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141. Kinh  PHÂN BIỆT 

SỰ THẬT 
( Saccavibhanga sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn trú tại 

          Ba-La-Nại – Ba-Rá-Na-Si    (1) 

             ‘Chư Thiên đọa xứ’ nơi mà 

       Gọi I-Sí-Pá-Ta-Na, cũng là 

          Lộc Uyển hay Mi-Ga-Đa-Dá.  (1) 
 

          Rồi Phật gọi tất cả Tỷ Kheo :       

        – “ Hãy nghe, này các Tỷ Kheo ! 

       Chúng Tăng đều đáp vâng theo lời Ngài. 
 

          Đức Thế Tôn nghiêm oai thuyết giảng :   
 

    – “ Như Lai giảng ‘Vô Thượng Pháp Luân’  

              Được bậc tôn quý cõi trần 

       Chánh Đẳng Chánh Giác chuyển vần hoằng khai 

          Tại Vườn Nai (Lộc Uyển) tuần tự 

          Chỗ Chư Tiên đọa xứ dã thôn. 

              Không một Sa-môn, Bàn-môn,  

       Chư Thiên, Ma, Phạm hay còn một ai     

          Ở đời này có thể chận lại 
    ___________________________ 
 

     (1) : Xứ Ba-La-Nại ( Vàranasi hay Bàranasi ) xưa kia là nước  

     Ca-Thi ( Kasi ). Thời cận đại có tên là Benares, nay là Bang  

     Varanasi của nước Ấn Độ. Nơi đây có một Thánh tích Phật giáo  

     trong Tứ Động Tâm, đó là Lộc Uyển (Vườn Nai) Isipatana (chỗ  

     Chư Thiên đọa xứ) hay còn gọi là Migadaya, nơi Đức Phật   

     Chuyển Pháp Luân đầu tiên, thuyết về Tứ Diệu Đế, độ năm vị  

     trong nhóm Kiều Trần Như ( Aññà Kondañña ).     
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          Hay chuyển vận ngược lại, tức là 

              Sự khai thị, tuyên thuyết – mà  

       Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng phần 

          Để hiển lộ bốn Chân Thánh-đế. 

          Sao là bốn ? Được kể thành phần 

              Là Khổ Thánh-đế, rồi phần 

       Khổ Tập Thánh-đế  (nguyên nhân khổ này)   

          Diệt Thánh-đế sâu dày được kể 

          Đạo Thánh-đế, hành chứng đạo mầu. 
 

              Vô thượng Pháp Luân cao sâu 

       Được bậc Chánh Giác, đứng đầu Nhân Thiên 

          Chuyển vận tại Chư Tiên đọa xứ, 

          Không một ai – đơn cử như là  

              Chư Thiên, Phạm Thiên, Chúa Ma 

       Hoặc các Phạm-chí hay Sa-môn nào 

          Không thể nào chận đứng chuyển vận, 

          Hoặc chuyển vận ngược lại, tức là  

              Sự khai thị, tuyên thuyết mà 

       Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng dần, 

          Hiển lộ Chân Thánh-đế thượng đẳng. 
 

          Chúng Tăng ! Hãy thân cận thiết tha   

              Phích-Khú Sa-Ri-Pút-Ta          

       Cùng Phích-Khú Mốc-Ga-La-Na này  

          Gần gũi các vị đây để thấy    

          Các vị ấy là bậc xuất gia 

              Hiền trí (tức Panh-Đi-Ta)         ( Pandita ) 

       Thường hay sách tấn các Sa-môn là 

          Đồng Phạm-hạnh – như là sinh mẫu 

          Là vô lậu Sa-Ri-Pút-Ta. 

              Còn với Mốc-Ga-La-Na       
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       Coi như dưỡng mẫu trải qua mọi thì. 

          Các Tỷ Kheo ! Sa-Ri-Pút-Tá  (1) 

          Hướng dẫn đến Sơ quả Dư-Lưu. 

              Còn Mục Kiền Liên (2) Tỷ Khưu 

       Hướng dẫn tối-thượng-nghĩa, ưu thắng nhiều. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Xá-Lợi-Phất đó   

          Có thể có khai thị, thuyết qua 

              Thi thiết, kiến lập, rộng ra, 

       Phân biệt hiển lộ thật là rộng sâu 

          Bốn Thánh-đế thanh cao vừa kể ”.  
 

          Thế Tôn nói như thế rồi thôi,  

              Đứng dậy từ chỗ Ngài ngồi 

       Đi vào hương thất ở nơi rừng này. 
 

          Tại nơi đây, sau khi Giác Giả 

          Đi không lâu, Tôn-giả Trí tài 

              Là Xá-Lợi-Phất vị này 

       Liền gọi Tăng Chúng nơi này, giảng ngay : 
 

    – “ Chư Hiền này ! ‘Pháp luân tối thượng’  

          Đã được bậc Vô lượng Trí Bi, 

              Bậc Chánh Đẳng Giác, Toàn Tri, 

       Chuyển bánh xe Pháp huyền vi, nhiệm mầu 

          Khi Ngài vào Vườn Nai – Lộc Uyển 

          Nơi có tiếng ‘Đọa xứ Chư Thiên’. 

              Và ở đây, này Chư Hiền !  

       Sao là Khổ Thánh Đế liền xảy ra ? 

          Sanh là khổ, già là khổ đó, 
   ______________________ 
 

(1) : Tôn-giả Sariputta – Xá-Lợi-Phất, vị Đại đệ tử của Phật, Trí  

      tuệ đệ nhất.        (2) : Tôn-giả Mogganlàna – Mục-Kiền-Liên,   

     vị Đại đệ tử Phật, Thần thông đệ nhất.   
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          Bệnh & chết khổ, ưu, não, sầu, bi, 

              Cũng gọi là Khổ cần tri, 

       Tóm lại, năm thủ-uẩn thì khổ đau. 

      *  Này Chư Hiền ! Thế nào Sanh vậy ?  

          Chúng ta thấy mỗi hạng chúng sanh 

              Giới loại, xuất sản, xuất sanh, 

       Tái sanh của chúng, xuất thành ở đây 

          Xuất hiện đây các uẩn, hoạch đắc 

          Các căn chất. Chư Hiền-giả này ! 

              Gọi đó là ‘sanh’ như vầy. 
 

 *  ‘Già’ là sao vậy ? Hàng ngày chúng sinh   

          Mỗi mỗi hạng trong từng giới loại 

          Sự niên lão, biến hoại, yếu dần 

              Rụng răng, tóc bạc, da nhăn 

       Tuổi thọ rút ngắn, các căn suy tàn, 

          Hiện tượng chỉ rõ ràng già cả. 
 

      *  Chư Hiền-giả ! Sự ‘chết’ ra sao ? 

              Mỗi mỗi hạng chúng sanh nào 

       Trong từng giới loại, trước sau cũng đều 

          Bị cuốn theo sự chết, tạ thế, 

          Sự từ trần, thân thể hoại vong, 

              Tắt thở, bất động, tử vong 

       Các uẩn đã tận diệt trong thân này. 

          Vất bỏ ngay tử thi hủy hoại, 

          Chư Hiền ! Gọi sự ‘chết’ là đây.   
 

          *  Còn thế nào là ‘sầu’ vầy ? 

       Những tai nạn với những ai gặp này, 

          Với những ai cảm thọ đau khổ 

          Đau khổ này, đau khổ khác sau, 

              Sự sầu người ấy cảm mau, 
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       Được gọi sự ấy là sầu ở đây. 
 

          Chư Hiền này ! ‘Bi’ là sao vậy ? 

          Với những ai gặp phải nạn tai 

              Hay cảm thọ đau khổ này 

       Hay sự đau khổ khác vầy, ai bi 

          Sự than van, sự bi thảm mãi 

          Sự thống thiết. Như vậy là ‘bi’. 
 

          *  Này Chư Hiền ! ‘Khổ’ là chi ?   

