh uyʀn
chuyʀn khiɼn khi nghe, ÿɢt cŸng chɢn ÿ͙ng. Lúc ɢy vʈ
Trɉ͟ng Giɠ dùng các phan l͍ng bɠo cái lɤn lɉͣt ÿʀ ÿó
cùng các biʀn trɉ͛ng, anh lɞc trang nghiêm, thiên hɉɇng
thɇm quý ÿʀ cùng ÿɼn nghinh tiɼp. Trɉ͟ng Giɠ cùng
thân t͙c n͙i ngoɞi m͗i ngɉ͝i ÿɾu mang hoa thɇm và rɠi
ra nhɉ hoa cúc.
Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn thân hành ÿɼn nhà cͧa ông ta
và ͟ giͯa ÿiʄn ÿɉ͝ng, ông ta ÿã dͱng tòa ÿʀ thʆnh Phɪt,
thɪt cao ÿɶp trang nghiêm, nhiɾu l͛p mɾm m͏ng, ÿͧ loɞi
vɠi quý và phͧ xu͑ng tɪn mɴt ÿɢt. Các tràng phan bɠo
cái thɰng hàng nhɉ nhͯng võng lɉ͛i móc chung quanh 4
phía. Nhͯng phan l͍ng ɢy thɪt là tuyʄt ÿɶp, màu sɬc thɪt
ÿɶp ÿɺ, trên ÿó có cɠ trăm ngàn cái chuông nh͏, treo ͟
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bên trên, khi gió th͕i thì tiɼng kêu rɢt là êm tai, nhͯng
hoa quý báu phͧ khɬp các nɇi. Nào các thͩ hɉɇng b͙t,
hɉɇng thɇm ÿɾu ÿɉͣc ÿͱng trong bình thanh tʈnh. Bày
biʄn ÿâu ÿó r͓i, m͛i thʆnh Phɪt thăng tòa. Ĉoɞn ăn mɴc
sɞch sɺ tɉɇm tɢt và quƒ xu͑ng thʆnh Phɪt, sau ÿó các vʈ
Thɉͣng Thͧ Ĉɞi A La Hán; cho ÿɼn nhͯng vʈ tân h͍c Tƒ
Kheo v.v... ÿi vào ÿiʄn ÿɉ͝ng, lɤn lɉͣt ng͓i xu͑ng ÿʀ
dùng ng͍ v͛i nhͯng món ăn ngon lɞ. Cúng Phɪt và Tăng
ÿã xong r͓i, tɢt cɠ ÿɾu no ÿͧ. Ăn xong m͗i vʈ thâu d͍n
bát và rͭa tay sɞch sɺ. Lúc ɢy Trɉ͟ng Giɠ chɬp tay lɞi
chiêm ngɉ͡ng tôn nhan và dùng kʄ tán thán rɮng:
Nhɉ Lai ÿɤy ÿͧ tɉ͛ng thù thɬng
Tùy hình tɉ͛ng ÿɶp ÿɤy khɬp mình
Tóc ɢy thuɪn chiɾu chɰng r͑i b͝i
Sáng sͧa xanh ÿɶp nhɉ ong chúa
Mɴt mày Nhɉ Lai sáng rɞng r͡
Lɞi chɰng l͓i lõm thɪt ÿɤy ÿɴn
Lông trɬng giͯa mày thɉ͝ng chiɼu phɠi
Nhɉ trăng tròn mùa thu chiɼu sáng
Hai mɬt Nhɉ Lai thɪt trong ÿɶp
Gi͑ng nhɉ Ngɉu Vɉɇng chɰng máy ÿ͙ng
Trông thɪt ÿɶp lɞ thɉ͝ng chiɼu t͏
Nhɉ hoa Cͥ Na thɪt dʂ thɉɇng
Nhɉ Lai ÿɤy ÿͧ b͑n mɉɇi răng
Trɬng sɞch dày kín nhɉ màu tuyɼt
Tɉ͛ng lɉ͡i dài r͙ng khó nói hɼt
Màu tɉɇi nhɉ hoa Bát La Xà
Nhɉ Lai lɞi có mŸi công ÿͩc
Cao ngay ÿoan chánh chɰng gì bɮng
Môi miʄng cân xͩng thɪt ÿɤy ÿͧ
Ĉɶp ÿɺ dɉ͝ng nhɉ trái Tɤn Bà
Ĉͩc Phɪt gɉɇng mɴt thɪt tròn ÿɤy
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Vòng tay mɾm dʈu hay xɉng tán
Gi͑ng nhɉ hoa sen ÿɶp khi n͟
Lìa nhͯng dɇ bɦn, thɢy chɰng dính
Thân tɉ͛ng Nhɉ Lai nhɉ vàng ròng
Cͩng chɬc vͯng vàng khó gì sánh
Màu da gi͑ng nhɉ hoa Chiêm Bɴc
Lɞi chɰng héo hɬt nɇi gân c͑t
Hai vai tròn ÿɤy thɪt ÿɶp lɞ
Tay ɢy mɞnh kh͏e nhɉ dáng voi
Ĉɤy ÿͧ chʆ tay khɬp tay chân
Gi͑ng nhɉ phan l͍ng và vɠy cá
Ngͱc r͙ng gi͑ng nhɉ ͩc Sɉ Tͭ
Ĉͩc tɉ͛ng thɪt ÿɶp thɪt rõ ràng
Bͥng cùng v͛i thân thɪt cân xͩng
R͑n sâu xoay phɠi thɪt tròn trong
Hai chân gi͑ng nhɉ Tiên L͙c Vɉɇng
Ĉi chɰng nhìn lɞi thân ÿɾu chuyʀn
Chân phɠi bɉ͛c trɉ͛c hiʄn dɢu ɢn
Yên lɴng vô úy nhɉ Sɉ Tͭ
Nhɉ Lai xuɢt hiʄn ͟ nɇi ÿ͝i
Nhɉ mɴt tr͝i chiɼu sáng m͍i nɇi
Hay cùng chúng sanh tɞo viʄc lành
Tr͝i và Phi thiên ÿɾu tín lʂ.
Khi Trɉ͟ng Giɠ nói kʄ tán Phɪt xong r͓i, tâm rɢt
hoan hͷ, tín lͱc mɞnh mɺ. ͞ trong ÿɞi chúng nói lɞi m͙t
lɤn nͯa:
Mâu Ni Thɪp Lͱc Tôn
Hay phá các lɉ͛i ma
Xa hɰn phiɾn não bɦn
Các căn thɉ͝ng tʈch tʈnh
T͑i thɉͣng trong các dòng
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Thu͙c chͧng t͙c Cam Giá
Siêng năng và mɞnh mɺ
Giác ng͙ nhͯng sai quɢy
Vô úy Sɉ Tͭ Thích
Ĉɤy ÿͧ nhͯng công ÿͩc
Thành tͱu pháp vi diʄu
Vì chúng sanh khai thʈ
Nɇi ba cõi kh͕ hɠi
Luân h͓i và hiʀm nɞn
Lɢy gi͛i làm căn bɠn
R͑t ráo hay qua kh͏i
Do trì gi͛i thanh tʈnh
Ĉiɾu phͥc nɇi tͱ tâm
Lành phͥc nhͯng oán ma
Nên th͍ cúng dɉ͝ng lành
Ĉͧ ÿɞi trí ÿɞi bi
Chɰng b͏ thʄ nguyʄn chính
Thɉɇng xót loài hͯu tình
Làm cho ÿɾu lìa kh͕
T͑i thɬng Ĉiɾu Ngͱ Sɉ
Ba cõi không vòng vây
Lành bɬn tên trͫ ÿ͙c
Ĉoɞn ba cõi bu͙c ràng
Hiʀn hiʄn thɤn thông l͛n
Hay rõ nhͯng thɢy khác
M͟ bày Bát Chánh Ĉɞo
Hay tu các phɞm hɞnh
Có tên Ĉɞi Thɉɇng Chͧ
Hay làm b͑ thí l͛n
Tên là bɪc Ĉɞi Trí
Làm mɬt nhìn thɼ gian
Là bɪc Ĉɞi Trɉͣng Phu
Mau lìa nhͯng viʄc ác
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Viʄc sanh tͭ lɉu chuyʀn
Ĉɉͣc ÿɼn nɇi an ͕n
Thɼ Tôn bɪc Ĉɞo Sɉ
Thu͙c t͙c Kiɾu Ĉáp Ma
Ĉɤy ÿͧ thân sɬc vàng
Ngɉ͝i thɢy chɰng thɢy ÿͧ
Ĉiɾu Ngͱ các chúng sanh
Nhɪp vào nɇi chánh giáo
Xa r͝i nhͯng bɢt thiʄn
Tâm thanh tʈnh chɰng dɇ
Nhɉ mây giͯa hɉ không
Rɉ͛i cam l͓ pháp vʈ
Cho tɢt cɠ hͯu tình
Tr͓ng căn lành chͧng tͭ
Nhɉ Lai bɪc Ĉɞi Thánh
Và các chúng Tƒ Kheo
Trͥ t͑i thɉͣng an ͕n
Hay ÿɼn b͝ bên kia.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 9

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 30 tháng 6 năm 2009
tɞi Chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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EDD