       Là sự đau khổ thân ni, úa xàu 

          Sự khổ đau do thân cảm thọ, 

          Không sảng khoái cảm thọ của thân, 

              Như vầy là ‘khổ’ thuộc phần. 
 

   *  Sao là ‘ưu’ ! Chư Hiền cần hiểu mau  

          Sự khổ đau về tâm hiện có, 

          Đau khổ do cảm thọ của tâm, 

              Như vậy là ‘ưu’ âm thầm. 
 

   *  Thế nào là ‘não’ ? Gặp nhằm nạn tai  

          Tai nạn này hay tai nạn khác, 

          Cảm thọ khổ này & khác mọi thì, 

              Sự áo não, sự ai bi, 

       Thất vọng, tuyệt vọng níu trì người đây 

          Những điều này gọi là ‘não’ tất.   
 

      *  Sao là ‘cầu bất đắc khổ’ vầy ? 

              Này Chư Hiền ! Chúng sinh đây  

       Bị sanh chi phối, khởi ngay mong cầu : 

         ‘Mong khỏi bị sanh nào chi phối, 

          Mong ta khỏi phải đi thác sanh’, 

              Mong cầu ấy không tựu thành 

      ‘Cầu bất đắc khổ’ là danh tự vầy. 
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          Chư Hiền này ! Chúng sinh mỗi mỗi     

          Già, bệnh, chết – chi phối mọi thì 

              Bị ưu, khổ, não, sầu, bi, 

       Cũng đều chi phối, không chi thoát nàn.         

         ‘Mong cầu rằng ta thoát khỏi hết 

          Già, bệnh, chết, ưu, não, ai bi, 

              Khổ, sầu chi phối mọi thì, 

       Mong cầu không được điều chi tựu thành 

          Gọi đích danh ‘cầu bất đắc khổ’. 
 

          Tóm lại, năm uẩn khổ đó là :  

              Sắc & thọ & tưởng-thủ-uẩn, và 

       Hành & thức-thủ-uẩn – trải qua khổ liền.  

          Này Chư Hiền ! Khổ Tập Thánh-đế 

          Thế nào để hiểu biết rõ rành 

              Sự tham ái khiến tái sanh 

       Câu hữu với hỷ, tham – sanh tìm cầu, 

          Hỷ lạc nào chỗ này, chỗ khác 

          Như dục & hữu & vô-hữu-ái này 

              Khổ Tập Thánh-đế là đây. 
 

       Khổ Diệt Thánh-đế hiểu ngay là gì ? 

          Sự diệt tận không vì luyến tiếc 

          Tham ái ấy, sự việc xả ly 

              Khí xả, giải thoát tức thì 

       Sự vô nhiễm tham ái ni. Như vầy    

          Gọi điều này : Khổ Diệt Thánh-đế. 
 

          Còn Khổ Diệt Đạo Đế là gì ?    

              Đó là Thánh-đạo tám chi :    

       Chánh-tri-kiến, Chánh-tư-duy – cùng là 

          Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 

          Chánh-tinh-tấn, chánh niệm, định chân. 
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              Chư Hiền ! Thế nào là phần  

  *  Chánh tri kiến ấy ? Phải cần hiểu qua 

          Tri kiến về Khổ và khổ Tập, 

          Tri kiến gấp Diệt & Đạo cả hai 

              Gọi là Chánh tri kiến vầy. 

   *  Chánh-tư-duy ấy ở đây là gì ? 

          Là tư duy ly dục, bất hại, 

          Về vô sân, tự tại hòa hài. 
 

          *  Thế nào là chánh-ngữ này ? 

       Tự chế, không nói láo hay những lời 

          Nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 

          Không nói ẩu phù phiếm, ba hoa   

              Như vậy chánh ngữ gọi là. 
 

   *  Sao là chánh-nghiệp ? Trải qua mọi thời  

          Không sát sinh, xa rời tà hạnh, 

          Không trộm cướp – là chánh nghiệp đây. 
 

          *  Thế nào là chánh mạng vầy ?   

       Vị Thánh đệ tử chẳng lay tinh cần 

          Từ bỏ hẳn những phần tà mạng, 

          Sinh sống bằng chánh mạng thẳng ngay 

              Gọi là chánh-mạng điều này. 
 

   *  Còn chánh-tinh-tấn ở đây thế nào ? 

          Này Chư Hiền ! Đối đầu các ác, 

      –  Bất thiện pháp này, khác chưa sanh 

              Khởi ý muốn không cho sanh 

       Với sự nỗ lực, tinh cần, quyết tâm 

          Và trì chí. Còn nhằm điều khác 

      –  Bất thiện pháp, các ác đã sanh 

              Khởi ý muốn trừ diệt nhanh. 

   –  Với các thiện pháp an lành chưa sanh 
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          Khởi ý muốn khiến sanh khởi tới. 

      –  Các thiện pháp đã khởi sanh rồi 

              Khởi lên ý muốn tức thời 

       Khiến cho an trú, không dời đổi chi,    

          Không băng hoại, mọi thì phát triển, 

          Tăng trưởng thiện viên mãn. Vị này 

              Nỗ lực, tinh tấn chẳng lay 

       Quyết tâm, trì chí đêm ngày cần chuyên. 
 

          Này Chư Hiền ! Như vậy ắt hẳn     

          Chánh tinh tấn để gọi điều đây. 
 

          *  Thế nào là chánh niệm vầy ? 

       Chư Hiền ! Vị Tỷ Kheo đây tinh cần 

          Sống quán thân trên thân, tỉnh giác 

          Nhiệt tâm, chế ngự các tham ưu 

              Ở đời (như chận bộc lưu) 

       Quán thọ trên các thọ, lưu tâm nhiều. 

          Quán tâm đều trên tâm. Quán pháp 

          Trên các pháp, tỉnh giác, nhiệt tâm 

              Để chế ngự các ưu tham, 

       Chư Hiền ! Chánh niệm là làm như trên. 
 

      *  Thế nào là gọi tên ‘chánh định’ ?    

          Vị Tỷ Kheo thanh tịnh an nhiên  

              Ly dục, ly ác pháp liền 

       Chứng và an trú Sơ Thiền (đầu tiên) 

          Một trạng thái đi liền hỷ lạc 

          Ly dục sanh với các tứ, tầm. 

              Tiếp đó diệt tứ, diệt tầm 

       Chứng, trú Đệ nhị Thiền tâm an lành 

          Trạng thái do định sanh hỷ lạc 

          Không tầm, tứ  – nội tĩnh nhất tâm 
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              Ly hỷ trú xả âm thầm 

       Chánh niệm, tỉnh giác thì thân cảm liền 

          Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ 

          Là ‘xả niệm lạc trú’, tâm yên          

              Chứng, trú vào Đệ tam Thiền. 

       Xả lạc, xả khổ, diệt liền hỷ ưu 

          Vị Tỳ Khưu Tứ Thiền chứng, trú 

          Không khổ & lạc, không giữ niệm nào,   

              Như vậy chánh định đạt vào, 

       Khổ Diệt Đạo Đế thanh cao là vầy. 

          Vô thượng Pháp luân đây do bậc 

          Thế Tôn, Phật, Ứng Cúng, Toàn Tri 

              Chánh Đẳng Chánh Giác, sơ thì 

       Chuyển tại Lộc Uyển, diệu vi nhiệm huyền  

          Nơi được gọi ‘Chư Thiên đọa xứ’, 

          Không một ai – đơn cử như là  

              Chư Thiên, Phạm Thiên, Chúa Ma 

       Hoặc các Phạm-chí hay Sa-môn nào 

          Không thể nào chận đứng chuyển vận, 

          Hoặc chuyển vận ngược lại, tức là  

              Sự khai thị, tuyên thuyết mà 

       Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng dần, 

          Hiển lộ Chân Thánh-đế như thật ”.  
 