Quyʀn thͩ 10
-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt tɞi thɉ phòng Chùa Viên Giác ngày 30 tháng 6
năm 2009 nhɮm mùa An Cɉ Kiɼt Hɞ - Phɪt lʈch 2553.
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Lúc bɢy gi͝ Trɉ͟ng Giɠ lɞi dùng kʄ xɉng tán Phɪt
xong r͓i, phát ra l͝i nói thành thɪt và l͝i nguyʄn r͙ng l͛n
rɮng: Nɼu con có làm ÿɉͣc chút ít căn lành công ÿͩc thì
nguyʄn cho ͟ ÿ͝i vʈ lai ÿɉͣc thành Phɪt ÿɞo. Lɞi gi͑ng
nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn ÿɤy ÿͧ thành tͱu 32 tɉ͛ng t͑t cùng 80
vɸ ÿɶp, vô ngɞi và pháp dɉͣc vô thɉͣng. Có thʀ trͫ
nhͯng bʄnh tham, sân, si cͧa chúng sanh. Ĉ͑i v͛i kɸ
chɰng có ngɉ͝i thân quen thì sɺ làm ông chͧ. Ĉ͑i v͛i
ch͗ hɬc ám thì làm cho sáng sͧa. V͛i kɸ chɉa ÿiɾu phͥc
thì làm cho ÿɉͣc ÿiɾu phͥc. V͛i kɸ chɉa tin tɉ͟ng rõ
ràng thì làm cho h͍ phát sanh niɾm tin. V͛i ngɉ͝i chɉa
ÿɉͣc yên ͕n thì làm cho ÿɉͣc yên ͕n. V͛i kɸ chɉa ÿɉͣc
Niɼt Bàn thì làm cho ÿɉͣc Niɼt Bàn. R͑t cu͙c ra kh͏i
sanh, già, bʄnh, chɼt, ɉu, bi, kh͕, não. Hoɴc khiɼn cho
sanh lên cõi Tr͝i, th͍ ÿɉͣc nhiɾu niɾm vui thɬng diʄu.
Lɞi còn có thʀ khuyên ngɉ͝i tu Bát Chánh ÿɞo, khai thʈ
m͟ bày pháp Tͩ Thánh Ĉɼ. Khi kɸ kia nghe r͓i, tâm sɺ
ÿɉͣc giác ng͙, xɉng tán Phɪt, Pháp, Tăng ÿͧ loɞi công
ÿͩc, vô lɉͣng trí tuʄ, tͱ tánh thanh tʈnh, oai thɤn r͙ng
l͛n, chɰng ai có thʀ hɇn ÿɉͣc. Hay làm cho ra kh͏i luân
h͓i sanh tͭ kh͕ s͟. Phɉɇng tiʄn dɨn dɬt vào thành giɠi
thoát, dɤn dɤn khiɼn cho tu ÿɉͣc các pháp công ÿͩc, giͯ
gìn tʈnh gi͛i, tu Xa Ma Tha, Tƒ Bát Xá Na; Tͩ Vô úy, Tͩ
Thɤn túc, Tͩ Chánh cɤn v.v... ÿʀ trʈ viʄc giɠi ÿãi. Ĉ͑i v͛i
Tͩ Niʄm Xͩ, nh͛ rõ chɰng quên. Tͩ Vô Lɉͣng Tâm, bình
ÿɰng tu tɪp. Nɉɇng vào 5 căn, 5 lͱc; ÿoɞn trͫ 5 thú
chɉ͛ng. Rõ tɉ͛ng cͧa 5 uɦn; mình ngɉ͝i gi͑ng nhau.
Ĉɤy ÿͧ hoàn toàn 6 Ba La Mɪt. Dùng 7 Thánh Tài ÿʀ ph͕
thí cho tɢt cɠ. Tu tʈnh gi͛i ÿɤy ÿͧ. Giɲm lên 7 giác hoa;
m͙t lòng ͟ yên nɇi 7 quán phɉɇng tiʄn. Phân biʄt diʂn
thuyɼt các phɤn cͧa Bát Chánh Ĉɞo. Lành siêng tu tɪp 9
thͩ ÿʄ ÿʈnh. Ĉɤy ÿͧ 10 lͱc. G͍i là 10 phɉɇng, ÿɉͣc 10
tͱ tɞi, cho ÿɼn thành Phɪt.
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Bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn thɢy vʈ Trɉ͟ng Giɠ kia ͟ trong
ÿɞi chúng ÿã phát l͝i thʄ nguyʄn nhɉ thɼ r͓i liɾn tán
thán rɮng: Lành thay! Nay ngɉɇi m͛i ÿúng là m͙t con
r͓ng l͛n trong loài ngɉ͝i; con Sɉ Tͭ trong loài ngɉ͝i.
Ngɉ͝i cao cɠ nhɢt trong các bɪc Ĉɞi Tiên, lìa nhͯng dɇ
bɦn gi͑ng nhɉ hoa sen trɬng; có thʀ ch͟ hɼt tɢt cɠ
chúng sanh, có thʀ mang vác h͍ ÿɼn vô thɉͣng B͓ Ĉɾ.
Lúc ɢy Ĉͩc Phɪt dùng ánh sáng vàng chói nɇi tay, gi͑ng
nhɉ hoa sen n͟; nhͯng ngón tay có nhiɾu ÿɉ͝ng chʆ thɪt
ÿɶp, nhɉ cha phͧ dͥ con, r͓i ÿʀ lên trên ÿɤu cͧa Trɉ͟ng
Giɠ, dùng tiɼng Phɞm âm nhɉ sɢm ch͛p mùa xuân và nói
l͝i rɮng:
Ngɉɇi ͟ ÿ͝i vʈ lai sɺ ÿɉͣc làm Phɪt hiʄu là Năng
Mãn Chúng Sanh Chí Nguyʄn, Nhɉ Lai ͨng Cúng, Chánh
Biɼn Tri, Minh Hɞnh Túc, Thiʄn Thʄ, Thɼ Gian Giɠi, Vô
Thɉͣng Sś, Ĉiɾu Ngͱ Trɉͣng Phu, Thiên Nhɇn Sɉ, Phɪt
Thɼ Tôn. Ĉɤy ÿͧ 10 lͱc, phá nhͯng loài ma, làm cho ÿɢt
nɤy ÿɉͣc thanh tʈnh, to l͛n giàu vui. Lúc ɢy trên hɉ
không có các Thiên Nͯ mɉa hoa t͑t ÿɶp ÿʀ cúng dɉ͝ng
các Ĉͩc Phɪt trong thɼ gi͛i cùng tɢt cɠ loài hͯu tình. Tɢt
cɠ ÿɾu phát lòng tin. Vui tu làm phɉ͛c. Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ
Tôn liɾn nói kʄ rɮng:
Ngɉɇi ͟ ÿ͝i vʈ lai
Tích lɪp công ÿͩc lành
Nɇi biʀn sanh tͭ ɢy
Cͩu kh͕ chúng ÿɬm chìm
Qua vô s͑ kiɼp r͓i
Sɺ ÿɉͣc thành Phɪt ÿɞo
Mɬt huʄ sɞch chɰng dɇ
Hiʄn chͩng tɢt cɠ pháp
Tɉ͛ng t͑t phóng ánh sáng
Nhɉ mɴt tr͝i thɼ gian
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Làm tɢt cɠ chúng sanh
Trͫ ba ÿ͙c t͑i tăm
Tr͝i, Ngɉ͝i cùng ÿɞi chúng
T͑i thɬng chɰng ai trên
Lành ÿiɾu phͥc chúng sanh
Khiɼn ÿɾu tu phɞm hɞnh
Vʈ Thɤy dɨn ÿɉ͝ng t͑t
Ĉɤy ÿͧ tɢt cɠ trí
Ĉɉͣc t͑i thɉͣng B͓ Ĉɾ
Nhɉ hoa sen kh͏i nɉ͛c.
Lúc bɢy gi͝i Ĉͩc Thɼ Tôn cùng v͛i vʈ Trɉ͟ng Giɠ
kia ͟ trong ÿɞi chúng, ÿã ÿɉͣc Phɪt th͍ ký cho r͓i thì cɠ
nhɇn dân trong cõi nɉ͛c cͧa vua Tɤn Bà Sa La ÿɾu phát
tín tâm hoan hͷ chɉa tͫng có. Do ͟ nɇi Phɪt mà chuyên
tu hɞnh b͑ thí. R͓i trong cõi Tr͝i, Ngɉ͝i thɉ͝ng làm chͧ
tʀ. Có uy lͱc l͛n. Thɉ͝ng dùng tâm ÿɞi bi ÿʀ làm lͣi ích
an lɞc cho tɢt cɠ chúng sanh. Vô thɉͣng b͓ ÿɾ quyɼt
ÿʈnh sɺ ÿɉͣc. Cho nên Phɪt dɞy rɮng: Tɢt cɠ nhͯng Tƒ
Kheo ÿ͑i v͛i kinh ÿiʀn nɤy thɉ͝ng nên th͍ trì và vì h͍
mà tuyên nói.
Ĉã rõ biɼt vɾ hɞnh b͑ thí r͓i; ÿͫng lo sͣ dͫng nghʆ
mà công ÿͩc trì gi͛i nay sɺ nói rõ ràng. Sau viʄc b͑ thí là
cái gì ? – Ĉó chính là trì gi͛i. Nɇi ÿây nɉɇng vào các kinh
lɤn lɉͣt ÿʀ nói.
Lɞi nͯa nhͯng chúng sanh thɉ͝ng hay buông lung
vui ÿɬm, phɤn nhiɾu do nɇi n͙i tâm tͱ suy nghś lɤm r͓i
tùy thuɪn theo ÿó mà tɞo tác cho ÿɼn thͱc hiʄn. Trɠi
qua thân hình hay l͝i nói, phá hͧy gi͛i cɢm. ͞ ÿây mu͑n
làm cho phát kh͟i ÿ͑i trʈ cho chúng sanh; cho nên sau b͑
thí, nói vɾ tɉ͛ng cͧa viʄc trì gi͛i. Nɼu là ÿʄ tͭ Phɪt cɠ
nhͯng bɞch y mà nhͯng cɢm gi͛i kiên trì chɰng phɞm,
thì ÿây g͍i là thanh tʈnh trì gi͛i. Nɼu nhͯng chúng sanh
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nào phát kh͟i ra nhͯng suy nghś tà vɞy, thân, ngͯ, ý
nghiʄp tɞo ra nhiɾu t͙i nhɉ sát hɞi chúng sanh; giɼt hɞi
mɞng ngɉ͝i. Nhͯng vɪt s͟ hͯu cͧa ngɉ͝i khác chɰng
cho mà lɢy. Ĉɬm trɉ͛c dͥc nhiʂm, tâm chɰng buông b͏.
Nói l͝i không thɪt, ͷ ngͯ, ác khɦu, lɉ͡ng thiʄt; kh͟i lên
ÿɞi tà kiɼn, phɼ b͏ nhân quɠ, giɼt cha, hɞi mɶ, giɼt A La
Hán. Dùng ác tâm ÿʀ làm thân Phɪt ra máu, phá hòa
hͣp tăng, phá tháp hɞi chùa, ăn tr͙m ÿ͓ vɪt cͧa chúng
tăng, làm nhiʂm ô hɞnh thanh tʈnh cͧa Ni chúng. Ĉ͑i v͛i
nhͯng ngɉ͝i lành thì vui sanh hɞ nhͥc; thɉ͝ng vui tͥ
tɪp, nói chuyʄn vô nghśa, khinh pháp chê l͝i khuyên dɞy,
tham lam cͧa cɠi ͟ ÿ͝i. Vì chuyʄn tà có thʀ mɢt mɞng,
tɞo ra nhͯng nghiʄp ác, ÿɤu s͏ ngͥc t͑t; giɼt heo m͕ cá,
ÿào tɉ͝ng khoét vách cho ÿɼn tham lam cͧa ngɉ͝i
nhͯng tài vɪt nh͏, lɞi làm hành ÿ͙ng cɉ͛p ÿoɞt. Cùng
v͛i kia lɢy thu͑c ÿ͙c ÿʀ làm t͕n hɞi chúng sanh. Voi,
ngͱa, bò v.v... vui chúng chém nhau, phá hoɞi làng ɢp,
ÿ͑n chɴt cây c͑i; nói ra l͝i thô; hͧy báng kɸ hiɾn, d͑i trá
hiʄn ra nhɉ ngɉ͝i lành; nhɉng tâm thɪt d͑i trá. Lành nói
chɰng lành. Khen thì chɰng khen. Tɞo ra nhͯng t͙i l͗i
nhɉ thɼ r͓i, ÿɼn khi lâm chung ÿͧ các tɉ͛ng kh͕ ÿɾu
hiʄn ra trɉ͛c mɬt. Khi thͩc biɼn hiʄn, ác nghiʄp ÿu͕i
theo, rɇi xu͑ng ÿʈa ngͥc, th͍ nhͯng cͱc hình kh͕ s͟. Ĉʈa
ngͥc có 4 loɞi. Thͩ nhͩt g͍i là ÿʈa ngͥc ÿ͑t cháy; thͩ
hai g͍i là nɉ͛c tiʀu và phɦn; thͩ ba g͍i là rͫng kiɼm;
thͩ tɉ g͍i là sông than. Ĉây là 4 ÿʈa ngͥc. Tên là gɤn
gŸi. Lɞi còn 8 ÿʈa ngͥc căn bɠn khác nóng cháy nͯa. M͙t
tên là ÿ͑t cháy; hai là ÿ͑t cháy mɞnh; ba là hͣp lɞi m͍i
viʄc; b͑n là la hoɠng; năm là la hoɠng l͛n; sáu là lͭa
hɤm; bɠy là lͭa nung l͛n; tám là không có th͝i gian. Lúc
͟ trong ngͥc kia có nhͯng ngͥc t͑t, hình thù xɢu xí, hôi
hám ác ÿ͙c, khͧng b͑ tàn nhɨn. Hoɴc làm ÿɤu trâu; hay
tɞo ra ÿɤu voi; hình thù thɪt to l͛n, mɪp mɞp mɞnh
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kh͏e; da thʈt ÿen ÿúa, tóc màu ÿ͏, vàng, mɴt mày phɨn
n͙. L͗ mŸi ÿɼn môi, hai tay cͩng chɬc, ÿɾu cɤm ÿao
gɪy; hoɴc cɤm búa bén dùng ÿʀ ÿâm chém. Vòng kiɼm
quay qua, ÿͧ loɞi dͥng cͥ hành kh͕. Tɢt cɠ ÿɾu ÿɉͣc
nung ÿ͏. R͓i nhͯng ngͥc t͑t hung bɞo ÿɼn bên t͙i nhɇn,
không tâm tͫ bi; hoɴc thiêu hoɴc nɉ͛ng; hoɴc phá hoɴc
ÿâm, làm sao cho chɼt ÿi; r͓i s͑ng tr͟ lɞi, lɞi bʈ nh͑t vào
ngͥc hɇ nóng. ͞ trong ÿʈa ngͥc nɉ͛c tiʀu phɦn dɇ kia 2
chân bʈ ÿ͑t. Nɼu có tʆnh dɪy thì bʈ cho vào rͫng dao
kiɼm. Khi chɞy qua lɞi ÿɼn dɉ͛i cành cây thì nhͯng lɉ͡i
dao tͫ trên cao hɞ xu͑ng, liɾn thɸo thân hình, r͓i nhͯng
chim thú, h͕ báo, sɉ tͭ, cá Ma Yɼt v.v... hɠ miʄng thɪt
l͛n phun lͭa ra; răng nh͍n sɬc bén, không dͫng d͍a nɞt.
Nhͯng chúng hͯu tình tɞo ác thì có cây bɮng thiɼc, tên
g͍i Sa Khɢp Mɞt Lê, bên trên có hàng trăm ngàn lɉ͡i ÿao
sɬc bén; m͗i m͗i ÿɾu bɮng thiɼc nh͍n, chiɾu dài 16 lóng
tay. Lúc ɢy ngͥc t͑t kia dɨn t͙i nhɇn ÿɼn, tùy theo trên
dɉ͛i; r͓i treo ngɉͣc lên. Nhͯng con chim ác, tranh nhau
ÿɪu trên ɢy, r͓i dùng móng thɪt nh͍n; hoɴc xé hoɴc m͕.
Ngͥc t͑t dùng hòn sɬt nóng ÿem b͏ vào trong miʄng t͙i
nhɇn. Bͩc bách nhɉ thɼ r͓i, còn chɼ nɉ͛c ÿ͓ng sôi lên
và ÿ͕ vào miʄng. Tͫ c͕ tr͟ xu͑ng tɢt cɠ ÿʀu cháy bͫng.
Hoɴc lɢy ÿinh sɬt ÿóng vào lɉ͡i. Lɞi có nhͯng lɉ͡i lê sɬt,
khiɼn cho trâu cày lên ÿó. Hoɴc b͏ t͙i nhɇn vào trong lò
sɬt nóng r͓i lɢy cán ÿʀ xoi t͙i nhɇn. Hoɴc ͟ trong lò ÿ͑t
ɢy làm cho thân nɤy, cŸng nhɉ tai mŸi miʄng; nɇi nào
cŸng trào máu ra. Tɢt cɠ thân nɤy bʈ phá hͧy chɰng còn
gì. Có m͙t hɤm lͭa l͛n thɪt sâu có lͭa ÿang cháy; thɠy
t͙i nhɇn kia cho vào trong ɢy. Ĉ͑t cháy m͙t lúc lâu biɼn
thành toàn lͭa. Lúc bɢy gi͝ nhͯng ngͥc t͑t mɬng chͭi
rɮng: Ngɉɇi ngày xɉa ÿã tɞo ra không biɼt bao nhiêu là
nghiʄp ác, tâm chɰng làm viʄc lành, phá phɞm gi͛i cɢm;
nên nay th͍ quɠ báo nɤy. Tͫ ÿây hãy tͱ nên biɼt rɮng ͟

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

109

trong ÿây rɢt cͱc kh͕, khó chʈu khó nhɨn ÿɉͣc. Th͍ t͙i
m͙t th͝i gian r͓i khi nghiʄp hɼt m͛i ra kh͏i. Cho nên
Phɪt dɞy:
Nɤy các Tƒ Kheo! Thɉ͝ng nên ÿ͑i v͛i kinh nɤy nên
th͍ trì ÿ͍c tͥng, vì ngɉ͝i khác diʂn nói, làm cho h͍ thͱc
hiʄn thí, gi͛i ÿʀ ÿɉͣc thành tͱu phɉ͛c cái.
Phɪt nói sͱ phá gi͛i kia là do sͱ suy nghś ác, do n͙i
tâm suy nghś tɞo thành; chɰng kh͟i lên viʄc sͭa ÿ͕i; lo
lɬng bͩc bách; nên tɞo ra các t͙i; gi͑ng nhɉ cͧi khô cho
vào lò và ÿ͑t lͭa lên thì tɢt nhiên sɺ bʈ thiêu ÿ͑t; gi͑ng
nhɉ hɞt gi͑ng hɉ mà ÿem gieo vào ru͙ng. Kɼt cu͙c
chɰng thʀ nɠy mɤm. Kɸ phá gi͛i kia ÿ͑i v͛i ru͙ng pháp
chɰng thʀ sanh mɤm thiʄn. Lɞi cŸng gi͑ng nhɉ thɼ ͟
trong rͫng cây kia ÿɼn chɴt tɢt cɠ g͑c, cành lá thì chɰng
còn bóng che. Ngɉ͝i phá gi͛i ÿoɞn mɢt căn lành; hͧy
hoɞi nhͯng pháp công ÿͩc. Lɞi cŸng nhɉ vɪy. Gi͑ng nhɉ
cây khô bên miʄng giɼng, thiɼu nɉ͛c, mu͑n có ÿɉͣc
nɉ͛c nhɉng lɞi chɰng ÿɉͣc. Kɸ phá gi͛i kia, tɢt cɠ nhͯng
ngɉ͝i lành t͛i cɤu pháp lɞi chɰng ÿɉͣc gì. Nhɉ Chiên Ĉà
La chɰng thʀ làm vua. Tɢt cɠ ngɉ͝i dân chɰng còn tin
tɉ͟ng nͯa. Ngɉ͝i phá gi͛i kia chɰng thʀ thuyɼt pháp.
Tɢt cɠ chúng sanh chɰng thʀ nghe và th͍ trì. Gi͑ng nhɉ
ngɉ͝i ÿ͑i v͛i ÿ͓ hɉ th͑i mà mong cɤu có mùi vʈ ngon,
r͑t cu͙c chɰng ÿɉͣc gì. Ĉ͑i v͛i viʄc hͧy phɞm mà ngɉ͝i
phá gi͛i cɤu ÿɉͣc công ÿͩc thì r͑t cu͙c chɰng có ÿɉͣc.
Lɞi nͯa kɸ bɞch y thɢy vʈ Sa Môn kia cô ÿɇn chɰng mʄt
m͏i, tʈch tʆnh an lɞc, thí xɠ nhà nɤy vui làm hɞnh Sa
Môn. Còn kɸ kia chɰng có nhɇn chɇn chánh, tâm chɰng
quyɼt ÿʈnh; ngu si ám ÿ͙n. Khi làm Sa Môn r͓i lɞi vui v͛i
nhͯng sͱ nghiʄp kinh doanh thɼ tͥc, ÿɬm trɉ͛c nɇi
nhͯng dͥc nhiʂm, phá hͧy cɢm gi͛i, thì ͟ trong chúng
ɢy có các bɪc Kƒ Ĉͩc mɬng chͭi kɸ kia. Vì ÿó nói kʄ
rɮng:
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Ngɉ͝i nɉɇng ba viʄc Phɪt
Vui tɞo nhͯng phi pháp
Ô nhͥc các tʈnh hɞnh
Chɰng khác Chiên Ĉà La
Trong tâm suy nghś tà
NgŸ dͥc nhͯng cɠnh gi͛i
Gi͑ng nhɉ con trâu nghé
Thɉ͝ng nh͛ ÿɼn c͏ nɉ͛c
Vui làm viʄc thɼ tͥc
Mua bán nhͯng vɪt quý
Tăng giɠm theo giá cɠ
Nói l͝i chɰng thành thɪt
Kɸ kia nhɉ bình r͗ng
Tâm nɤy thɉ͝ng chɰng ÿͧ
Vì cɤu ít tài lͣi
Tɞo ra ÿͧ hɉ ngͥy
Gi͑ng nhɉ hoa và ong
Thɉ͝ng ͟ rͫng hoa sen
Ra vào ch͗ rɪm rɞp
Ĉʀ nhɪn nhͯng viʄc kh͕
Phɪt Pháp ta r͙ng sâu
Cu͑i chɰng dung nɉ͛c tiʀu
Trong ru͙ng phɉ͛c ÿiɾn kia
Lɞi chɰng sanh hɞt mɤm
Khi bʈnh ÿɪu trói bu͙c
Chɰng thʀ nào chɞy chͯa
Ngɉ͝i tɞo ra nghiʄp ác
Sao chɰng sanh sͣ lo
Gi͑ng nhɉ thuyɾn bʈ lͧng
Ta ngɉ͝i há ÿɉͣc qua.
Phɪt bɠo rɮng: Ngɉ͝i phá gi͛i chɰng có xɢu h͕ là
do nhiɾu tham dͥc, tâm ɉa mu͑n nhiɾu. Xâm phɞm vào
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sɬc ÿɶp cͧa ngɉ͝i kia, thɉ͝ng hay lo sͣ, làm mɢt thanh
danh, lìa xa bɞn lành. Nên rõ ÿiɾu nɤy gi͑ng nhɉ kɸ keo
kiʄt kia, r͑t cu͙c chɰng có m͙t chút công ÿͩc nào. Kɸ
phá gi͛i kia cŸng gi͑ng nhɉ tham lam không có tay. Tuy
rɮng ÿɼn núi báu; nhɉng chɰng nhɴt ÿɉͣc cͧa cɠi gì.
Nhɉ cái bình dɇ, ÿɤy nhͯng chɠy rʆ. Kɸ hͧy phɞm kia
khiɼn cho ngɉ͝i thɢy liɾn xa lìa. Gi͑ng nhɉ con rɬn trong
phòng, ngɉ͝i thɉ͝ng sͣ hãi. Gi͑ng nhɉ trong vɉ͝n ÿɶp
lɞi có h͕ báo. Gi͑ng nhɉ trên ÿɉ͝ng hiʀm tr͟, ngɉ͝i ta
chɰng mu͑n qua lɞi. Nhɉ xe kia bʈ phá, chɰng thʀ vɪn
chuyʀn ÿɉͣc. Nhɉ ngɉ͝i ác kia, m͍i ngɉ͝i ÿɾu xa lánh.
Nhɉ rɬn ÿ͙c kia, mɬt chɰng mu͑n nhìn. Nhɉ rͫng H͙ Ĉà
nhiɾu ngɉ͝i sͣ hãi. Nhɉ voi say kia, ngɉ͝i ác cai quɠn.
Nhɉ kɸ ăn tr͙m, ngɉ͝i giàu hay k͵. Gi͑ng nhɉ hoa
Chiêm Bác Ca ban ngày, chɰng có hɉɇng thɇm. Lɞi cŸng
nhɉ vɪy trong rͫng Chiên Ĉàn có cây Tʆ Na, mùi hôi
tɉ͛ng xɢu, phɠi mau chɴt ÿi. Giɠ sͭ nhɉ trong miʄng có
trăm ngàn cái lɉ͡i thì chɰng thʀ nói hɼt sͱ sai trái cͧa
viʄc phá gi͛i. Mu͑n rõ s͑ lɉͣng, chɰng thʀ nói hɼt.
Do sͱ phá gi͛i nhɉ vɪy chɰng thʀ tăng trɉ͟ng tɢt
cɠ pháp lành ÿ͑i v͛i tɢt cɠ chúng sanh. Nhɉ trong khɼ
kinh nói: Có m͙t sś phu nói v͛i ngɉ͝i vͣ rɮng: Ngɉɇi
nên lên xe r͓i vào rͫng ÿ͑n cͧi. Do vì ÿ͑n cͧi; nên làm
mɢt con bò; nhɇn ÿi tìm con bò, làm cho ngɉ͝i phɠi tìm
giͯ xe. Bò chɉa ÿɉͣc mà xe lɞi mɢt. Ngɉ͝i nɤy tìm ÿɼn
khɬp nɇi gɴp m͙t cái ao, thɢy m͙t ÿàn chim, liɾn lɢy cái
búa tͫ xa liʄng ÿɼn. Chim chɉa bɬt ÿɉͣc mà búa ÿã
chìm trong ao. C͟i áo ÿʀ trên b͝, lɴn vào ao ÿʀ tìm cái
búa. Búa chɰng tìm ÿɉͣc, áo bʈ ngɉ͝i giɢu, mình trɤn vɾ
nhà. Lúc ɢy tr͝i t͑i, khi ÿɼn ÿɤu ngõ, t͑i tăm chɰng rõ
cho nên ngɉ͝i nhà cho rɮng ÿɞo tɴc ÿã ÿɼn nên xách
gɪy rɉͣt, bʈ thɉɇng m͙t mɬt; mɬt bʈ chɠy máu rɇi lên
mɴt ÿɢt. Lúc ÿó có con trùng xɢu ác tͫ trên rɇi xu͑ng
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nghe ÿɉͣc mùi máu; nên lɞi ăn m͙t mɬt. Hɉ͛ng ÿɼn nɇi
khác b͏ nhà ra ÿi. Rõ biɼt viʄc nɤy, thɪt quá kinh dʈ. Nhɉ
viʄc trên ÿây, liɾn vì ngɉ͝i vͣ nɤy mà nói bài kʄ rɮng:
Mɢt áo cùng hɉ mɬt
Thân ngɉ͝i nhɉ thɼ nào
Thɪt chɰng hiʀu viʄc nɤy
Do ÿây mà chɞy b͏
Lɞi nhɉ ÿʄ tͭ Phɪt
Thà b͏ cách nghe nhiɾu
B͟i gi͛i nên giͯ gìn
Phá gi͛i nhɉ không mɬt
Nên rõ kɸ phá gi͛i
Giɠ danh làm Sa Môn
Chɰng nên th͍ cͧa cúng
Mɢt nhͯng công ÿͩc lành.
Trong nɤy lɞi nói: Gi͑ng nhɉ vʈ Trɉ͟ng Giɠ có nhiɾu
con cái, thɉ͝ng hay dɞy d͗ và làm cho con chɰng buông
lung. Ĉó chính là nhà kho có ÿɤy ÿͧ cͧa báu, nô tƒ phͥc
dʈch; tɢt nhiên lʄ thu͙c. Nhɉ thɼ liɾn ÿɉͣc an ͕n lâu dài.
͞ trong nhͯng ngɉ͝i con ɢy hay xa xʆ vui ÿɬm nͯ sɬc.
Trɉ͟ng Giɠ nghe r͓i liɾn tɪp trung thân t͙c lɞi cùng nhau
khiʀn trách và lɢy ít cͧa cɠi cho ÿi ra kh͏i nhà, r͓i lɞi bɠo
rɮng: Hãy ÿͫng buông lung! Làm tan nát cͧa cɠi cͧa
con, sau nɤy th͍ kh͕. Vì kia quên ÿi. R͓i ngɉ͝i con ɢy
chɰng rõ tͫ ÿâu và chɉa ÿɉͣc bao lâu, cͧa cɠi chɰng
còn, hình dung tiɾu tͥy, liɾn ÿi xin ăn và tr͙m cɉ͛p nɇi
ngɉ͝i quen. Lúc ɢy ông cha Trɉ͟ng Giɠ thɢy r͓i lo rɤu,
tâm liɾn thí xɠ. ͞ trɉ͛c ÿông ngɉ͝i cao tiɼng nói rɮng:
Ĉây chɰng phɠi là con ta. Ĉây chɰng phɠi là con ta. Nói
cho kia nghe, sɤu lo xɢu h͕.
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Ĉͩc Phɪt bɠo rɮng: Ta cŸng nhɉ vɪy. Nɼu các Ĉʄ
Tͭ cͧa ta phá hͧy cɢm gi͛i, chɰng tàm chɰng quý thì
nên ra kh͏i nɇi Phɪt Pháp. Lɞi chɰng ÿɉͣc dͱ phɤn giác
ng͙. Các pháp công ÿͩc, ÿͧ loɞi thánh tài, cho ÿɼn tr͝i
ngɉ͝i, Sa Môn, Bà La Môn v.v... ͟ trong ÿɞi chúng cao
tiɼng nói rɮng: Ĉây là kɸ phá gi͛i, chɰng phɠi ÿʄ tͭ cͧa
ta. Nói cho kia nghe r͓i, xɢu h͕ vɾ t͙i ÿã sai.
Lɞi nͯa nhͯng ngɉ͝i áo trɬng khi ÿã xuɢt gia r͓i thì
nên nɉɇng nɇi Sa Môn, ͟ nɇi thanh tʈnh, mɴc áo Cà Sa,
tay mang bình bát. Cɤm ÿèn tinh tɢn, tu tɪp nghe nhiɾu;
chɰng nɉɇng thɼ tͥc tɞo viʄc tà mʄnh. Lên xe voi ngͱa,
thân mang giáp dày, giɉɇng cung ÿʀ bɬn. Vào trong
quân trɪn, nhɉ thɼ so sánh. ͞ trong pháp ta, hͧy hoɞi
luɪt nghi, mɬt chɰng mu͑n nhìn, gi͑ng nhɉ thɼ gian ÿ͑t
ÿèn ban ngày. Giɠ sͭ chúng nhiɾu chɰng thʀ trͫ t͑i. Kɸ
ngu si kia chɰng thʀ phát kh͟i vô lɪu thánh trí, vì ÿ͝i mà
làm ÿèn soi sáng. Lɞi cŸng nhɉ vɪy, nhɉ kɸ phɉ͝ng chèo
mɴc áo ÿ͙i mŸ ÿɶp ͟ trɉ͛c m͍i ngɉi͝ tͱ xɉng là vua;
nhɉng ÿó chʆ làm vui cho ngɉ͝i khác chͩ không phɠi
thɪt. Kɸ phá gi͛i kia tuy rɮng mɴc áo Cà Sa, có tɉ͛ng Sa
Môn; nhɉng không thʀ thanh tʈnh mang vào ÿ͝i nhͯng
niɾm vui. Lɞi nhɉ ngɉ͝i tham lam nói ngoa là giàu có. ͞
trɉ͛c m͍i ngɉ͝i nói l͛n tiɼng tͱ nói mình là Trɉ͟ng Giɠ;
nhɉng thɪt ra ngɉ͝i kia thɪt chɰng theo ý tͱ tɞi chút
nào. Kɸ phá gi͛i kia giɠ danh là Sa Môn, tͩc chɰng thʀ
ÿɉͣc quɠ vʈ vi diʄu giɠi thoát.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 10
(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 30 tháng 6 năm 2009
tɞi thɉ phòng Chùa Viên Giác – Hannover)
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ED