          Nghe vị Xá-Lợi-Phất thuyết ra 

              Giảng rộng giáo nghĩa sâu xa  

       Chư Tăng hoan hỷ tin và vâng theo ./- 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L ) 
* *  * 

 

(  Chấm dứt Kinh số 141 :  PHÂN BIỆT về SỰ THẬT  –  

SACCAVIBHANGA  Sutta  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142. Kinh  PHÂN BIỆT 

CÚNG DƯỜNG 
( Dakkhinàvibhanga sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 

          Giữa dòng họ Sắc-Dá (Thích-Ca),  (1) 

              Ca-Tỳ-La-Vệ (1) trú qua 

       Tại Tinh Xá Ni-Gô-Tha (2) một miền 

         (Ni-Câu-Luật Thọ Viên) hoằng đạo. 
 

          Vị Di-mẫu là Gô-Ta-Mi    (3) 

             (Hay gọi là Kiều-Đàm-Di) 

       Ma-Ha-Pa-Chá-Pa-Ti nghiêm hiền 

          Để gieo duyên cúng dường Đức Phật 

          Tự tay dệt, nhuộm, cắt, may y. 

              Xong đến, lễ đấng Toàn Tri 

       Một bên ngồi xuống, tức thì thưa qua : 
 

    – “ Bạch Phật Đà ! Cặp y đặc biệt 

          Do con dệt, rồi nhuộm, cắt, may 

              Xin dâng đến Thế Tôn Ngài, 

       Mong Ngài từ mẫn, y này nhận cho ”.  
    _____________________________  
 

( ) : Thành Ca-Tỳ-La-Vệ  – Kapilavatthu  – là thủ phủ của vương  

       triều dòng họ Sakya (Thích Ca). 

(2) : Tinh Xá Nigrodha – Ni-Câu-Luật Thọ Viên  – ở ngoại thành  

      Kapilavatthu.  

(3) : Thứ Hậu của Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) cũng là Dì ruột  

      (Di-mẫu) của Đức Phật : Bà MahàPajapati Gotami  (Đại Ái-  

      Đạo Kiều-Đàm-Di). Vì Hoàng hậu MahàMaya, 7 ngày sau khi  

     sinh đã thăng hà nên Di-mẫu đã nuôi dưỡng, tận tình chăm sóc  

      Thái-tử Siddhattha (Sĩ-Đạt-Ta) tức Đức Phật sau này. 
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          Nghe nguyên do nhiệt thành tâm đạo 

          Đức Thế Tôn liền bảo người dì : 
 

        – “ Này Di-mẫu Gô-Ta-Mi ! 

       Hãy dâng y đến uy nghi Tăng-Già. 

          Bà cúng dường Săng-Ga thanh tịnh, 

          Ta cũng được tôn kính, ngưỡng vì ”.  
 

              Đại Ái-Đạo Kiều-Đàm-Di  

       Lần nữa, kính bạch với vì Thế Tôn :   
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Cặp y đặc biệt  

          Chính tay con đã dệt, nhuộm, may 

              Xin Ngài nhận cho y này ”. 
 

       Phật lại khuyên dâng y này đến Tăng. 

          Lần thứ ba muốn dâng đến Phật 

          Cặp y thực hiện rất công phu, 

              Nhưng mà đức Thiên Nhân Sư 

       Vẫn khuyên dâng y đến Chư Tăng-Già : 
 

    – “ Hãy dâng đến tịnh hòa Tăng Bảo 

          Vì cúng dường Tăng Bảo (Săng-Ga)  ( Sangha ) 

              Thời Ta cũng được hưởng qua 

       Sự cung kính, và Săng-Ga cũng vầy ”.   
 

          Nghe nói vậy, tâm ngay trong sạch  

          A-Nan bạch đức Chánh Biến Tri :  

        – “ Xin Thế Tôn hãy nhận y     

       Để Di-mẫu Gô-Ta-Mi vui lòng 

          Vì Bà đã có công nuôi dưỡng  

          Ân đức thật vô lượng với Ngài. 

              Bà là dưỡng-mẫu quý thay ! 

       Kế mẫu, di mẫu của Ngài trước nay.  

          Vì mẹ ruột của Ngài mất sớm 
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          Ngài bú mớm bằng sữa của Bà. 

              Thế Tôn cũng giúp cho Bà, 

       Nhờ có Phật Bảo mà Bà tín tâm   

          Quy y Phật, Pháp, Tăng – trì thọ 

          Ngũ giới cấm : Từ bỏ sát sanh, 

              Từ bỏ trộm cướp chẳng lành, 

       Từ bỏ tà hạnh, bỏ nhanh những lời 

          Nói láo và xa rời mê đắm 

          Các loại rượu và lắm chất say. 

              Có lòng tịnh tín đủ đầy  

       Niềm tin Tam Bảo sâu dày bất di. 

          Đức Bà Kiều-Đàm-Di cao cả 

          Tức Ma-Ha Pa-Chá-Pa-Ti 

              Với Giáo Pháp không còn nghi, 

       Nương Tứ Diệu Đế diệu vi, hành trì  

          Không còn nghi con đường Bát Chánh 

          Giữ giới luật bậc Thánh tán dương. 

              Xin Thế Tôn nhủ lòng thương  

       Nhận y Di-mẫu cúng dường Thế Tôn ”.  
 

          Đức Phật liền ôn tồn nói lại : 
 

    – “ Thật như vậy, này A-Nan-Đa ! 

              Nếu do nhờ một người mà 

       Khiến một người khác thiết tha ân cần 

          Quy y Phật Pháp Tăng, vâng giữ 

          Không có sự đền ơn nào bằng 

              Với vị được gọi người ân 

       Dù là đảnh lễ, ân cần chắp tay, 

          Những việc thích hợp hay dâng cúng 

          Như dâng y để cúng dường, và 

              Thức ăn, dược phẩm, sàng tòa. 
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       Nếu do người nào đó mà người kia 

          Có quyết tâm xa lìa tà ác, 

          Giữ ngũ giới, làm các việc lành. 

              Nếu do nhờ một người lành 

       Mà một người khác phát sanh trọn đời 

          Tin kiên cố ba ngôi Tam Bảo, 

          Nương vào đạo, giới luật thanh cao. 
 

              Hay là nhờ một người nào 

       Mà người khác không phạm vào hoài nghi 

          Tứ Diệu Đế – hoài nghi Khổ đế, 

          Tập & Diệt và Đạo đế mọi thì, 

              Con đường Thánh đạo tám chi. 

       Ta nói rằng : ‘Với người vì thọ ơn 

          Không có sự đền ơn nào xứng 

          Với người kia, dù đứng thẳng người 

              Chắp tay, đảnh lễ – đồng thời   

       Làm việc thích hợp, nói lời tán dương, 

          Hay cúng dường đủ đầy tứ sự.  
 

          A-Nan-Đa ! Thứ tự nên tường 

              Có mười bốn loại cúng dường   

       Phân loại theo hạng người đương hướng vào : 

      –  Cúng dường bậc thanh cao ưu thắng 

          Như Toàn Tri, Chánh Đẳng Giác, và    

              Đại A-La-Hán, Phật Đà, 

       Cúng dường thứ nhất kể ra như vầy. 

      –  Bậc thứ hai là Độc Giác Phật 

         (Bích-Chi Phật tức Bách-Chê-Ka)    ( Pacceka )   

          –  Đến bậc cúng dường thứ ba 

       Đệ tử của Phật, A-La-Hán toàn. 

      –  Các vị đang trên đường để chứng         
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          A-La-Hán (*) đáng cúng thứ tư.   

          –  Chứng quả Bất Lai (*) an như 

       Thứ năm đáng thọ hữu dư cúng dường. 

      –  Còn cúng dường bậc đang ròng rã 

          A-Na-Hàm (*) đạo quả hướng vào 

              Cúng dường thứ sáu thanh cao. 

   –  Cúng dường các bậc chứng vào Nhất Lai 

         (Tư-Đà-Hàm) (*) bậc này thứ bảy.   

      –  Các vị hãy còn trên con đàng 

              Chứng quả Nhất Lai, là hàng 

       Đáng cúng thứ tám. Còn hàng Thất Lai 

      –  Dự Lưu quả, bậc này thứ chín. 