Quyʀn thͩ 11
-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover, Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 1 tháng 7 năm 2009 nhân mùa An Cɉ Kiɼt
Hɞ - Phɪt lʈch 2553, dɉ͛i ÿ͝i bà Thͧ Tɉ͛ng Merkel.
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Trong này lɞi còn nói vɾ ngɉ͝i phá gi͛i sɺ khó
thành tͱu ÿɉͣc nhͯng công ÿͩc thiʄn pháp cͧa các Ĉͩc
Nhɉ Lai; gi͑ng nhɉ Nͯ Vɉɇng bʈ giáng xu͑ng làm ngɉ͝i
tham lam. Khi ÿɼn nhà kia r͓i, nói v͛i ngɉ͝i ch͓ng rɮng:
Ta là Nͯ Vɉɇng, mu͑n ÿɉͣc nhɉ ý. Nên ÿem nhͯng hoa
hɉɇng thɇm, ÿɶp và g͓m nhͯng ÿ͓ anh lɞc ÿʀ trang sͩc
cho thân ta. Tɢt cɠ nhͯng ÿ͓ vɪt trong kho ÿɾu ÿem ra
cung ͩng. Nɼu ÿɉͣc nhɉ vɪy thì ta sɺ ͟ ÿây. Ngɉ͝i
ch͓ng nghèo m͛i bɠo rɮng: Nhͯng ÿ͓ vɪt nhɉ thɼ cɠ
nhà nɤy ÿɾu chɰng có.
Khi Vɉɇng Nͯ nghe r͓i liɾn mɬng nhiɼc rɮng: Nhɉ
vɪy là quá nghèo, ta phɠi ÿi kh͏i nɇi ÿây.
Phɪt dɞy: Kɸ phá gi͛i kia lɞi cŸng nhɉ vɪy; chɰng
thʀ thành tͱu ÿɉͣc nhͯng sͱ giɠi thoát thanh tʈnh t͑i
thɉͣng nhɉ Vɉɇng Nͯ kia. Lɞi cŸng chɰng ÿɉͣc dâng
cúng nhͯng loɞi hɉɇng thɇm Noãn Ĉɠnh Nhɨn. Lɞi
chɰng ÿɉͣc hoa Biʄt Giɠi Thoát gi͛i. CŸng chɰng thʀ cài
tóc Thiɾn Ĉʈnh Giɠi Thoát. Lɞi chɰng thʀ ÿɉͣc kho báu
cͧa các loɞi B͓ Ĉɾ Phɤn. Lɞi cŸng chɰng thʀ thành tͱu
Trí Vɉɇng qua Văn, Tɉ, Tu. Lɞi chɰng thʀ ÿɉͣc giác ng͙
t͑i thɬng chánh ÿɰng. Lɞi chɰng có nhͯng quyɼn thu͙c
Duyên Giác, Thanh Văn. Kɸ phá gi͛i ɢy do chɰng có
nghiʄp lành; nên khi sanh ra trong ÿ͝i nɤy chɰng có
phɉ͛c ÿͩc. Tɢt cɠ nhͯng ngɉ͝i hiɾn chɰng vui cùng
s͑ng chung. Cho nên nói rɮng: Ngɉ͝i mà không dùng
vào ÿâu ÿɉͣc thì vśnh viʂn sɺ mɢt hɼt nhͯng công ÿͩc
pháp tài cͧa Nhɉ Lai ͟ quɠ vʈ xuɢt thɼ gian.
Lúc ɢy ͟ trong h͙i chúng có Tôn Giɠ A Nan liɾn tͫ
ch͗ ng͓i ÿͩng dɪy ÿɼn trɉ͛c Phɪt bɞch rɮng: Vì sao Ĉͩc
Thɼ Tôn ÿ͑i v͛i ÿʄ tͭ là nhͯng ngɉ͝i hͧy phɞm gi͛i cɢm
ÿã chɰng dɞy d͗ sâu xa nhͯng pháp yɼu, lɞi chɰng nhiɼp
th͍ mà còn thɢy xua ÿu͕i. Hoɴc vì Nhɉ Lai chɰng có lòng
thɉɇng tɉ͟ng ÿɼn ?
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Phɪt bɠo Ngài A Nan rɮng: Ta ÿ͑i v͛i tɢt cɠ chúng
sanh ͟ trong thɼ gian ÿɾu bình ÿɰng thɉɇng yêu ÿʀ nói
pháp, tâm chɰng giͯ lɞi m͙t chút gì. Do ngɉ͝i kia không
phɠi là ch͗ có thʀ gánh vác ÿɉͣc. Cho nên chɰng thʀ
nói. Kɸ trí nói pháp cho nhͯng ngɉ͝i không ÿáng nhɉ
thɼ ͟ thɼ gian này thì ÿ͑i v͛i chúng sanh lɞi có tɉ͛ng sai
khác. Nɼu có viʄc sai khác thì chɰng nên tuyên nói, nhɉ
cɤn ÿɼn m͙t ÿ͓ vɪt mà chɰng thʀ dùng ÿɉͣc. Nhɉ có
m͙t ông vua làm lʂ b͑ thí l͛n r͓i m͝i các vʈ Sa Môn, Bà
La Môn v.v... ÿɼn ÿʀ cung cɢp nhͯng ÿ͓ vɪt; nhɉng có
Bà La Môn tͫ phɉɇng khác ÿɼn ÿͩng trɉ͛c vua và xin
thêm nhiɾu thͩc ăn. Vua nghe qua r͓i tɢt chɰng vͫa ý.
Nhɉng lúc ɢy có vʈ cɪn thɤn thay vua b͑ thí cho Bà La
Môn kia vͫa ý. Vua ÿɼn nói rɮng: Kɸ nɤy vô ÿͩc cho nên
ÿͫng có cho. Phɪt dɞy A Nan. Ta cŸng nhɉ vɪy. Do kɸ
phá gi͛i kia chɰng phɠi là pháp thí; cho nên chɰng nên
nói. Giɠ sͭ vì kɸ kia mà nói thì kɸ ɢy cŸng chɰng lãnh
th͍; nhɉ cái bình có l͗; chɰng thʀ chͩa nɉ͛c ÿɉͣc.
Khiɼn cho cɠ ngày lɨn ÿêm ÿɾu rʆ nɉ͛c. Tìm ra m͛i thɢy
ch͗ lͧng. Kɸ phá gi͛i kia lɞi chɰng thʀ nhɪn ÿɉͣc pháp
công ÿͩc.
Lɞi cŸng nhɉ vɪy. Giɠ sͭ nhɉ có sai phɞm m͙t ít
gi͛i cɢm thì ngɉ͝i nɤy ÿ͑i v͛i nhͯng phɤn giác ng͙ và
nhͯng loɞi pháp bɠo cŸng chɰng thʀ thành tͱu biʄn tài.
Nên biɼt ngɉ͝i nɤy dɨu cho có giͯ tʈnh gi͛i thì cŸng
chɰng tròn ÿɤy. Chɰng thʀ tăng trɉ͟ng. Tͫ ÿó gi͛i hɞnh
cŸng chɰng thʀ tăng thêm. Ĉ͑i v͛i pháp giɠi thoát cŸng
lɞi chɰng thʀ tăng trɉ͟ng; ÿ͑i v͛i pháp giɠi thoát, lɞi
chɰng thʀ tăng trɉ͟ng. Ngɉ͝i kia sɺ nhɪn ÿɉͣc con
ÿɉ͝ng chɰng yên tśnh chút nào. Có thʀ kɸ kia cŸng
chͩng ÿɉͣc con ÿɉ͝ng giɠi thoát tɉɇng tͣ. Ĉ͑i v͛i gi͛i
pháp kiên trì chɰng phɞm, thì ngɉ͝i nɤy ÿ͑i v͛i các phɤn
giác ng͙, các pháp tài; m͗i m͗i ÿɉͣc nhɪp vào ch͗ rõ
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biɼt. Nhɉ lý suy nghś, ͟ ÿɉͣc ch͗ yên. Nɤy các Tƒ Kheo!
Ĉ͑i v͛i kinh ÿiʀn nɤy thɉ͝ng vui th͍ trì, vì ngɉ͝i khác
mà diʂn nói công ÿͩc cͧa thí, gi͛i, sɺ ÿɉͣc thành phɉ͛c
cái.
Nɼu nhͯng Tƒ Kheo ͟ nɇi chánh tɉ duy, gɤn gŸi
bɞn hͯu vui nghe chánh pháp thì có thʀ trͫ ÿɉͣc nhͯng
bu͓n lo giɪn h͝n cͧa thɼ gian và nhͯng ác pháp kia
chɰng thʀ sanh kh͟i; gi͑ng nhɉ dɪp ng͍n lͭa tɬt, khiɼn
chɰng còn nͯa. Nɼu nhͯng Tƒ Kheo trͥ ͟ sͱ suy nghś
không ÿúng ÿɬn, dɨn ÿɼn sͱ buông lung, làm cho tâm trí
loɞn thì tͩc là chʆ nhiɼp thͧ nhɇn duyên cͧa năm món
dͥc, làm cho các loài hͯu tình sanh nɇi phiɾn não, quyɼt
ÿʈnh sɺ mɢt ÿi nhͯng pháp công ÿͩc. Gi͑ng nhɉ sɢm
ch͛p bɢt thɉ͝ng làm hɉ lúa thóc. Có thʀ mang ÿɼn cho
thɼ gian nɤy nhiɾu loɞi tai nɞn. Thɉ͝ng nh͛ ÿɼn viʄc d͑i
trá chɰng có sͱ xɢu h͕. Ĉ͑i v͛i ngɉ͝i bɞch y thì hͧy
báng khinh khi. Kɸ phi pháp nhɉ vɪy thì ý chí rɢt yɼu
kém. Ĉ͑i v͛i quɠ vʈ thanh tʈnh t͑t ÿɶp cͧa Sa Môn thì
tâm chɰng hy v͍ng vui vɸ. Ĉ͑i v͛i pháp cam l͓ cͧa các
Ĉͩc Nhɉ Lai thì chɰng thʀ u͑ng ÿɉͣc. Vui tɞo các viʄc
ác, cɤu vào con ÿɉ͝ng nguy hiʀm, lãnh lɢy ÿʈa ngͥc ngɞ
quͷ, súc sanh, ͟ xͩ thɪt ác và kh͕. Lɢy ÿó làm ch͗
nɉɇng tͱa ch͟ che. Ĉ͑i v͛i l͝i Phɪt dɞy thì tâm chɰng tin
tɉ͟ng. Tuy chʆ phɞm gi͛i nh͏ mà còn th͍ nhͯng quɠ báo
kʈch liʄt nhɉ thɼ, hà hu͑ng là tɞo tác nhͯng nghiʄp ác to
l͛n hɇn. Khi cɠm quɠ ÿɼn thì cái kh͕ khó lɉ͝ng, nhɉ
trong kinh Y La Diʄp Long Vɉɇng Nhɇn Duyên ÿã nói.
Ta nghe nhɉ vɤy: M͙t th͝i Ĉͩc Phɪt ͟ tɞi thành
Phɉͣc La Noa, trong rͫng Thí L͙c; nɇi Chɉ Thiên Ĉ͍a Xͩ
(varanasi) ͟ trong ÿɞi chúng tuyên nói pháp yɼu. Lúc ɢy
Y La Diʄp Long Vɉɇng rõ biɼt Ĉͩc Phɪt ͟ tɞi nɇi ÿó
thuyɼt pháp; nên phát tâm thanh tʈnh, mu͑n ÿɼn ch͗
Phɪt ÿʀ gɤn gŸi cúng dɉ͝ng; liɾn suy nghś rɮng: Ta
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thu͙c thân r͓ng; có nhiɾu kɸ chɰng ɉa; nɼu mà mang
thân nɤy ÿɼn tɢt sɺ bʈ t͕n hɞi. Nên ÿã biɼn thân nɤy làm
thân Chuyʀn Luân Vɉɇng, tɉ͛ng mɞo rɢt ÿɶp ÿɺ, oai ÿͩc
tͱ tɞi. Nhͯng loɞi anh lɞc quý giá ÿem cài vào thân và
ng͓i dɉ͛i l͍ng báu, ÿoɞn lên xe ÿʀ ÿɼn. Có 7.000 Thiên
Tͭ, trong ngoài ÿɤy khɬp. Lɞi có ÿɼn 90 Cu Ti quân hɤu,
trɉ͛c sau h͙ t͑ng. Lɞi có trăm ngàn ngoɞi ÿɞo Phɞm Chí,
Bà La Môn v.v... Nhͯng ngɉ͝i ÿi xin ăn cŸng cùng theo
sau, uy thɤn oai vʄ, gi͑ng nhɉ Thiên Ĉɼ Thích r͓i v͙i vã
ÿɼn nɇi pháp h͙i cͧa Nhɉ Lai.
Lúc ɢy Ĉͩc Thɼ Tôn cùng v͛i Tͩ Chúng Thiên Long
Dɉͣc Xoa Càn Thát Bà v.v... cung kính vây quanh ÿʀ
nghe Ngài thuyɼt pháp. Th͝i trong chúng h͙i kia thɢy có
viʄc lɞ, sanh ra nghi ng͝ nên ÿɼn trɉ͛c Ĉͩc Thɼ Tôn ÿʀ
h͏i vɾ vʈ vua nɤy cŸng nhɉ uy ÿͩc v.v... Phɪt bɠo ÿɞi
chúng rɮng: Ĉây không phɠi là vua cõi ngɉ͝i hãy ch͝
ch͑c lát, tͱ nhiên sɺ rõ. Lúc ɢy Long Vɉɇng liɾn ÿɼn ch͗
Phɪt cúi ÿɤu lʂ chân Phɪt r͓i ng͓i qua m͙t bên.
Phɪt bɠo: Nɤy Long Vɉɇng! Ngɉɇi tͫ xɉa do ngu si
mà th͍ báo thân nɤy, lɞi có nhân duyên gì mà ÿi ÿɼn
ÿây? Nên mau mau lìa kh͏i nɇi nɤy, xɠ b͏ và hiʄn thân
lɞi hình cŸ, thì m͛i có thʀ ÿɼn lɞi nɇi ÿây. Bày t͏ trong
chúng h͙i, lúc ɢy Long Vɉɇng bɞch rɮng:
Kính bɞch Ĉͩc Thɼ Tôn! Con mang thân r͓ng, có
nhiɾu ngɉ͝i oán ghét; nɼu mà gɴp tɉ͛ng ɢy thì nhɢt
ÿʈnh sɺ có tai nɞn. Do vɪy cho nên con biɼn hóa ra.
Lúc ɢy Ĉͩc Phɪt nghe xong r͓i liɾn bɠo cho Kim
Cang Thͧ Ĉɞi Dɉͣc Xoa Thɤn vì con r͓ng kia ÿem ÿi nɇi
khác ÿɉͣc an ͕n. Sau ÿó hiʄn nguyên hình, thân thɪt
dài, xɢu xí khô khan, g͓m ÿͧ loɞi tɉ͛ng ác, do nhiɾu viʄc
tích tɪp thành là do ͟ nghiʄp trɉ͛c; nên có ÿɼn 7 cái
ÿɤu; m͗i m͗i ch͓ng lên cái ÿɤu chính và ͟ nɇi cây Y La.
Do nɇi cây nɤy khi lay ÿ͙ng khô héo thì máu mͧ chɠy ra
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thɪt là hôi th͑i và ÿɼn ăn vô s͑ côn trùng nɇi ɢy. Khi ÿã
hiʄn nguyên hình r͓i lɞi ÿɼn ch͗ Phɪt. Cái ÿɤu cͧa con
r͓ng nɤy thì ͟ thành Phɉͣc La Noa; còn cái ÿuôi thì ͟ tɪn
nɉ͛c Ĉát Xoa Thi La. Lúc ɢy ÿɞi chúng kɸ lâu lìa lòng
tham thɢy viʄc ác nɤy liɾn sanh kinh sͣ m͛i nghś rɮng:
Loài hͯu tình nɤy do cɠm báo gì mà sanh ra nhɉ vɪy ÿʀ
ÿɼn ÿây ?
Phɪt bɠo ÿɞi chúng rɮng: Con r͓ng nɤy biɼn thành
thân Chuyʀn Luân Vɉɇng ÿã ÿɼn ÿây và ta ÿã bɠo ÿi nɇi
khác ÿʀ hiʄn lɞi nguyên hình.
Lúc ɢy các vʈ Sa Môn nghe Phɪt dɞy r͓i thɪt là áo
não, yên lɴng ng͓i ÿó. Lúc ÿó vua r͓ng Y La Diʄp liɾn
làm thân r͓ng khóc lóc bɞch Phɪt.
Duy nguyʄn Thɼ Tôn! Lòng tͫ lân mɨn th͍ ký cho
con lúc nào ÿɉͣc thoát kh͏i thân ác thú nɤy.
Phɪt bào: Long Vɉɇng! Nay ta vì ngɉɇi mà nói. Hãy
lɬng lòng nghe ÿʀ tin tɉ͟ng. Vɾ th͝i vʈ lai khi chúng sanh
có th͍ mɞng 80.000 tu͕i thì có m͙t vʈ Phɪt ra ÿ͝i tên là
Tͫ Thʈ. Phɪt kia sɺ th͍ ký cho ngɉɇi trong th͝i gian ÿʀ
thoát kh͏i thân r͓ng.
Lúc ɢy Long Vɉɇng nghe Phɪt nói r͓i liɾn cɢt tiɼng
khóc, nɉ͛c mɬt chɠy nhɉ su͑i. Phɪt dùng lòng ÿɞi tͫ mà
nói l͝i lành an ͧi rɮng: Ngɉɇi phɠi tͱ biɼt! Ĉͫng thêm
bu͓n kh͕. Nay ͟ trong h͙i chúng nɤy khó có thʀ ͟ nɇi xa
xôi. Lúc ɢy Long Vɉɇng sâu tͱ trách mình vɾ nghiʄp ác
cͧa hɬn.; chɰng có ai gi͑ng vɪy. Nguyʄn nh͝ Phɪt lͱc
làm cho qua ÿɉͣc kh͏i sͱ kh͕ nɤy. R͓i phát l͝i thʄ
nguyʄn rɮng: Tͫ ÿây vɾ sau, cho ÿɼn tɪn ÿ͝i vʈ lai, tâm
không suy nghś viʄc tà, chɰng sanh buông lung; cho ÿɼn
trùng kiɼn cŸng chɰng sát hɞi. Khi nói l͝i ɢy r͓i, ÿɠnh lʂ
dɉ͛i chân Ĉͩc Phɪt và chɰng hiʄn ra giͯa chúng h͙i
nͯa.
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Lúc ɢy Ngài A Nan tͫ ch͗ ng͓i ÿͩng dɪy nhͩt tâm
chɬp tay và h͏i Ĉͩc Nhɉ Lai vɾ viʄc Long Vɉɇng kia. Do
trɉ͛c ÿây tɞo ra t͙i gì mà bʈ ÿ͍a làm r͓ng ? Lɞi còn do
nghiʄp gì mà có 7 cái ÿɤu và m͗i cái lɞi ch͓ng lên trên ?
Lɞi có cây Y La khi giao ÿ͙ng sanh ra ÿau ÿ͛n kh͕ s͟ và
máu mͧ chɠy ra vɪy ? Duy nguyʄn Ĉͩc Nhɉ Lai hãy vì
chúng con nói vɾ nhɇn duyên nɤy ÿʀ làm rõ nhͯng t͙i
phɞm kia.
Lúc bɢy gi͝ Ĉͩc Thɼ Tôn giɠi thích cho Ngài A Nan
rɮng: ͞ m͙t tiɾn kiɼp trong quá khͩ xa xăm n͍, khi th͍
mɞng cͧa chúng sanh 20.000 tu͕i có m͙t vʈ Phɪt ra ÿ͝i
tên là Ca Nhiɼp Ba Nhɉ Lai, ͨng Cúng, Chánh Biɼn Tri,
Minh Hɞnh Túc, Thiʄn Thʄ, Thɼ Gian Giɠi, Vô Thɉͣng Sś,
Ĉiɾu Ngͱ Trɉͣng Phu, Thiên Nhɇn Sɉ, Phɪt Thɼ Tôn.
Lúc ɢy Long Vɉɇng ÿ͑i v͛i Phɪt Pháp ÿã xuɢt gia tu hành
làm Tam Tɞng Tƒ Kheo, xa r͝i phiɾn não, tu hɞnh viʂn
ly, ͟ nɇi yên lɴng. Tɪp Xa Ma Tha cho ÿɼn khi xuɢt ÿʈnh.
Khi ngày qua r͓i, liɾn vào trong làng ÿʀ hành hɞnh khɢt
thͱc; lúc ÿɉͣc lúc không. CŸng có ngɉ͝i chͭi mɬng nên
sanh phiɾn não và ÿi ra kh͏i làng cho ÿɼn m͙t A Lan Nhã
n͍; cho ÿɼn 4 nɇi, lɞi ÿɼn lɞi ÿi. Lúc ɢy Phɪt kia biɼt viʄc
nɤy r͓i nên m͛i qu͟ vʈ Tƒ Kheo kia và vì ÿó mà nói gi͛i
tɉ͛ng, ÿʀ làm cho kia sám h͑i tɞ l͗i; nhɉng vì kia chɰng
tin nhɪn th͍ lãnh mà nói l͝i rɮng: Vɪt vô tình ɢy ÿâu có
chuyʄn gì. Do 2 nhɇn duyên ɢy mà th͍ nhͯng sͱ kh͕
báo. Trɠi qua viʄc khɢt thͱc, sanh vào trong loài r͓ng là
do sͱ chɰng tin tɉ͟ng vɪy. R͓i sanh ra dɉ͛i cây Y La.
Ĉͩc Phɪt bɠo các vʈ Tƒ Kheo rɮng: Y La Diʄp Long
Vɉɇng kia do tɞo nhɇn ác ít mà bây gi͝ th͍ kh͕ nhiɾu là
do tͱ tɞo ra nhɇn nɤy và tͱ th͍ quɠ báo nɤy. Chɰng phɠi
ngoài ÿɢt, nɉ͛c, lͭa, gió mà có thʀ g͍i m͝i vào. Tɢt cɠ
ÿɾu do n͙i tâm tɞo thành.
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Nɼu nhͯng chúng hͯu tình cͩu cánh tɞo niɾm vui
thì chɰng có nghiʄp ÿen t͑i. ͞ trong cõi ác ɢy nhͩt ÿʈnh
th͍ nhͯng kh͕ báo. Nɼu các loài hͯu tình cͩu cánh tɞo
nhͯng niɾm vui thì sͱ nghiʄp thanh tʈnh trong su͑t. ͞
trong cõi Tr͝i Ngɉ͝i nhͩt ÿʈnh sɺ th͍ quɠ báo vui. Nɼu
các loài hͯu tình ch͗ tɞo nghiʄp thiʄn ác gi͑ng nhau thì
sɺ th͍ quɠ báo h͗n tɞp. Cho nên các Tƒ Kheo! Ĉ͑i v͛i
nghiʄp ÿen r͑t ráo ÿͫng tɞo. Ĉ͑i v͛i nghiʄp trɬng thì
quyɼt ÿʈnh nên tɞo tác. Quɠ báo khi ÿɼn r͓i, gi͑ng nhɉ
dòng thác. Thiʄn ác nghiʄp ɠnh hɉ͟ng chɰng sai khác,
nhɉ bài kʄ tͥng sau ÿây:
Trɠi qua vô lɉͣng kiɼp
Nghiʄp kia chɰng thʀ hoɞi
Quɠ báo chín mu͓i r͓i
Chúng sanh quyɼt ÿʈnh th͍
Phɪt bɠo rɮng: Nɤy các Tƒ Kheo! Hãy nɉɇng nɇi l͝i
cͧa Phɪt ÿʀ suy nghś nhɉ lý. Ĉ͑i v͛i nhͯng gi͛i cɢm
chɰng nên phɞm dɤu là m͙t ít. Cho nên nay ta nói phân
biʄt rõ ràng vɾ sͱ hͧy báng gi͛i pháp sai quɢy, ÿʀ làm
cho các loài hͯu tình thɢy cho rõ mà sanh ra sͣ hãi, vśnh
viʂn xa r͝i ÿɉ͝ng ác; siêng tu nhͯng viʄc lành. Nɤy các
Tƒ Kheo! Ĉ͑i v͛i kinh ÿiʀn nɤy nên vì ngɉ͝i khác diʂn
nói ÿʀ thành tͱu phɉ͛c ái.
Lúc ɢy trong chúng h͙i Tôn Giɠ A Nan bɞch rɮng:
Kính bɞch Ĉͩc Thɼ Tôn! Ĉây là viʄc giͯ gi͛i tɉ͛ng, làm
sao có thʀ rõ biɼt hɼt ÿɉͣc ?
Phɪt bɠo A Nan rɮng: Mu͑n vào trong pháp cͧa
Phɪt, trɉ͛c phɠi giͯ 5 gi͛i. Nghśa là không sát sanh, lìa
sͱ tr͙m cɬp, xa r͝i viʄc tà hɞnh, ÿoɞn trͫ hɉ ngôn v͍ng
ngͯ và không u͑ng rɉͣu buông lung. Nhͯng hành tɉ͛ng
nhɉ vɪy m͗i m͗i nên rõ biɼt. A Nan! ͞ tɢt cɠ m͍i nɇi,
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m͍i lúc, thành ɢp tͥ lɞc. Nɼu có nhͯng thiʄn nam, thiʄn
nͯ thanh tʈnh nɉɇng vào nhͯng pháp lành, vui trì tʈnh
gi͛i, phát sanh tâm thanh tʈnh thì ÿ͑i v͛i 5 gi͛i phɠi nên
giͯ gìn chu ÿáo và phͥng trì.
Nhɉng trong kinh Tɞo Tác Phɉ͛c Nghiʄp có nói vì
sao mà nhͯng ngɉ͝i giͯ gi͛i ÿɉͣc thành tͱu nhͯng
phɉ͛c ÿͩc ? - Nɼu có ngɉ͝i hay vì tɢt cɠ các loài hͯu
tình chɰng làm viʄc giɼt hɞi, thì ngɉ͝i nɤy ÿɉͣc g͍i là kɸ
giͯ gi͛i không sát sanh. Còn kɸ sát sanh là tͫ lúc kh͟i
lên tâm ban ÿɤu quyɼt ÿʈnh sɺ giɼt hɞi m͙t mɞng nào
ÿó; hoɴc bɠo ngɉ͝i khác giɼt và kh͟i tâm ÿ͑c thúc vào
ÿʀ giɼt hɞi mɞng cͧa kɸ kia làm mɢt ÿi hɰn thì ngɉ͝i nɤy
g͍i là t͙i sát sanh.
Nɼu ÿ͑i v͛i tài sɠn cͧa kɸ khác mà chɰng lɢy thì
ngɉ͝i nɤy ÿɉͣc g͍i là kɸ giͯ gi͛i không tr͙m cɉ͛p.
Nghśa là vɪt cͧa ngɉ͝i kia chɰng giͯ lɢy. Còn tͱ mình lɢy
hay quên ngɉ͝i kia r͓i giɢu ÿi; cho ÿɼn tͫ ÿɤu kh͟i lên
tâm hành ÿ͙ng tr͙m lɢy vɪt ɢy. Ngɉ͝i nɤy g͍i là t͙i ăm
tr͙m
Nɼu ngɉ͝i hay lìa tɢt cɠ nhͯng dͥc nhiʂm; hoɴc ÿ͑i
v͛i sɬc ÿɶp kia chɰng sanh tâm xâm phɞm thì ngɉ͝i nɤy
g͍i là giͯ gi͛i không dâm. Còn kɸ có tâm tà dͥc, không
phɠi là ngɉ͝i trong thân t͙c thì bán gɠ ÿi xa, r͓i sanh ra
nhiʂm dͥc. Tɢt cɠ chɰng nên qua lɞi; hoɴc thân quyɼn
kia thɉ͝ng gìn giͯ r͓i xɠo ngôn tɞo ra phɉɇng tiʄn giɠ
d͑i, cho châu báu hay kia bʈ gɴp nɞn r͓i sanh tâm cɉ͡ng
bách. Khi kh͟i tâm nhɉ vɪy cho ÿɼn tɞo tác, thì ngɉ͝i
nɤy ÿɉͣc g͍i là t͙i tà dͥc.
Còn ngɉ͝i hay lìa nói viʄc hɉ v͍ng, ăn nói thành
thɪt. Tâm, miʄng chɰng sai nhau. Ngɉ͝i nɤy ÿɉͣc g͍i là
ngɉ͝i giͯ gi͛i không nói d͑i. V͍ng ngͯ có nghśa là thɢy
thì nói không thɢy, chɰng thɪt thì nói có thɪt. Trong luɪt
có nói rɮng: Có m͙t vʈ Tƒ Kheo tͱ ÿɼn nɇi xa kia; hoɴc
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có kɸ h͏i có thɢy ngɉ͝i nɤy không? Ông ta ÿã có thɢy;
nhɉng ÿáp rɮng: Không thɢy. Nhͯng loɞi nhɉ vɪy g͍i là
t͙i nói d͑i.
Nɼu ngɉ͝i ÿ͑i v͛i rɉͣu, giͯ gi͛i chɰng u͑ng và
ngay cɠ mùi lɞi cŸng chɰng mu͑n ngͭi. Ngɉ͝i nɤy ÿɉͣc
g͍i là giͯ gi͛i không u͑ng rɉͣu. Rɉͣu có 3 loɞi. M͙t là
Tô La nghśa là lɢy gɞo tɞo thành. Thͩ hai là Mai Lý; chʆ
dùng trái cây hoɴc hoa la v.v... lɢy nɉ͛c ÿʀ tɞo thành.
Hai loɞi rɉͣu nɤy cɠ màu sɬc và mùi vʈ khi nghe bay mùi
ÿɾu mu͑n u͑ng. Khi u͑ng r͓i thì mê say sanh ra buông
lung. Loɞi thͩ ba g͍i là Ma Ninh. ͞ ÿây lɉͣt b͛t chɰng
nói hɼt. Ĉây là 3 loɞi rɉͣu. Nɼu ngɉ͝i vui u͑ng thì ngɉ͝i
nɤy ÿɉͣc g͍i là mɬc t͙i u͑ng rɉͣu. Lɞi nhɉ trong kinh
Nan Nʆ Ca nói rɮng: Kɸ u͑ng rɉͣu Ma Ninh chɰng nên
tɞo tác. Còn nhͯng Tƒ Kheo ÿã u͑ng r͓i thì sɺ sinh ra sͱ
buông lung, t͕n phí tài sɠn, bao nhiêu cŸng chɰng ÿͧ.
Tăng thêm sͱ sân si; hoɴc lɞi ÿánh nhau, gia tăng thêm
nhͯng l͝i ác; khiɼn nhiɾu ngɉ͝i cãi vɠ; nhiɾu khi mɢt cɠ
quɤn áo, lõa l͓ chɰng hɾ xɢu h͕, tiɼng xɢu ÿʀ ÿ͝i, ngɉ͝i
lành xa lánh. Chɰng còn mu͑n tͥng ÿ͍c kinh ÿiʀn Ĉɞi
Thͫa nͯa; giɠm t͕n trí tuʄ, tăng trɉ͟ng vô minh; chɰng
kính tin Tam Bɠo, cha mɶ tông thân. Ĉ͑i v͛i trong gia
t͙c chɰng có tôn tr͍ng. Phá gi͛i nhɉ vɪy là do u͑ng m͙t
trong 3 loɞi rɉͣu nhɉ trên; nên m͛i sanh ra nhͯng
chuyʄn sai quɢy nhɉ vɪy. Cho nên phɠi rõ, ÿ͑i v͛i viʄc
sát sanh v.v... chɰng nên tɞo tác, mà hãy nên xa lìa.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 11
(Dʈch xong quyʀn nɤy vào ngày 1 tháng 7 năm 2009
tɞi thɉ phòng Chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c)
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EDD