      –  Bố thí chính vị đang trên đàng 

              Chứng Dự Lưu, là cúng dàng    

       Thứ mười, phân loại theo hàng thấp cao.    
 

      –  Bố thí vào các vị ngoại học  (**) 

          Đã ly tham trong các dục tà   

              Là thứ mười một kể ra. 

   –  Bố thí kẻ phàm tục mà kẻ đây 

          Giữ giới luật, mười hai được kể. 

      –  Còn bố thí cho kẻ phàm phu 

              Theo ác giới, không hề tu 

       Mười ba bố thí phạm trù nêu danh.         
    ____________________________ 
 

*  Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác  : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sotàpatti )   

hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thế gian 7 lần) 

(2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần)   

(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời  

      Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dư Niết Bàn .     

(4) : A-La-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh , Vô Học , Ứng  

       Cúng, sau khi mạng chung sẽ tấn nhập Vô Dư Niết Bàn.  

(**) : Những vị ngoại học : Bariraka.  

Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG * MLH –  282 
 

          Bố thí đến bàng sanh các loại                  

          Thứ mười bốn phân loại như vầy. 
 

              Này A-Nan ! Phải nhớ đây :      

       Sau khi bố thí các loài bàng sanh  

          Hy vọng dành trăm phần công đức. 

          Đạt ngàn phần công đức do từ 

              Bố thí cho những phàm phu 

       Sống theo ác giới. Còn như cúng dàng 

          Đến các hàng phàm phu giữ giới 

          Trăm ngàn lần hưởng tới phước toàn. 

              Với người ngoại học cúng dàng 

       Hy vọng đạt tới muôn ngàn ức ngay 

          Phần công đức người này kết quả. 
 

          Đang trên đường chứng quả Đà-Hoàn 

              Với các vị này, cúng dàng 

       Vô lượng công đức sẽ mang đến liền, 

          Còn nói gì mãn viên Thánh Chúng 

          Chứng Dự Lưu, sắp chứng Nhất Lai 

             (Tư-Đà-Hàm đạo, quả này). 

       Sắp chứng, đã chứng Bất Lai đủ đầy  

         (A-Na-Hàm quả) hay sắp chứng 

          Và đã chứng La-Hán (Vô sanh, 

              Ứng Cúng, Vô Học tịnh thanh. 
 

       Còn nói gì đến quả lành Bích-Chi  

         (Duyên Giác Phật hay vì Độc Giác). 

          Còn nói gì đến các Như Lai, 

              Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác này 

       Vô lượng công đức cho ai cúng dàng. 
 

          Này A-Nan ! Cúng dường bảy loại 

          Cho Tăng Chúng thì loại đầu tiên 
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          *  Với hai Tăng Chúng hiện tiền 

       Có vị Thượng thủ phước điền Như Lai.   
 

     *   Loại thứ hai, cả hai Tăng Vị 

          Tỷ Kheo Tăng và Tỷ Kheo Ni 

              Khi không còn đấng Toàn Tri. 
 

     *   Còn loại cung dưỡng thuộc vì thứ ba 

          Tỷ Kheo Tăng Săng-Ga (1) các vị. 
 

     *   Tỷ Kheo Ni các vị Săng-Ga 

              Cúng dường thứ tư trải qua. 
 

   *  Cúng dường nhưng lại nói ra : “Mong là 

          Chư Tăng-Già chỉ định một số 

          Tỷ Kheo Tăng, một số vị Ni”, 

              Cúng dường thứ năm cần tri. 
 

 *  “Xin Tăng chỉ định số vì Tỷ Kheo”, 

          Thứ sáu cúng dường theo định hướng. 
 

      *  Muốn cung dưỡng nhưng xin Tăng-Già : 

             “Mong Tăng Chúng chỉ định ra 

       Tỷ Kheo Ni một số mà chứng trai”, 

          Cúng dường này thứ bảy được kể. 
 

          Này A-Nan ! Hậu thế lộ đồ  

              Sẽ có những hạng người thô 

       Chuyển tánh – Gô-Trá-Phu-Nô (2) tức là   

          Biểu hiện y ca-sa ở chỗ             

          Mảnh vải vàng quanh cổ & cánh tay 

              Theo ác giới, ác pháp rày 

      (Không còn Tăng Chúng đủ đầy giới răn) 

          Muốn bố thí họ bằng tâm thiện 
    _________________________ 
 

   (1) : Sangha – Tăng-Già.  (2) : Hạng chuyển tánh – Gotrabhuno. 
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          Có tín thành, cũng khiến phước sanh. 

              A-Nan ! Khi Ta nói rằng  

       Cúng dường trong sạch  đến Tăng Chúng là 

          Vô số và vô lượng phước báu. 

          Ta không bảo bằng phương tiện gì 

              Mà một sự bố thí chi 

       Phân loại theo sự thí vì cá nhân 

          Tức là sự ‘cá nhân tuyển thí’  

          Phước không bằng ‘Tăng thí cúng dàng’, 

              Dâng đến Đại chúng Tăng Đoàn 

       Có kết quả lớn vô vàn, hơn xa. 
 

          A-Nan-Đa ! Bốn sự thanh tịnh  

          Của các loại tâm tín cúng dàng. 

              Sao là bốn ? Hiểu rõ ràng : 

   –  Có loại cung dưỡng bởi đàng người cho 

          Tâm tín thành, nhưng do người nhận 

          Không thanh tịnh, tham lẫn, sân si. 
 

          –  Còn loại cúng dường thứ nhì 

       Người cho bất tịnh, chẳng vì tín tâm 

          Nhưng người nhận thân tâm thanh tịnh. 
 

      –  Loại thứ ba bất tịnh cả hai 

              Người cho và người nhận này 

       Đều chẳng trong sạch, lòng đầy tà gian. 
 

      –  Loại thứ tư hai đàng cho, nhận 

          Đều thanh tịnh, tinh tấn tu hành. 
 

         *  Sao là cúng dường tịnh thanh 

       Bởi người cho, nhưng không dành người kia ? 

          Bởi người nhận xa lìa thiện pháp 

          Không giữ giới, uế tạp, bất lương. 
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         * Thứ hai là loại cúng dường 

       Người nhận giới đức, thường thường tịnh thanh 

          Nhưng người cho thực hành ác giới 

          Theo ác pháp, sống với dối gian. 
 

           * Thứ ba là loại cúng dàng   

       Không thanh tịnh bởi hai đàng nhận, cho ? 

          Cả người cho và người nhận tới 

          Theo ác giới, ác pháp, gian tà. 
 

           * Thứ tư, loại cúng dường mà  

       Người cho, người nhận đều là tịnh thanh   

          Đều giữ giới. làm lành lánh dữ  

          Theo thiện pháp, tránh sự gian tà.      
 

              A-Nan-Đa ! Như vậy là     

       Phân loại bốn sự đàn-na cúng dường ”.  
 

          Đấng Pháp Vương, Thế Tôn, Thiện Thệ     

          Giảng như thế, rồi nói kệ rằng :    
 

       “ Ai giữ giới luật thường hằng 

       ‘ Bố thí cho kẻ ác, thân tâm tồi, 

       ‘ Vật thí được đúng pháp rồi, 

       ‘ Tâm khéo hoan hỷ, chẳng dời lòng tin  

       ‘ Vào quả lớn của nghiệp mình, 

       ‘ Phước cúng dường vậy chỉ dành người cho.  
 

       ‘ Ai không giữ giới nhỏ, to,  

       ‘ Bố thí vị hiền sĩ do nghiêm trì 

       ‘ Giới luật, vị ấy nghiêm uy.  

       ‘ Người cho tâm chẳng có gì hỷ hoan, 

       ‘ Không lòng tin tưởng vững vàng, 

       ‘ Vào quả lớn nghiệp cúng dàng phát sanh 

       ‘ Người nhận có đủ tịnh thanh. 
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       ‘ Ai không giữ giới, ác hành trải qua 

       ‘ Bố thí kẻ ác, xấu xa, 

       ‘ Vật thí chẳng đúng pháp, mà tâm y 

       ‘ Cũng không có hoan hỷ gì, 

       ‘ Lòng tin cũng chẳng có chi vững vàng, 

       ‘ Vào quả lớn nghiệp cúng dàng 

       ‘ Cả hai cho, nhận thuộc hàng uế nhơ.  
 

       ‘ Ai luôn giới luật tôn thờ  

       ‘ Cúng dường hiền sĩ căn cơ tịnh lành 

       ‘ Vật thí đúng pháp; tâm thành  

       ‘ Hoan hỷ cùng với lòng lành vững tin, 

       ‘ Vào quả lớn trong hành trình   

       ‘ Cúng dường trong sạch phát sinh hai đàng. 

       ‘ Ta nói là sự cúng dàng 

       ‘ Chắc chắn kết quả vô vàn phước sâu. 
 

       ‘ Ai xuất ly tham ái mau 

       ‘ Bố thí không tham ái nào tính toan, 

       ‘ Vật thí đúng pháp sẵn sàng 

       ‘ Tâm khéo hoan hỷ, vững vàng lòng tin,  

       ‘ Vào quả lớn của nghiệp mình 

       ‘ Quảng đại tài thí, quang minh cúng dường ”.  
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L ) 
 

*  

*  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 142 :  PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG  –  

DAKKHINÀVIBHANGA  Sutta  )   
    
 

 

 

 



143. Kinh  GIÁO GIỚI 

CẤP-CÔ-ĐỘC 
( Anàthapindikovàda sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ   

          Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ  – trú qua 

              Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na  (1) 

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka (1) cúng dàng. 
 

          Lúc ấy, hàng Cư Sĩ danh tiếng 

          Cấp-Cô-Độc (1) bệnh hiện trầm kha 

              Thân ông đau nhức tối đa, 

       Ông gọi người giúp việc nhà, bảo ngay : 
 

    – “ Hãy đến đây, này bạn thân mến !  

          Hãy đi đến gặp đấng Phật Đà, 

              Sau khi đến, nhân danh ta      

       Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà cao minh 

          Nơi chân Ngài, rồi trình tự sự : 
 

         ‘Bạch Điều Ngự ! Ông Su-Đát-Ta (1) 

             (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka)  

       Đang bị trọng bệnh, thật là khổ đau, 

          Ông xin được cúi đầu đảnh lễ 
    ________________________ 
 

(1) : Vị Trưởng-giả hộ trì Tam Bảo tích cực nhất, tên thật là ông 

       SUDATTA (Tu-Đạt-Đa hay Tu-Đạt) thường được gọi bằng  

      danh xưng Cấp-Cô-Độc (Anàthapindika) vì ông thường cấp  

      dưỡng cho những người nghèo khổ, cô độc.     Chính ông vì  

     lòng kính tin sâu sắc nơi Đức Phật, nên đã mua lại khu vườn  

     của Thái-tử Kỳ Đà (Jeta) dâng lên Phật để lập thành Kỳ Viên 

    Tinh Xá (Jetavanavihàra). 
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          Bàn chân đấng Thiện Thệ thiết tha’.          
 

              Rồi tiếp tục hãy đi qua    

       Nơi ngài Sa-Rí-Pút-Ta, tức là 

          Xá-Lợi-Phất, thưa qua Tôn-giả : 
 

         ‘Bạch Tôn-giả ! Ông Tu-Đạt-Đa 

              Đang bị trọng bệnh trầm kha    

       Thân bị đau nhức thật là khổ thay ! 

          Ông cúi đầu lễ ngài chí thiết. 

          Thưa Tôn-giả ! Quả thiệt lành thay ! 

              Nếu như được Tôn-giả đây 

       Vì lòng từ mẫn, đến ngay nơi nhà 

          Tu-Đạt-Đa tức Cấp-Cô-Độc ”. 
 

          Nghe vậy, người nghĩa bộc vâng lời   

              Kỳ Viên Tinh Xá đến nơi 

       Yết kiến Phật và chuyển lời như trên.  

          Rồi người ấy qua bên tịnh thất    

          Của ngài Xá-Lợi-Phất, buổi trưa 

              Đảnh lễ Tôn-giả, rồi thưa  

       Nội dung lời dặn để thừa hành ra.    
 

          Ngài Sa-Rí-Pút-Ta im lặng    

          Là cách ngài đã nhận lời đi. 

              Rồi ngài mang bát đắp y 

       Cùng Tôn-giả A-Nan, vì từ tâm 

          Đi đến thăm bệnh vị Phật-tử 

          Tại trú xứ Cấp-Cô-Độc này. 

              Rồi người nhà thỉnh hai ngài 

       Ngồi chỗ soạn sẵn được bày gần bên. 

          Tôn-giả trên, Sa-Ri-Pút-Tá 

          Bảo Cư Sĩ bệnh đã trầm kha :  

        – “ Này Cư Sĩ ! Ta mong là 
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       Ông hãy kham nhẫn vượt qua bệnh tình, 

          Hãy chịu đựng quá trình khổ đó. 

          Ta mong rằng khổ thọ giảm đi, 

              Không có gia tăng, diên trì ”.   
 

 – “ Kính bạch Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tà ! 

          Con không thể nào mà kham nhẫn, 

          Con không thể chịu đựng bệnh thân, 

              Thống khổ của con mọi phần 

       Không hề giảm thiểu, rần rần gia tăng, 
 

          Ví như rằng một lực sĩ, cột 

          Rồi chém một người khác bay đầu 

              Với thanh kiếm sắc bén nào, 

       Cũng vậy, những ngọn gió mau kinh hoàng 

          Thổi đầu con ngày càng đau nhói. 
 

          Thưa Tôn-giả ! Phải nói rõ là 

              Con không thể kham nhẫn, và 

       Chịu đựng được nữa. Hoặc là ví như 

          Một lực sĩ chẳng từ ác ý 

          Lấy dây nịt quấn kỹ đầu con 

              Nịt này bằng da cứng trơn 

       Xiết chặt nịt ở đầu con mạnh vào. 

          Cũng vậy, con đau đầu kinh khủng, 

          Thưa Tôn-giả ! Con cũng thấy là 

              Con không thể kham nhẫn qua, 

       Chịu đựng thống khổ mạnh và tăng cao,  

          Như người nào làm nghề đồ tể 

          Rất thiện xảo, hay đệ tử y 

              Cắt ngang bụng con tức thì 

       Bằng dao thái thịt của y bén ngời, 

          Cũng vậy thời ngọn gió kinh khủng       
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          Cắt ngang bụng của con tối đa. 

              Thưa ngài Sa-Rí-Pút-Ta ! 

       Con không thể chịu đựng và nhẫn kham. 

          Cơn đau làm gia tăng thống khổ, 

          Con vẫn cảm thấy khổ đau nhiều, 

              Như hai lực sĩ hai chiều 

       Nắm hai tay người yếu xìu, đưa lên 

          Nướng y trên hố than hừng hực, 
 

          Cũng vậy, có một sức nóng hừng  

              Trong con, kinh khủng quá chừng ! 

       Nên sự thống khổ không ngừng tăng cao,   

          Không thể nào kham nhẫn, chịu đựng ”.  
 

    – “ Này Cư Sĩ ! Hãy cứng rắn nào !   

              Ông hãy học tập như sau : 

      ‘Tôi sẽ không chấp thủ vào mắt tôi, 

          Không có thức nương nơi con mắt’.  

          Hãy học tập như vậy, chú tâm. 

              Tiếp theo, học tập âm thầm : 

      ‘Tôi sẽ không chấp thủ nhằm tai tôi, 

          Không có thức nương nơi tai ấy’.  
 

          Hãy học tập như vậy, cùng là     

             ‘Tôi sẽ không chấp thủ qua 

       Mũi, lưỡi, thân, ý dù là ra sao, 

          Không có thức nương vào thân, ý, 

          Và mũi, lưỡi. Học kỹ như vầy. 