Quyʀn thͩ 12
-

Ĉɞi Chánh Tân Tu Ĉɞi Tɞng kinh, quyʀn thͩ 32, thu͙c
luɪn tɪp b͙ toàn.

-

Thͩ tͱ kinh văn s͑ 1671 tͫ trang 719 ÿɼn trang 745
g͓m 12 quyʀn.

-

Long Th͍ B͓ Tát biên tɪp.

-

Tây Thiên dʈch kinh Tam Tɞng Triêu Tán Ĉɞi Phu Thí
H͓ng Lô Khanh Tuyên Phɞm Ĉɞi Sɉ Sɬc Tͭ Sa Môn
Thɤn Nhͱt Xͩng và nhͯng vʈ khác phͥng chiɼu dʈch tͫ
chͯ Phɞn sang chͯ Hán.

-

Sa Môn Thích Nhɉ Ĉiʀn – Phɉɇng Trɉͣng chùa Viên
Giác Hannover Ĉͩc Qu͑c, dʈch tͫ chͯ Hán sang tiɼng
Viʄt ngày 3 tháng 7 năm 2009 nhân mùa An Cɉ Kiɼt
Hɞ - Phɪt lʈch 2553, dɉ͛i ÿ͝i bà Thͧ Tɉ͛ng Angela
Merkel.
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Bây gi͝ ÿã lɉͣc nói rõ vɾ gi͛i tɉ͛ng r͓i; bɬt ÿɤu tͱ
các căn; nên phɠi giͯ cɦn thɪn, u͑ng ăn ÿ͙ lɉͣng, giɠm
b͛t ngͧ nghʆ, thɉ͝ng vui và tôn tr͍ng viʄc tu nhͯng
phɞm hɞnh. Nghe và giͯ lɞi niɾm vui; chɰng vui suy tɉ
mà nên hiʀn thʈ công ÿͩc cͧa Sa Môn, xa lìa luân h͓i ác
thú sai quɢy, gɤn gŸi thiʄn tri thͩc, nhɉ lý mà suy nghś
và thͱc hiʄn, vui nghe chánh pháp. Nhɪp vào ch͗ biɼt
nghśa lý, trͫ ÿi tham, sân, si; ÿoɞn hɰn nhͯng phiɾn não;
lìa xa sͱ hɉ v͍ng tɉ͟ng tɉͣng, tăng trɉ͟ng trí tuʄ sáng
su͑t, chuyên cɤn viʄc giɠi thoát, chɰng sanh mʄt m͏i.
Giɠ sͭ có hͧy phɞm nhͯng t͙i nh͏ nhɴt dɇ bɦn thì ÿɾu
sám h͑i; chͩ không che giɢu. Tɢt cɠ tài sɠn, tâm chɰng
tham tiɼc keo kiʄt. Thɉ͝ng hay vui vɸ b͑ thí cho nhͯng
chúng sanh nghèo khó và rõ biɼt tham dͥc là kh͕ và ngŸ
dͥc có nhiɾu sai quɢy. Cho ÿɼn quyɼn thu͙c ân ái ràng
bu͙c, sanh tɉ͟ng xa lìa; gi͑ng nhɉ oán giɪn lâu ÿ͝i. Nên
͟ riêng nɇi rͫng vɬng, xɠ b͏ ch͗ ͓n ào. Chɰng chͩa cͧa
cɠi lâu dài. Nɼu có nhͯng kɸ tham lam khác ÿɼn cɤu
pháp thì chɰng sanh tɪt ÿ͑. Nên vì ÿó mà nói, làm cho
kia ÿɉͣc tin tɉ͟ng hiʀu biɼt. Hãy dùng tuʄ kiɼm ÿʀ trͫ
giɴc phiɾn não sɺ ÿɉͣc ngɉ͝i lành tôn tr͍ng ca ngͣi tán
thán. Nhɪn lãnh nhͯng áo quɤn ÿɶp ÿɺ cͧa thɼ gian
cŸng nhɉ cúng dɉ͝ng nhͯng thͩ nhɉ ÿ͓ nɮm, ÿ͓ ăn
u͑ng và nhͯng loɞi thʈt. B͏ hɼt v͍ng tɉ͟ng và nhͯng
danh lͣi thɼ tͥc, tâm chɰng mong cɤu. Hoɴc lành hay
chɰng lành, 2 loɞi nghiʄp ÿɞo; hoɴc làm hoɴc dͫng,
quyɼt ÿʈnh tin nhɪn. Tͱ mình rõ biɼt r͓i, trͫ ÿɉͣc nhͯng
ngã mɞn, dùng tâm làm lͣi lɞc và vì kɸ khác mà diʂn nói.
Hóa ÿ͙ nhͯng ngoɞi ÿɞo nhɉ Ni Kiɾn Tͭ v.v... lɞi sanh
sͱ tin tɉ͟ng và ͟ yên trong Phɪt Pháp. Ngoài 3 y ra
chɰng giͯ m͙t vɪt gì. Dùng tâm thanh tʈnh ÿʀ b͑ thí.
Ngɉ͝i nɤy sɺ ͟ ÿɉͣc trong dòng h͍ Thánh. Thân tâm
trong sɞch, lìa nhͯng phiɾn não, rõ biɼt lͥc xͩ, là nɇi
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chɰng chân thɪt; gi͑ng nhɉ bʄnh ung thɉ bʈ vɪt che
khuɢt; thɉ͝ng vì nhͯng mu͗i mòng phiɾn não khoét ÿͥc.
Là nhͯng ngɉ͝i trí, siêng cɤu phɉɇng tiʄn; nɉɇng nɇi
Chánh niʄm và Bát Chánh Ĉɞo, pháp lành khói xông
hɉɇng thɇm. Rõ biɼt năm uɦn gi͑ng nhɉ cây chu͑i. Nɼu
có tâm tham, tɞo ra viʄc suy nghś chɰng cͩng chɬc. Do
sͱ tham lam nɤy mà làm mɢt ÿi chánh ÿɞo. Rõ biɼt cɠnh
gi͛i bɠn tánh ɢy chʆ có kh͕; gi͑ng nhɉ rͫng già, cây c͑i
rɪm rɞp khó ra. Lɞi nhɉ trɤn cɢu làm nhiʂm ô hͯu tình.
Lɢy nɉ͛c chánh pháp ÿʀ tɦy rͭa. Quán sát nhɉ thɼ r͓i,
các uɦn xͩ gi͛i kia, sanh ra nhͯng hoɴc, chɰng thʀ vui
theo ÿó ÿɉͣc.
Viʄc trì gi͛i thanh tʈnh nɤy có 2 loɞi. M͙t là trì gi͛i
chɰng thanh tʈnh và hai là trì gi͛i thanh tʈnh. Nhɉ trong
luɪt nói có 2 loɞi Tƒ Kheo, tinh tɢn trì gi͛i; m͗i nɇi m͗i
ch͑n tên lành nghe xa. Lúc ɢy nhân dân quy ngɉ͡ng vɾ
cái ÿͩc; nên ÿɼn tɪn nɇi ÿʀ gɤn gŸi cúng dɉ͝ng. Lúc ɢy
có m͙t vʈ vua tên là Ca Ni Sɬt Xá nghe hai Tƒ Kheo giͯ
gìn tʈnh gi͛i nên ÿã cùng v͛i quɤn thɤn tìm kiɼm ÿɼn nɇi
h͍ ͟, thɢy bɪc kƒ lão kia uy nghi ÿʆnh ÿɞc, tu tɪp thiɾn
ÿʈnh, liɾn sanh tâm cung kính; nên m͛i ÿɼn thăm h͏i.
Vua h͏i rɮng: Bɞch Ĉɞi Ĉͩc! Nhɉ ngɉ͝i trì gi͛i ÿây
mu͑n cɤu viʄc gì ?
Vʈ Tƒ Kheo ÿáp rɮng: Tôi mu͑n ͟ ÿ͝i sau nguyʄn
làm Qu͑c Vɉɇng.
Vua nghe r͓i nói: Chɰng có gì vui. Tɞi sao trì gi͛i
mà chɰng ch͍n trí huʄ ÿʀ ra kh͏i sͱ ràng bu͙c cͧa sanh
tͭ luân h͓i. Ngɉɇi chính là ngɉ͝i si mê nên ta ra lʄnh
cho chɉ thiên và loài ngɉ͝i chɰng nên cúng dɉ͝ng. Trì
gi͛i nhɉ vɪy g͍i là không thanh tʈnh.
Vua lɞi ÿɼn nɇi vʈ Tƒ Kheo tân h͍c và vua h͏i rɮng:
Ngɉɇi trì gi͛i ɉ͛c nguyʄn ÿɉͣc gì ?

128

Thích Nhɉ Ĉiʀn dʈch

Vʈ Tƒ Kheo kia thɉa rɮng: Theo ch͗ vua h͏i ch͗
mong cɤu cͧa tôi, thì tôi mu͑n giác ng͙ ÿʀ làm lͣi lɞc
quɤn sanh.
Vua nghe nói r͓i tâm rɢt hoan hͷ.
Nhɉ vɪy viʄc trì gi͛i không phɠi ch͗ khoe khoan mà
lìa nhͯng dɇ bɦn; nên g͍i là thanh tʈnh. Cho nên ta ra
lʄnh cúng dɉ͝ng cho vʈ nɤy thɪt ÿɤy ÿͧ.
Các Sa Môn phát tâm r͙ng l͛n nhɉ vɪy thì cõi tr͝i
Ĉɼ Thích cŸng ÿɾu cúng dɉ͝ng. Lúc ɢy nhân dân nghe
vua xɉng tán r͓i, tɢt cɠ ÿɾu chɬp tay lʂ dɉ͛i chân vʈ Tƒ
Kheo kia.
Vua quay lɞi nhͯng vʈ quan gɤn ÿó nói: Hãy mang
nhͯng ÿ͓ quý giá ÿɼn cúng dɉ͝ng. Ĉây chính là vʈ trì
gi͛i thanh tʈnh.
Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn nói: Có 10 loɞi duyên g͍i là trì
gi͛i không thanh tʈnh. M͙t là giͯ gìn t͕n hɞi; hai là ÿɬm
trɉ͛c nhiʂm dͥc; ba là chɰng cɤu ra kh͏i; b͑n là thɉ͝ng
sanh sa ÿ͍a; năm là tính toán cɤu cɞnh; sáu là th͑i thɢt
chánh hɞnh; bɠy là tài mʄnh tͱ hoɞt; tám là mɢt niɾm
vui an ͕n; chín là ít nghe ít h͍c; mu͝i là quên mɢt
chuyʄn tͥng ÿ͍c.
Sao nói là nhiɼp thͧ t͕n hɞi ?
Nghśa là ÿ͑i v͛i Qu͑c vɉɇng, Vɉɇng tͭ, Ĉɞi thɤn
thɉ͝ng hay sͣ bʈ uy hiɼp; cho nên thɉ͝ng xa lìa cho ÿɼn
nhͯng luɪt nghi tʄ hɞi. Tƒ Kheo ɢy giɠ sͭ có bʈ ÿói khát
bͩc bách thì chɰng nên vì h͍ mà xin nɉ͛c ÿʀ u͑ng. Chɉa
ÿoɞn trͫ phiɾn não, chɉa ÿɉͣc thɤn thông, chɉa thʀ tͱ
ÿiɾu, sanh ra nhiɾu sͱ lo lɬng.
Thɼ nào g͍i là tham trɉ͛c nhiʂm dͥc ?
Ĉ͑i v͛i ngŸ trɤn cɠnh, tiɼp tͥc suy nghś viʄc tà, tͱ
tánh buông lung, hay hͧy b͏ tɞo tác viʄc làm lành.
Thɼ nào g͍i là chɰng cɤu ra kh͏i ?
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Xɠ b͏ nhͯng nɇi t͑t ÿɶp, mà vui ch͗ không t͑t. Lɞi
hay hͧy báng ch͗ t͑t, tán thán niɾm vui ngŸ dͥc.
Sao g͍i là thɉ͝ng sanh lɞi ÿ͍a ?
Nghśa là nhͯng suy nghś trong quá khͩ ÿã làm
chɰng có viʄc nào có ý nghśa lͣi ích. Chɢp tranh v͛i nhau
r͓i cɪy mình s͟ hͯu nhͯng ÿ͓ vɪt riêng tɉ, th͍ dͥng tùy
ý; nên sanh ra kiêu mɞn. Nhiɾu bɪc kƒ lão có ÿͩc thɉ͝ng
chɰng cung kính. Mɉͣn c͛ chɰng ÿͩng dɪy.
Sao g͍i là biɼn kɼ hy v͍ng ?
Nghśa là ÿ͑i v͛i nhͯng vʈ tri thͩc, ÿ͓ng phɞm hɞnh,
cùng nhau xua nʈnh tán dɉɇng ÿʀ cɤu lͣi dɉ͡ng.
Thɼ nào g͍i là th͑i thɢt chánh hɞnh ?
Nghśa là vui tɞo nhͯng viʄc ác, sai trái vɉͣt kh͏i
gi͛i pháp, chɰng dùng phɉɇng tiʄn lành ÿʀ kh͟i lên con
ÿɉ͝ng ÿ͑i trʈ.
Thɼ nào g͍i là tà hoɞt mʄnh ?
Nghśa là sͣ ÿɤy khó nuôi dɉ͡ng, tâm chɰng dͫng
nghś. Nhɉ trong luɪt nói. Nhͯng tà mɞng Tƒ Kheo tɞo ra
viʄc chɰng ÿúng v͛i luɪt nghi. Hiʄn tɉ͛ng dʈ thɉ͝ng. ͞
Trong ÿɞi chúng tͱ nói vɾ ÿͩc hɞnh cͧa mình, nhiɾu l͝i
chɰng biɼt xɢu h͕; gi͑ng nhɉ con chó ÿiên. Hoɴc ͷ vào
chͧng t͙c, ÿa căn luɪn nghʈ; hoɴc lúc phi th͝i mà vì kia
thuyɼt pháp. Chʆ có ÿͩc ít mà vì tham lͣi; cho nên nghe
kia nói pháp thì thɉ͝ng chɰng tin nhɪn. Nghe ngɉ͝i khác
nói thì ͟ tɪn nɇi ÿâu có Bà La Môn hoɴc Ĉɞi Trɉ͟ng Giɠ
có cúng thí nhͯng loɞi y phͥc và nhͯng thͩ khác thì liɾn
ÿɼn ÿó. Nghśa là nói v͛i vʈ Trɉ͟ng Giɠ rɮng: Ta nay là
bɪc Kƒ Ĉͩc; nên lɢy nhͯng ÿ͓ vɪt quý giá ÿɶp ÿɺ ÿʀ b͑
thí cúng dɉ͝ng cho. Lúc ɢy Trɉ͟ng Giɠ kia sͣ sinh ra
chuyʄn chɰng lành nên chɰng ÿʀ ý mà cɢp thí cho. Còn
kɸ nô b͙c thɢy vɪy lɞi sanh khinh hͧy; ch͗ cho lɞi chɰng
cho và ÿu͕i ÿi kh͏i ch͗ ɢy. Lúc ɢy vʈ Tƒ Kheo kia tâm
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sanh bu͓n phiɾn, ÿɼn trɉ͛c vʈ Trɉ͟ng Giɠ mà nói l͝i
rɮng:
Ta trɉ͛c ÿây chɰng mu͑n ÿɼn v͛i hɞng chͧng t͙c
thɢp kém ÿʀ cɤu các viʄc. Nay lɞi chɰng ÿɉͣc gì thì ͟
ÿây lɞi cŸng chɰng xɢu h͕. Tuy hɬn ta thu͙c dòng h͍
(giai cɢp) thɢp; nên lɞi hͷ xɠ. Vʈ Tƒ Kheo nhɉ vɪy nói l͝i
d͑i trá nhɉ thɼ, mà chʆ cɤu cho ÿɉͣc nhiɾu; nên tâm
thɉ͝ng hay nhiʄt não.
Sao g͍i là mɢt vui an ͕n ?
Vʈ Tƒ Kheo giͯ gi͛i kia thɉ͝ng hay an trͥ ch͗ hành
xͩ chɰng kh͕, chɰng vui và chɰng phɠi ch͗ cͧa ngoɞi
ÿɞo Ni Kiɾn Tͭ. Ng͓i nɮm la liʄt; năm nhiʄt ÿ͑t thân, th͍
kh͕ hɉ ngͥy; chɰng có m͙t kɼt quɠ lͣi lɞc gì. Lɞi hay
ÿɬm trɉ͛c niɾm vui ɢy, mà chɰng có ch͗ chͩng. Hay
tăng trɉ͟ng sͱ buông lung, sau ÿó chiêu tɪp kh͕ báo.
Thɼ nào g͍i là ít nghe ít h͍c ?
Bên ngoài tuy có phòng ác, mà bên trong tͥ vô
minh chʆ m͙t bɾ hɉ͛ng ÿɼn ch͗ ngu; chɰng nên h͏i ÿɼn.
Thɼ nào g͍i là phɼ v͍ng tɪp tͥng ?
Chʆ nghś ÿɼn chuyʄn ăn no mà chɰng ham tu h͍c.
Chʆ lo viʄc làm sao cho ÿɤy bao tͭ, thâu gom nhͯng ÿ͓
bɢt tʈnh. Thɪt chɰng phɠi là Sa Môn mà tͱ xɉng là phɞm
hɞnh. Gi͑ng nhɉ ͑ng loa, chʆ nghe tiɼng r͗ng.
Nhɉ vɪy 10 duyên ɢy tùy theo m͗i loɞi. Ĉây ÿɉͣc
g͍i là kɸ giͯ gi͛i không thanh tʈnh, kɸ tu hành nhɉ thɼ;
nên rõ biɼt.
Nɼu ngɉ͝i có tâm tin sâu và quyɼt ÿʈnh tìm hiʀu rõ
cho ÿɼn nhͯng t͙i nh͏ cŸng sanh sͣ hãi l͛n thì nên biɼt
ngɉ͝i nɤy, lành ͟ trong tʈnh gi͛i. Trong luɪt có nói rɮng:
Có m͙t vʈ Trɉ͟ng Giɠ ͟ chͣ nhɪn ÿɉͣc m͙t ÿͩa ÿɤy t͛,
lɞi bɠo ÿͩa nh͏ ch͛ có tham lam mà bán thân ÿʀ tͱ nuôi
s͑ng. Sau ÿó thì biɼt trong tâm ÿͩa bé kia giͯ gìn gi͛i
cɢm cͧa Phɪt. B͗ng nhiên Trɉ͟ng Giɠ bɠo nó sát sanh.

Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh

131

Ĉͩa ͟ nói rɮng: Trɉ͟ng Giɠ là ngɉ͝i chɇn chánh. Vì sao
lɞi bɠo ngɉ͝i khác tɞo ra nghiʄp sát hɞi ? Ĉ͑i v͛i viʄc
lành chɰng lành phɠi nên phân biʄt. Vì giͯ gi͛i Phɪt nên
nó ÿã thɠ mɞng s͑ng vɪt kia ra. Trɉ͟ng Giɠ cɠm ng͙
viʄc nɤy và dͫng lɞi viʄc sát.
Lɞi có m͙t Vɉɇng qu͑c tên là Kɼ Ca La thɉ͝ng xͭ
dͥng nhͯng hình phɞt rɢt nghiêm ÿʀ trʈ ÿ͝i. Nɼu có thͩ
dân nào có nhͯng viʄc sai quɢy thì vʈ quan tɞi ÿó tɢt
nhiên xͭ trɠm. Lúc ɢy có m͙t ngɉ͝i ÿang bʈ hɞi và kɸ
Chiên Ĉà La kia quƒ trɉ͛c vua cúi ÿɤu, và tâu vua rɮng:
Con nay phát tâm bɬt ÿɤu th͍ trì gi͛i cͧa Phɪt; nên ÿ͑i
v͛i các t͙i nhɇn; thɾ chɰng giɼt hɞi; cho ÿɼn con kiɼn,
con cŸng chɰng làm t͕n hɞi.
Nhà vua bɠo rɮng: Ngɉɇi tôn tr͍ng Phɪt gi͛i mà
làm sai qu͑c lʄnh thì chɰng dùng vào ÿâu ÿɉͣc. Nuôi
ngɉɇi có ích gì. Lúc ɢy Chiên Ĉà La lɞi tâu vua rɮng:
Con nay quyɼt ÿʈnh chɰng hͧy phɞm tʈnh gi͛i,
nguyʄn vua xem thͭ. Ĉɼ Thích Chɉ Thiên thɉ͝ng ͟ nɇi
Phɪt chɼ mà chɰng vɉͣt qua sͱ sai trái, hu͑ng h͓ là con
sao?
Vua bɠo: Thɪt vɪy sao ? Nay lɢy hình phɞt nghiêm
minh ÿʀ lɢy ÿɤu ngɉɇi.
Chiên Ĉà La tâu: Con nay ÿ͑i v͛i thân nɤy, lʄ thu͙c
nɇi Vua. Tuy nhiên ͟ ÿ͝i sau làm ÿɉͣc thân khác thì sɺ
lɢy sͱ trì gi͛i nɤy làm căn lành công ÿͩc, sɺ ÿɉͣc vui v͛i
nhͯng niɾm vui cao t͙t cͧa thɼ gian. Cho ÿɼn chɉ Thiên,
tùy ý qua lɞi và ͟ ÿ͝i vʈ lai vui cɤu pháp lành, tăng
trɉ͟ng lòng tin và tín, niʄm, huʄ lͱc. Lɢy nɉ͛c công ÿͩc
ÿʀ tɦy rͭa tam ÿ͙c dɇ uɼ tham lam. Khi ÿã thanh tʈnh
không còn gì nͯa thì quyɼt ÿʈnh sɺ ÿɉͣc quɠ Dͱ Lɉu,
cho ÿɼn pháp thân Nhɉ Lai Tinh Diʄu.
Khi phát ra l͝i nguyʄn nhɉ thɼ r͓i, ͟ trɉ͛c ÿɞi
chúng cao tiɼng xɉ͛ng lên rɮng: V͛i thân nɤy hôm nay
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cͧa con, do tͫ nhɇn duyên sanh, trong khoɠng sát na sɺ
mɢt hɼt ÿi; nhɉng vì giͯ gi͛i Phɪt, tâm chɰng lo lɬng.
Khi vua nghe nhɉ thɼ r͓i, liɾn tăng thêm giɪn dͯ, ra
lʄnh dɨn Chiên Ĉà La ÿɼn rͫng H͙ Ĉà ÿʀ giɼt,
Lúc ɢy nhɇn dân và nhͯng loài hàm sanh ÿɾu ta
thán và lɞi nói rɮng: Bɪc Ĉɞi Trɉͣng Phu nɤy thɪt là huy
hͯu, vì giͯ gìn gi͛i Phɪt; nên phɠi bʈ hɞi ÿɼn thân mɞng.
Cho nên phɠi biɼt rɮng tɢt cɠ chúng sanh bɢt luɪn
là sanh vào trong dòng t͙c cao, thɢp, to l͛n hay nh͏ bé
nào, nɼu có thʀ có tâm tin tɉ͟ng sâu xa và biɼt xɢu h͕
thì quyɼt ÿʈnh sɺ ÿɉͣc tín giɠi, r͓i chɰng hͧy phɞm; nên
g͍i là giͯ gi͛i thanh tʈnh.
͞ trong ÿây còn nói rõ vɾ nhͯng ngɉ͝i giͯ gi͛i
không thanh tʈnh. Trong luɪt nói rɮng: Có m͙t vʈ Tƒ Kheo
tu hɞnh viʂn ly, hay ͟ trong hang ÿ͙ng. ͞ m͙t ÿêm n͍
tͱ lɢy thͩc ăn. Do sͱ v͙i vã mà làm bʀ ÿ͓. Lúc ɢy trong
chúng biɼt ÿɉͣc, chê trách vʈ Tƒ Kheo kia r͓i cho ÿi ch͗
khác ÿʀ ăn phi th͝i. Ĉây ÿɉͣc g͍i là giͯ gi͛i chɰng thanh
tʈnh.
Lɞi có m͙t vʈ Tƒ Kheo g͑c thu͙c Bà La Môn, sau
nɉɇng theo Phɪt Pháp xuɢt gia tu hành, vui v͛i núi rͫng,
͟ riêng m͙t ch͗. Do tɪp quán cho nên vào ban ÿêm hay
tháo y ra và ng͓i xoɞc ÿùi. Tͱ nhiên có ngɉ͝i h͍c trò cŸ
ÿɼn ÿʀ thʆnh vɢn và nói v͛i h͍c trò rɮng: ͞ ÿây nɼu
chɰng có ngɉ͝i thì ngɉɇi có thʀ vào rͫng Am La kia ÿʀ
hái trái và mang ÿi. Ĉʄ tͭ ɢy nghe l͝i và ͟ nɇi ɢy cho
ÿɼn khi ngɉ͝i chͧ ÿɼn bɬt ÿem ÿi. Ĉây ÿɉͣc g͍i là viʄc
giͯ gi͛i không thanh tʈnh.
Lɞi có m͙t vʈ Tƒ Kheo ͟ m͙t A Lan Nhã tu hɞnh tʈch
tʈnh, khi vào làng khɢt thͱc, vui vɸ nói chuyʄn dâm dͥc;
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nên ngɉ͝i ÿàn bà kia h͏i rɮng: Nɤy vʈ Tƒ Kheo giͯ gi͛i!
Lý do nào mà ÿɼn nɇi ÿây, chɰng phɠi là ch͑n giɠi thoát.
Nɼu mà cùng vui chung nhau thì sɺ bʈ vào hɤm lͭa ? Vʈ
Tƒ Kheo nhɉ thɼ sɺ khó ͟ nɇi riêng lɸ, chɰng lành quan
sát; nên m͛i bʈ quát mɬng nhɉ vɪy. Ĉây lɞi ÿɉͣc g͍i là vʈ
Tƒ Kheo giͯ gi͛i không thanh tʈnh.
Lɞi có 2 vʈ Tƒ Kheo ͟ tɞi A Lan Nhã; nhɉng thɪt
chɰng có ÿͩc mà tͱ nói là mình có ÿͩc, theo nhͯng
ngɉ͝i ÿi buôn, vào trong biʀn l͛n. Ĉɼn khi gió l͛n th͕i
ÿɼn m͙t cách ÿ͙t ng͙t; sóng cao phͧ khɬp. M͍i ngɉ͝i lo
sͣ. Ĉͧ loɞi cá kình, cá mɪp v.v... qua lɞi t͛i lui, làm hɉ cɠ
thuyɾn. Kia thɢy m͍i ngɉ͝i lo lɬng sɤu kh͕; hoɴc kɸ
ÿɉͣc n͕i, hay kɸ bʈ chìm. Lúc ɢy vʈ Tƒ Kheo già m͛i lɴn
xu͑ng dɉ͛i nɉ͛c c͑ giͯ m͙t khúc g͗ mͥc; nhɉng mɞng
cŸng chɰng kh͏i; có m͙t cái túi n͕i lên; thɼ là cùng v͛i
ÿ͓ng b͍n lɢy tɢt cɠ nhͯng châu báu, ma ni quý giá, trân
châu v.v... cho vào ÿó và mɞng s͑ng vɨn còn. Ĉây ÿɉͣc
g͍i là giͯ gi͛i chɰng thanh tʈnh.
Sau ÿây nói rõ vɾ viʄc giͯ gi͛i thanh tʈnh.
Có m͙t vʈ Tƒ Kheo tͫ xa ÿi lɞi bʈ ăn cɉ͛p bao vây
và mu͑n ÿoɞt lɢy áo quɤn. Trong ÿó có m͙t ngɉ͝i trɉ͛c
ÿây làm Sa Môn rõ biɼt viʄc giͯ gi͛i; nên nói v͛i vʈ kia
rɮng: Hãy lɢy c͏ che thân, hãy b͏ y phͥc mà ÿi! Vʈ Tƒ
Kheo nɤy chuyên nh͛ nghś ÿɼn gi͛i cͧa Phɪt chɼ; nên c͏
cŸng không ÿɉͣc lɢy hɼt. Sau ÿó núp bên ÿɉ͝ng chɰng
dám ÿ͙ng tśnh. Tͱ nhiên gɴp nhà vua ÿi săn bɬn, ÿɠo
mɬt thɢy nghi ÿây là ngoɞi ÿɞo lõa thʀ, khinh mɞng
chɰng ÿͩng dɪy; nhɉng sau vua ÿɼn ÿó và rõ biɼt ÿây là
vʈ Tƒ Kheo giͯ gìn tʈnh gi͛i, chɰng mu͑n làm t͕n thɉɇng
ÿɼn c͏; cho nên Vua cho là hiɼm có, liɾn ra lʄnh phóng
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thích và cho ÿ͓ ăn u͑ng cŸng nhɉ b͑ thí cho y phͥc. Ĉây
ÿɉͣc g͍i là Tƒ Kheo giͯ gi͛i thanh tʈnh.
Lɞi có hai vʈ Tƒ Kheo tͫ nɇi xa lɞi mu͑n ÿɼn ÿây ÿʀ
cúng dɉ͝ng xá lͣi cͧa Ĉͩc Nhɉ Lai, d͍c ÿɉ͝ng mu͑n xin
nɉ͛c u͑ng. Vʈ Tƒ Kheo thͩ nhɢt khát quá nên chɰng cɤn
quan sát, xin nɉ͛c liɾn u͑ng. Vʈ Tƒ Kheo thͩ hai tuy có
khát; nhɉng xét thɢy trong nɉ͛c có trùng; nên nói v͛i
bɞn rɮng: Thà rɮng chʈu khát; chͩ không nên làm hɞi
sinh mɞng khác. Chɰng nên sai phɞm gi͛i luɪt cͧa Ĉͩc
Thɼ Tôn, r͓i ng͓i lɞi trong rͫng, chʈu khát mà chɼt. Do
nhân duyên nɤy ÿɉͣc sanh vào cõi Tr͝i Ĉao Lͣi ÿɉͣc
thɢy Phɪt và nghe pháp.; chͩng ÿɉͣc quɠ Dͱ Lɉu. Vʈ Tƒ
Kheo nɤy tͩc là vʈ giͯ gi͛i thanh tʈnh.
Có m͙t vʈ Ɉu Bà Di, tu phɞm hɞnh lâu ngày, nhͯng
kɸ oán cͫu cùng ͟ chung m͙t ch͗, chɬc chɬn sɺ gɴp
nhͯng t͕n hɞi. Nhɉ nɉɇng vào pháp cͧa ngoɞi ÿɞo Bà La
Môn ÿʀ cɤu ra kh͏i; chʆ mang h͍a vào mình. Nên nɉɇng
vào l͝i dɞy cͧa chɉ Phɪt trong quá khͩ, dùng tɉ͛ng Cà
Sa ÿʀ cɤu giɠi thoát, tͩc sɺ diʄt ÿɉͣc nhͯng g͑c rʂ
chɰng lành, làm cho ma quân sanh ra lo sͣ. Dùng lͱc
cͧa trí tuʄ ÿʀ ÿoɞn trͫ phiɾn não ÿɉͣc tên g͍i l͛n là lìa
nhͯng sͱ suy vong, cͩu cánh thành tͱu con ÿɉ͝ng giác
ng͙ vi diʄu. Nhɉ nói rɮng Ngài Mã Minh kiên trì tʈnh gi͛i,
lành nghe pháp yɼu hiʄn ÿ͝i ÿɉͣc tiɼng tăm và sanh ÿ͝i
sau sɺ ͟ cõi Tr͝i th͍ hɉ͟ng nhͯng phɉ͛c ÿͩc; tăng
trɉ͟ng nhiɾu loɞi trí tuʄ công ÿͩc. Nên biɼt rɮng kɸ hay
trì gi͛i thanh tʈnh gi͑ng nhɉ ngɉ͝i tham gɴp ÿɉͣc m͙t
cái vò kiên c͑. Tùy theo ch͗ cɤu ÿɾu ÿɉͣc nhɉ ý.
Thɉ͝ng nên siêng năng, cung kính giͯ gìn, nhɉ tr͍ng vʈ
Thɤy, không màng ÿɼn chuyʄn khó nh͍c. Kɸ trì tʈnh gi͛i
lɞi cŸng nhɉ vɪy.
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Nhɉ Ĉͩc Thɼ Tôn ÿã dɞy: Thanh tʈnh trì gi͛i có thʀ
gɴt hái ÿɉͣc 10 công năng.
M͙t là do trì gi͛i mà phàm có m͙t cái gì cŸng chɰng
có khoe khoan, chɰng sanh phiɾn não, tâm thɉ͝ng vui
vɸ. Do vui vɸ cho nên tâm vui v͛i pháp thɰm sâu. Do vui
v͛i pháp cho nên thân ÿɉͣc nhɶ nhàng. Do ÿɉͣc nhɶ
nhàng cho nên th͍ nhɪn ÿɉͣc nhͯng ÿiɾu diʄu lɞc. Do
ÿɉͣc nhͯng ÿiɾu diʄu lɞc cho nên dɨn ÿɼn Thiɾn Ĉʈnh.
Do ÿɉͣc ÿʈnh cho nên rõ biɼt ÿɉͣc thͱc tɼ. Rõ biɼt thͱc
tɼ cho nên an trͥ nɇi B͓ Ĉɾ; r͝i b͏ nhͯng nhiʂm
chɉ͛ng, trͥ ͟ vô ngã trí; tͩc ÿɉͣc vśnh viʂn ÿoɞn trͫ
nhͯng vi tɼ phiɾn não. Ta sanh ÿã hɼt, phɞm hɞnh ÿã
lɪp, chɰng th͍ thân sau, hɉ͛ng ÿɼn cɠnh gi͛i Niɼt Bàn.
Hai là do trì gi͛i mà 3 nghiʄp chɰng tɞo ra các t͙i,
xa lìa ÿɉͣc ác. Khi lâm chung tâm chɰng sͣ hãi. Các ch͗
tɞo phɉ͛c ÿɾu rõ viʄc lành trɉ͛c mɬt. Tùy theo ý mà
vãng sanh ÿɼn xͩ t͑t ÿɶp, th͍ hɉ͟ng niɾm vui.
Ba là do trì gi͛i mà danh thɇm lɉu lɞi, ngɉ͝i nghe
xɉng tán.
B͑n là do trì gi͛i mà ngͧ ÿɉͣc yên giɢc, thâm tâm
chɰng lo.
Năm là do trì gi͛i mà thɉ͝ng ÿɉͣc chɉ Thiên ái
niʄm h͙ trì.
Sáu là do trì gi͛i mà ͟ trong ÿɞi chúng tâm chɰng
yɼu kém
Bɠy là do trì gi͛i mà chɰng làm phi nhɇn, dò xét tìm
cɤu viʄc ngɬn.
Tám là do trì gi͛i mà ÿɉͣc nhͯng ngɉ͝i ác thɢy
nhɉ ngɉ͝i thân.
Chín là do sͱ trì gi͛i mà thɉ͝ng chɰng thiɼu; chɰng
giɠ mɞo hy v͍ng cɤu cɞnh. Thɉ͝ng ÿɉͣc ngɉ͝i lành
cung kính cúng dɉ͝ng.
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Mɉ͝i là do trì gi͛i mà s͟ nguyʄn tùy tâm; tɢt cɠ
ÿɾu ÿɉͣc thành tͱu.
Nɼu mu͑n cɤu sanh vào chͧng tánh cao quý, giàu
có Trɉ͟ng Giɠ, nhà Bà La Môn; hoɴc sanh nɇi cõi Tr͝i lͥc
dͥc; cho ÿɼn Sɬc Gi͛i và Vô Sɬc Gi͛i Thiên; hoɴc cɤu lìa
dͥc v͛i quɠ vʈ A La Hán, tʈch tʈnh giɠi thoát, ÿɾu ÿɉͣc
nhɉ ý. Nhɉ thɼ trì gi͛i ÿɉͣc nhͯng công ÿͩc nhɉ vɪy;
gi͑ng nhɉ biʀn l͛n sâu r͙ng vô cùng. Nɼu ta nói cho ÿɤy
ÿͧ thì cho ÿɼn tɪn vʈ lai lɞi cŸng chɰng thʀ hɼt ÿɉͣc.
Nhɉ hɉ͛ng ÿɼn ch͗ sáng, trì gi͛i công năng ngɉ͝i nào
gɴp ÿɉͣc là m͙t phɉ͛c báo l͛n. Nhɉ Phɪt Ĉɞi Thánh, tɢt
cɠ ÿɾu ÿɉͣc thành tͱu. Tͫ m͛i phát tâm tu trì tʈnh gi͛i
cho ÿɼn ÿɉͣc tam minh lͥc thông, lͱc vô úy v.v... 32
tɉ͛ng t͑t, 80 vɸ ÿɶp, rõ ràng ÿɶp ÿɺ, ÿɤy ÿͧ chɰng thiɼu
sót. Tóc mʈn xoáy qua bên phɠi. Nhɉ ong ÿen nhuɪn.
Trên ÿɤu sáng r͡; gi͑ng nhɉ trăng tròn. Diʄn mɞo ÿoan
nghiêm nhɉ hoa sen. Hình thù ÿɶp lɞ, nhɉ gɴp núi vàng.
Hai chân vͯng ÿɾu, lành ÿͩng yên ͕n. Tay chân thân
hình ÿɤy ÿɴn, gi͑ng nhɉ cây Ni Câu Luɪt Ĉà. Thɉ͝ng
dùng mɬt tͫ ÿʀ xem xét chúng sanh. Phàm kɸ gɴp Phɪt.
Tɢt cɠ ÿɾu hoan hͷ lͣi ích. Phɉɇng tiʄn cͩu giúp, ra kh͏i
ÿɉ͝ng ác. Ĉ͑i v͛i thɼ gian chɰng ai sánh kʈp. Cho nên
hiʄu là Nhɉ Lai, ͨng Cúng, Chánh Biɼn Tri, Minh Hɞnh
Túc, Thiʄn Thʄ, Thɼ Gian Giɠi, Vô Thɉͣng Sś, Ĉiɾu Ngͱ
Trɉͣng Phu, Thiên Nhɇn Sɉ, Phɪt Thɼ Tôn. Nɼu có
nhͯng chúng sanh th͍ trì tʈnh gi͛i liɾn ÿɉͣc nhͯng công
ÿͩc nhɉ trên. Cùng v͛i các ÿͩc Nhɉ Lai chɰng có sai
khác, lành hay lͣi lɞc v͛i nhͯng loài hͯu tình. Cho nên
sau khi b͑ thí, nói rõ sͱ trì gi͛i kia lɤn lɉͣt vɾ nhͯng
hành tɉ͛ng nhɉ trɉ͛c ÿã nói.
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Nɤy các Tƒ Kheo! Thɉ͝ng nên nhɢt tâm, vui làm
viʄc b͑ thí và giͯ tʈnh gi͛i. Vì ngɉ͝i khác mà chʆ bày.
Ĉây chính là thành tͱu ÿɤy ÿͧ phɉ͛c cái vɪy.
Phɉ͛c Cái Chánh Hɞnh S͟ Tɪp Kinh
Hɼt quyʀn 12 (Tr͍n b͙)