              Ông cũng hãy học tập vầy : 

      ‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay dạng hình, 

          Không có thức nương hình dạng ấy’. 

          Cũng do vậy, học tập như sau : 

             ‘Tôi sẽ không chấp thủ vào                 
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       Tiếng, hương, vị, xúc, pháp nào ở trong, 

          Tôi sẽ không có thức nương ỷ 

          Sắc, thinh, hương, xúc, vị, pháp nào’. 

              Cư Sĩ hãy học tập vào.      
 

       Cũng thế, hãy học tập mau trong lòng :   

         ‘Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, 

          Cả nhĩ, tỷ, thiệt thức – cùng là 

              Thân thức, ý thức trải qua, 

       Sẽ không có thức nương qua sáu phần : 

          Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức’. 

          Cư Sĩ hãy tích cực học vầy.   
 

              Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này ! 

       Hãy nên học tập như đây trong lòng : 

         ‘Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, 

          Cả nhĩ, tỷ, thiệt xúc – cùng là 

              Thân xúc, ý xúc trải qua, 

       Sẽ không có thức nương qua sáu phần : 

          Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc’. 
 

          Rồi tiếp tục, hãy học như sau :    

             ‘Tôi sẽ không chấp thủ vào 

       Thọ do nhãn xúc bắt đầu khởi trong, 

          Tôi sẽ không có thức y cứ 

          Vào thọ, tự nhãn xúc khởi ngay’. 
 

              Ông hãy học tập như vầy :   

      ‘Sẽ không chấp thủ thọ này nguyên nhân 

          Do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 

          Tôi sẽ không có thức nương vào. 

              Thọ do sáu xúc sinh mau’. 
 

       Ông cũng hãy học tập vào bên trong :   

         ‘Tôi sẽ không chấp thủ địa giới,       

Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CẤP-CÔ-ĐỘC * MLH – 292 
 

          Cả thủy & hỏa & phong giới, cùng là 

              Hư không giới, thức giới, và   

       Sẽ không có thức nương qua giới này’. 
 

          Do như vầy, hãy học đầy đủ : 

         ‘Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và 

              Thọ & tưởng & hành & thức, cùng là 

       Sẽ không có thức nương qua uẩn này’.  

          Cư Sĩ hãy như vầy học tập.  
 

          Tiếp đến, hãy học tập như sau : 

             ‘Tôi sẽ không chấp thủ vào  

       Hư không Vô biên Xứ dầu ngoài trong, 

          Tôi sẽ không có thức y cứ 

          Vào Không vô biên xứ nơi này’.  
 

              Ông hãy học tập như vầy :  

      ‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay điều này : 

          Thức vô biên Xứ; hay chấp thủ 

          Vào Vô sở hữu Xứ, đồng thì 

          Tưởng xứ Phi tưởng phi phi, 

       Tôi sẽ không có thức y cứ vào 

          Các Xứ nào như trên đề cập’. 
 

          Cư Sĩ hãy học tập như vầy :  

             ‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay 

       Thế giới khác, thế giới này vào trong, 

          Tôi sẽ không có thức nương với 

          Vào thế giới này, khác’ như vầy. 
 

              Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này ! 

       Ông hãy học tập điều đây nằm lòng : 

         ‘Tôi sẽ không chấp ‘được thấy’ đó, 

         ‘Được nghe’, ‘được cảm thọ’ trước sau 

             ‘Được nhận thức’, ‘được hy cầu’,           
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      ‘Được tư sát’ với ý. Sau đó thì 

          Không có thức y vào các pháp, 

          Cư Sĩ hãy học tập trải qua ”. 
 

              Nghe xong, ông Su-Đát-Ta    

      (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) khóc òa. 

          Tôn-giả A-Nan-Đa thấy vậy  

          Hướng về Cư Sĩ ấy, nói là :   
 

        – “ Cư Sĩ ! Ông đang trải qua 

       Gượng lên mà sống, hay là chìm sâu ? ”.   
 

    – “ Tôn-giả ! Không thể nào gượng dậy,  

          Con đang thấy chìm xuống, đi xa 

              Vượt ra khỏi cõi Ta Bà. 

       Dầu con hầu hạ Phật Đà đã lâu, 

          Dầu con đã từ lâu kề cận 

          Nhiều Tỷ Kheo lậu tận sâu xa 

              Tu tập ý lực, nhưng mà 

       Con chưa từng được nghe qua pháp này ”.  
 

    – “ Cư Sĩ ! Pháp như vầy tế nhị 

          Không nói cho Cư Sĩ tại gia, 

              Chỉ nói cho hàng xuất gia ”.   
 

 – “ Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta ! Từ rày     

          Xin hãy thuyết pháp này tối thắng 

          Cho Cư Sĩ áo trắng (tại gia), 

              Có những Nam tử Thiện gia 

       Sanh ra cấu uế nhiễm qua không nhiều 

          Nếu không được nghe điều pháp lạc 

          Họ sẽ bị đọa lạc trầm kha. 

              Nhưng nếu họ được nghe qua 

       Chánh pháp, có thể ngộ ra nghĩa mầu ”.                  
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          Ý cao sâu, hai ngài Tôn-giả 

          Giảng dạy cho Trưởng giả đó là 

              A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka, 

       Sau đó đứng dậy chào và ra đi. 
 

          Rồi sau khi hai vị Tôn-giả   

          Là Sa-Ri-Pút-Tá, cùng là 

              Vị Tôn-giả A-Nan-Đa 

       Hai vị rời khỏi nơi nhà không lâu 

          Cấp-Cô-Độc chìm sâu, an nghỉ 

          Vị Cư Sĩ này đã từ trần, 

              Sanh ngay làm vị Thiên thần 

       Cõi Trời Đâu-Suất hưởng phần phước duyên. 
 

          Rồi vị Thiên-tử Su-Đát-Tá     

          Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc, và 

              Khi đêm gần mãn, hiện ra 

       Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na – Kỳ Hoàn    

          Với hào quang rạng ngời chói sáng 

          Và dung sắc thù thắng, đến ngay 

              Trước Thế Tôn, đảnh lễ Ngài 

       Một bên liền đứng gần Ngài, thốt ra : 
 

       “ Rừng thiền Chê-Tá-Va-Na 

       ‘ Phước lành, tốt đẹp tinh hoa muôn phần  

       ‘ Được Chư Thiên và Chúng Tăng 

       ‘ Lui tới, an trú, nghiêm thân tu trì, 

       ‘ Được đấng Pháp Vương trụ trì 

       ‘ Biết bao hoan hỷ mọi thì cho ta. 
 

       ‘ Nghiệp minh, chánh pháp sâu xa 

       ‘ Tối thượng sinh mạng cùng là Giới đây, 

       ‘ Chính nhờ các pháp như vầy 
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       ‘ Khiến chúng sinh khắp được đầy tịnh thanh. 

       ‘ Không do giai cấp sẵn dành, 

       ‘ Không phải do tài sản sanh nơi này. 
 

       ‘ Do vậy, bậc Hiền-giả đây  

       ‘ Thấy rõ mục đích thẳng ngay của mình, 

       ‘ Suy tư chân chánh pháp minh, 

       ‘ Có được thanh tịnh an bình ở đây. 
 

       ‘ Như Sa-Ri-Pút-Ta ngài 

       ‘ Tịch tịnh, tuệ, giới đủ đầy, thanh cao. 

       ‘ Bất luận vị Tỷ Kheo nào 

       ‘ Hãy đạt được tối thắng, vào bờ bên 

       ‘ Trong những pháp đã kể trên. 

      (‘ An tịnh giải thoát vững bền chẳng lay) ”.  
 

          Thiên tử này, tức Cấp Cô Độc   

          Sau khi đọc bài kệ ngôn xong,  

              Được bậc Đạo Sư tán đồng, 

       Thiên tử nghĩ : “ Phật tán đồng ta đây ! ”. 

          Chí thành đảnh lễ Ngài Điều Ngự 

          Vị Thiên-tử hữu nhiễu quanh Ngài 

              Rồi biến mất tại chỗ ngay. 
 