(Dʈch xong quyʀn nɤy vào này 3 tháng 7 năm 2009 tɞi
thɉ phòng Chùa Viên Giác Hannover - Ĉͩc Qu͑c, trɉ͛c khi bɬt
ÿɤu vào Khóa Tu Gieo Duyên cͧa quý Phɪt Tͭ tɞi gia tͫ ngày
4 ÿɼn ngày 12 tháng 7 năm 2009).

EDD
(Kh͟i ÿɤu dʈch sang tiɼng Viʄt tɪp 32 nɤy vào ngày 23
tháng 12 năm 2003 tɞi Tu Viʄn Ĉa Bɠo, Úc Ĉɞi Lͣi, nhân lɤn
nhɪp thɢt thͩ nhɢt và ÿɼn nay trong mùa An Cɉ Kiɼt Hɞ năm
2009 (Phɪt Lʈch 2553) m͛i dʈch xong và cŸng là lɤn nhɪp thɢt
thͩ 7. Nhɉ vɪy sau hɇn 6 năm m͛i dʈch xong quyʀn nɤy trong
các mùa An Cɉ và nhɪp thɢt).
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- Mͥc lͥc - Quyʀn thͩ nhͩt
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Trang
1

- Quyʀn thͩ nhì

11

- Quyʀn thͩ ba

21

- Quyʀn thͩ tɉ

31

- Quyʀn thͩ năm

43

- Quyʀn thͩ sáu

53

- Quyʀn thͩ bɠy

65

- Quyʀn thͩ tám

77

- Quyʀn thͩ chín

91

- Quyʀn thͩ mɉ͝i

105

- Quyʀn thͩ mɉ͝i m͙t

115

- Quyʀn thͩ mɉ͝i hai

125
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Cùng M͙t Tác Giɠ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Truyʄn c͕ Viʄt Nam 1 & 2 *
Gi͍t mɉa ÿɤu hɞ *
Ng͡ ngàng *
Lʈch sͭ Phɪt Giáo Viʄt Nam Hɠi Ngoɞi
trɉ͛c và sau năm 1975 *
Cu͙c ÿ͝i ngɉ͝i Tăng sś *
Lʂ nhɞc Phɪt Giáo *
Tình ÿ͝i nghśa ÿɞo *
Tìm hiʀu giáo lý Phɪt Giáo *
Ĉ͝i s͑ng tinh thɤn cͧa Phɪt Tͭ Viʄt
Nam tɞi ngoɞi qu͑c
Ĉɉ͝ng không biên gi͛i *
Hình ɠnh 10 năm sinh hoɞt Phɪt Giáo
Viʄt Nam tɞi Tây Ĉͩc
Lòng tͫ Ĉͩc Phɪt *
Nghiên cͩu Giáo Ĉoàn Phɪt Giáo th͝i
nguyên thͧy I, II *, III *
Tɉ͝ng thuɪt vɾ Ĉɞi h͙i Tăng già Phɪt
Giáo thɼ gi͛i kƒ 5 khóa I
tɞi Hannover, Ĉͩc Qu͑c
Giͯa ch͑n cung vàng *
Chùa Viên Giác
Chùa Viên Giác
Vͥ án m͙t ngɉ͝i tu *
Chùa Quan Âm (Canada)*
Phɪt Giáo và con ngɉ͝i *
Khóa giáo lý Âu Châu kƒ 9
Theo dɢu chân xɉa *
(Hành hɉɇng Trung qu͑c I)
S͑ng và chɼt theo quan niʄm cͧa Phɪt
Giáo *
H͙i kiɼn v͛i Ĉͩc Ĉɞt Lai Lɞt Ma
V͍ng c͑ nhân lɤu
(Hành hɉɇng Trung Qu͑c II)
Có và Không
Kinh Ĉɞi Bi *
(dʈch tͫ Hán văn ra Viʄt văn)
Phɪt thuyɼt B͓ Tát Hành Phɉɇng Tiʄn
Cɠnh Gi͛i Thɤn Thông Biɼn Hóa Kinh*
Bhutan có gì lɞ?
Kinh Ĉɞi Phɉɇng Quɠng T͕ng Trì *
Cɠm tɞ xͩ Ĉͩc *
Thɉ tòa soɞn báo Viên Giác trong 25
năm (1979 - 2003,2004)
B͕n sͱ kinh *

Nhɪt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1974, 1975
1979
1980
1982

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1983
1984
1985
1985
1986

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1987
1988

Viʄt ngͯ
dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
ra Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt, Anh,
Ĉͩc ngͯ

1989
90, 91, 92
1993

Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1998

Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1998

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

1999
1999

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

2000
2001

dʈch tͫ Hán văn
ra Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
dʈch tͫ Hán văn
ra Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

2001

dʈch tͫ Hán văn ra
Viʄt ngͯ

2001
2002
2002
2003
2003
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38

Nhͯng ÿoɠn văn viɼt trong 25 năm
qua
Phát B͓ Ĉɾ Tâm kinh luɪn *

39

Ĉɞi Ĉɉ͝ng Tây Vͩc Ký

40
41
42

Làm thɼ nào ÿʀ tr͟ thành m͙t ngɉ͝i
t͑t
Dɉ͛i c͙i b͓ ÿɾ
Ĉɞi Thͫa Tɪp B͓ Tát H͍c Luɪn

43

B͓ Ĉɾ Tɉ Lɉɇng luɪn *

44

Phɪt nói luɪn A Tƒ Ĉàm vɾ viʄc thành
lɪp thɼ gi͛i

45
46

Giai nhân và Hòa Thɉͣng
Thiɾn Lâm Tɼ Nhɪt Bɠn

47

Luɪn vɾ con ÿɉ͝ng giɠi thoát

48

Luɪn vɾ b͑n chân lý

49

Tʈnh Ĉ͙ tông Nhɪt Bɠn

50

Tào Ĉ͙ng tông Nhɪt Bɠn

51
52
53
54

Phɪt Giáo và khoa h͍c
Pháp ngͯ
Nhͯng mɦu chuyʄn linh ͩng cͧa Ĉͩc
Ĉʈa Tɞng Vɉɇng B͓ Tát
Pháp Hoa tông Nhɪt Bɠn
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Viʄt & Ĉͩc ngͯ

2003

Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ

2004

Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ

2005
2005

Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhͱt ngͯ
ra Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ

2006
2006

2004
2004

2005
2006

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009

Sɺ xuɢt bɠn năm 2010
56

Chɇn Ngôn tông Nhɪt Bɠn

Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ

Chú thích : (*) hɼt

Quý vʈ mu͑n download nhͯng bài giɠng pháp cͧa Hòa Thɉͣng Phɉɇng
Trɉͣng Chùa Viên Giác Hannover thì xin vào trang :
www.wiphatgiao.de ; www. quangduc.com ;
www.viengiac.de; hoɴc www.lotuspro.net