       Sau đó, Đức Phật khi ngày mới lên 

          Gọi Chúng Tăng đến bên, kể rõ : 
 

    – “ Đêm qua có một vị Thiên thần   

              Khi đêm gần mãn, hiện thân 

       Hào quang tỏa chiếu sáng ngần Kỳ Viên 

          Vị Chư Thiên dung sắc thù thắng 

          Đã đến thẳng trước mặt Như Lai 

              Đảnh lễ Ta, rồi nói ngay 

       Bài kệ tán thán nơi này : Kỳ Viên ”. 

          Rồi Phật liền kể lại tất cả 
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          Những gì Thiên-tử đã nói ra 

              Tán thán Giáo Pháp cao xa, 

       Tán thán Phật Bảo, Tăng-Già nghiêm uy, 

          Tán dương cả Sa-Ri-Pút-Tá. 

          Khi Thiên-tử này đã nói xong 

              Biết Như Lai cũng tán đồng, 

       Đảnh lễ, hữu nhiễu với lòng kính tin  

          Rồi thình lình biến ngay tắp lự. 
 

          Nghe tự sự, Tôn-giả A-Nan   

              Liền bạch đức Thế Tôn rằng : 

 – “ Bạch Phật ! Có phải là hàng Chư Thiên   

          Vị ấy nguyên là Su-Đát-Tá 

          Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc này ? 

              Bạch Thế Tôn ! Cư Sĩ đây 

       Có lòng tịnh tín chẳng lay mọi thì 

          Với Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá 

          Sự kính tin Tôn-giả sâu xa ”.  
 

        – “ Lành thay ! Này A-Nan-Đa !   

       Những gì có thể đạt qua do từ 

          Sự suy tư đã được đạt đến 

          Vị Thiên-tử xuất hiện sáng lòa  

              Chính là ông Tu-Đạt-Đa 

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka Thiên thần ”.  
 

          Đức Thế Tôn tự thân thuyết giảng 

          Về sự kiện viên mãn liên quan 

              Chúng Tăng cùng ngài A-Nan 

       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-  
 

   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L ) 
 

(  Chấm dứt Kinh số 143 :  GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC  –  

ANÀTHAPINDIKOVÀDA  Sutta  )   



144. Kinh   

GIÁO GIỚI CHANNA 
( Channovàda sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 

          Trú Vương-Xá – Ra-Chá-Ga-Ha  (1) 

              Tinh Xá Vê-Lu-Va-Na  (1) 

      (Trúc Lâm Tinh Xá cũng là nơi đây) 

          Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 

         (Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa).  (2)   
 

              Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Ta  (3)   

       Lúc ấy cùng với Săng-Ga, như là 

          Đại Chu-Na (Ma Ha Chun-Đá)  (3) 

          Hay Tôn-giả Chanh-Ná (Xiển-Đà)  (3) 

              Cùng trú Ghít-Chá-Ku-Ta  (4) 

      (Linh Sơn & Linh Thứu cũng là nơi đây). 
 

          Tại nơi này, Tôn-giả Chanh-Ná    

          Bị bệnh nặng và quá đớn đau. 
 

              Nghe tin vị Pháp-hữu đau  

       Ngài Xá-Lợi-Phất ngay sau tọa thiền   

          Vào buổi chiều, ngài liền đứng dậy                            
    ___________________________ 
 

(1) : Thành Vương Xá – Rajagaha – thuộc vương quốc Magadha  

      của vua Bình Sa Vương hay Tần-Bà-Sa-La (Bimbisara). Tại  

      đây Vua đã dâng cúng Đức Phật ngự viên Trúc Lâm để thành  

      lập Trúc Lâm Tinh Xá (Veluvanavihàra). 

(2) : Chỗ nuôi dưỡng sóc  Kalandakanivapa. 

(3) : Các Tôn-giả Sariputta – Xá-Lợi-Phất;    MahàCunda – Đại  

      Chu-Na;  Channa  – Xiển-Đà.  

(4) : Núi Linh Thứu hay Kỳ-Xà-Quật – Gijjhakuta.    
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          Rồi đi lại nơi vị tên là 

              Tôn-giả Ma-Ha-Chun-Đa 

       Rủ vị Tôn-giả đi qua cùng mình 

          Thăm bệnh tình Chanh-Na Tôn-giả, 

          Vị ấy đã đồng ý đi qua.  
 

              Sau khi gặp vị Chanh-Na  

       Nói lên lời chúc an hòa mến thân 

          Rồi ân cần một bên ngồi kế. 

          Vị trí tuệ Sa-Rí-Pút-Ta 

              Nói với Tôn-giả Chanh-Na : 
 

 – “ Pháp-hữu Hiền-giả Chanh-Na ! Mong là    

          Hiền-giả hãy vượt qua bệnh nặng, 

          Hãy kham nhẫn, chịu đựng cơn nguy. 

              Mong rằng khổ thọ giảm đi, 

       Không gia tăng nữa, chuyển di cấp kỳ ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá !      

          Cơn trọng bệnh hành hạ âm thầm   

              Không thể chịu đựng, nhẫn kham 

       Sự thống khổ ấy biết làm chi đây ? 

          Gia tăng hoài, không hề giảm thiểu  

          Không thể chịu đựng nỗi cơn đau, 

              Tôi muốn đem một con dao 

       Tôi không thiết sống, muốn mau chết liền ”.  
 

    – “ Này Hiền-giả ! Chớ nên nghĩ thế 

          Hãy tiếp tục sống để tu hành   

              Nếu thiếu mọi món ăn lành 

       Tôi sẽ tìm kiếm và dành cho Sư. 

          Còn nếu như không có dược liệu  

          Tốt lành, tôi sẽ liệu tìm ra 

              Dành cho Tôn-giả Chanh-Na.     
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       Nếu không có thị-giả mà đỡ nương, 

          Tôi sẽ thường hầu hạ Tôn-giả. 

          Vậy Tôn-giả chớ có nghĩ là 

              Đem lại dao bén sáng lòa 

       Để tìm chết. Hãy vượt qua hãi hùng 

          Hãy tiếp tục sống cùng Pháp-lữ. 

          Đức Điều Ngự và cả Tăng Già 

              Mong Sư tiếp tục sống, và 

       Hãy tiếp tục sống, trải qua tu trì ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá !   

          Không phải là tôi đã thiếu chi 

              Các món ăn tốt lành gì. 

       Không phải thiếu dược phẩm chi mọi thời 

          Cũng không phải thiếu người thị-giả.   
 

          Thưa Tôn-giả ! Một thời dài lâu    

              Tôi đã diễm phúc được hầu 

       Bậc Đạo Sư có ân sâu vô lường, 

          Tôi đã thường khiến Ngài đẹp ý, 

          Không phải không vừa ý hầu Ngài. 

              Thưa Tôn-giả ! Thật lành thay ! 

       Thật là thích đáng cho ai duyện lành 

          Được hầu hạ Cha Lành Thiện Thệ, 

          Hầu hạ để được phước thanh cao. 

              Tôi có đem lại con dao 

       Cũng không là phạm tội vào điều chi. 
 

          Thưa Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá !       

          Xin hãy biết, đại xá cho tôi ”.  
 

        – “ Hiền-giả Chanh-Na ! Vậy thời    

       Chúng tôi muốn hỏi ở nơi Sư, về 

          Một vấn đề đặc biệt, như thế   
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          Thì Hiền-giả có thể thuận không ? ”.  
 

        – “ Tôn-giả ! Xin hãy hỏi thông   

       Khi nghe, tôi biết ý trong là gì ”.   
 

    – “ Nếu vậy thì Hiền-giả nghe rõ  

          Hiền-giả có xem con mắt, và   

              Nhãn thức, các pháp do qua 

       Con mắt nhận thức ngay ra : ‘Cái này 

          Là của tôi’ – ‘Nó là tôi’ cả 

         ‘Cái này là tự ngã của tôi’. 
 

              Hiền giả Chanh-Na ! Đồng thời     

       Có xem tai, mũi, lưỡi rồi ý, thân; 

          Xem nhĩ & tỷ & thiệt & thân & ý thức   

         ‘Là của tôi’ ; ‘đích thực là tôi’ 

             ‘Chính là tự ngã của tôi ?”.  
 

 – “ Thưa với Tôn-giả ! Ở nơi điều này   

          Tôi xem con mắt đây, nhãn thức, 

          Pháp do mắt nhận thức, thực ra : 

             ‘Cái này không phải của ta’, 

      ‘Cái này không phải là ta’, cùng là 

         ‘Nó không là của ta tự ngã’. 
 

          Thưa Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta ! 

              Tôi cũng quán sát sâu xa 

       Xem tai, nhĩ thức – Mũi và lưỡi, nhân  

          Tỷ thức, thiệt thức – thân, thân thức 

          Ý, ý thức – Các pháp đều là : 

             ‘Cái này không phải của ta’, 

      ‘Cái này không phải là ta’, cùng là 

         ‘Nó không phải của ta tự ngã ”. 
 

     – “ Này Hiền-giả Chanh-Ná ! Thấy gì          
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              Cái gì Sư đã chứng tri 

       Trong mắt, trong nhãn thức khi lúc này 

          Trong các pháp mắt đây nhận thức 

          Mà xem mắt, nhãn thức, cùng là 

              Các pháp mắt nhận thức ra : 

      ‘Cái này không phải của ta’, hay là 

         ‘Nó không phải là ta’, hoặc giả 

         ‘Nó không phải tự ngã của ta’. 
 

              Và này Hiền-giả Chanh-Na !    

       Tương tự như thế, trải qua tức thì     

          Thấy cái gì ? Chứng tri gì thực ? 

          Trong tai, trong nhĩ thức, hay là 

              Trong mũi, trong tỷ thức, và 

       Trong lưỡi, trong thiệt thức và trong thân, 

          Trong thân thức – Trong ý, ý thức. 

          Trong các pháp sáu thức nhận ra 

              Mà Hiền-giả nhận thức là : 

      ‘Cái này không phải của ta’, hay là 

         ‘Nó không phải là ta’, hoặc giả 

         ‘Nó không phải tự ngã của ta ? ”. 
 

        – “ Thưa ngài Sa-Rí-Pút-Ta !    

       Vì sự diệt (Ni-Rô-Thà), chính tôi     (Nigrotha) 

          Đã thấy rồi chứng tri diệt ấy 

          Trong mắt thấy, trong nhãn thức, và 

              Trong pháp mắt nhận thức ra, 

       Nên tôi đã nhận thức ra điều là : 

         ‘Nó không phải của ta’, phủ định  

         ‘Cái này chính không phải là ta’, 

            ‘Không phải tự ngã của ta’. 

       Rồi tôi thấy ‘sự diệt’ và chứng tri.        

Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144 :  GIÁO GIỚI CHANNA  *  MLH – 302 
 

          Sự diệt ni trong tai, nhĩ thức; 

          Trong mũi, trong tỷ thức – cùng là 

              Trong lưỡi, trong thiệt thức, và 

       Trong thân, trong thân thức qua thuận dòng 

          Trong ý, trong ý thức – và tận 

          Các pháp sáu căn nhận thức mà 

              Tôi xem sáu căn & thức và   

       Các pháp do sáu căn mà nhận ra : 

         ‘Nó không là của ta’, cũng vậy 

         ‘Nó không phải là ta’, cùng là 

             ‘Không phải tự ngã của ta ”.  
 

       Tôn-giả Ma-Ha Chun-Đà nghe qua 

          Liền nói với Chanh-Na Tôn-giả : 
 

        – “ Do vậy, này Hiền-giả Chanh-Na ! 

              Lời dạy này của Phật Đà 

       Phải được thường trực gẫm qua hằng ngày : 

         “Có chấp trước, có ngay dao động, 

          Không chấp trước, dao động diệt tan, 

              Không dao động, có khinh an, 

       Hy cầu mất khi khinh an tức thì 

          Khi hy cầu (Na-Ti) không có 

          Thời không có khứ lai loanh quanh, 

              Không khứ lai, dứt tử sanh 

       Đời này không có khi sanh tử này 

          Đã dứt ngay. Đời sau không có, 

          Cũng không có giữa hai đời nào 

              Đó là đoạn tận khổ đau ”.  
 

       Hai vị Tôn-giả này sau giáo thời  

          Liền đứng dậy và rời nơi đấy. 

          Tôn-giả Chanh-Na ấy không lâu 
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              Liền bỏ thân tứ đại mau 

      (Trong nghĩa đem lại con dao cho mình). 
 

              Vị Tôn-giả hiền minh đại trí   

              Là Sa-Rí-Pút-Tá – đi qua 

                  Hương thất của đức Phật Đà 

       Đảnh lễ Đức Phật, ngồi qua bên Ngài, 

          Rồi Tôn-giả đem ngay sự việc 

          Của Chanh-Na, chi tiết thưa ra : 
 

        – “ Bạch Phật ! Tôn-giả Chanh-Na  

       Bị bệnh nặng, không vượt qua bệnh tình 

          Đã viên tịch. Nơi sinh xứ mới 

          Của Tôn-giả ấy tới là gì ? 

              Đời sống tương lai là gì ? ”.  
 

 – “ Xá-Lợi-Phất ! Có phải khi Chanh-Nà  

          Trước mặt ông nói ra tuyên bố 

          Là không có sự phạm tội chi ? ”.  
 

        – “ Bạch Phật ! Theo con nhớ thì 

       Có ngôi làng tộc Vách-Chi (1)  mọi thì 

          Thuộc dòng họ hộ trì Tôn-giả 

          Tên ngôi làng : Búp-Bá-Chi-Ra  (1) 

              Tại đó có những tín gia, 

       Gia đình, thân hữu hoặc là đồng hương 

          Hộ trì thường Tôn-giả Chanh-Ná 

          Là nơi mà Tôn giả cần thăm ”.  
 

        – “ Này Xá-Lợi-Phất ! Trọng tâm 

       Sự kiện Chanh-Ná cần thăm viếng, vì   

          Những gia đình hộ trì, thân hữu 
    ________________________ 
 

(1) : Làng Pubbajira của dòng họ thuộc dân Nước Cộng Hòa Vajji  

      (Bạt-Kỳ).   
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          Ta không nói Phích-Khú Chanh-Na 

              Có sự phạm tội xảy ra.      

       Và này Sa-Rí-Pút-Tà ! Những ai 

          Đã đối với thân này quăng rũ 

          Và chấp thủ thân khác, như vầy 

              Ta nói y có phạm tội ngay. 

       Tỷ Kheo Chanh-Ná không rày chấp chi, 

          Không chấp thủ, nên vì như vậy 

          Sự đem lại con dao cho mình 

              Không có phạm tội phát sinh ”.  
 

       Thế Tôn giảng giải, thuyết minh mọi phần   

          Vị ‘Tướng quân Chánh Pháp’ Tôn-giả 

          Là Sa-Ri-Pút-Tá, hân hoan 

              Tâm thành tín thọ lời vàng 

       Của đấng Điều Ngự, Từ hàng Thế Tôn ./-   
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L ) 
 

*  

*  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 144 :  GIÁO GIỚI CHANNA  –  

CHANNOVÀDA  Sutta  )   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145. Kinh  GIÁO GIỚI 

PHÚ-LÂU-NA 
( Puññovàda sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ  – trú qua 

              Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na (1) 

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka (1) cúng dường. 
 

          Vào buổi chiều, tà dương còn phủ 

          Tôn-giả Pun-Nhá (Phú-Lâu-Na)  (2) 

              Sau khi Thiền định trải qua 

       Đứng dậy đi đến Phật Đà Thế Tôn   

          Đảnh lễ Ngài, một bên ngồi kế 

          Rồi bạch đức Thiện Thệ như vầy :  
 

        – “ Bạch Thế Tôn ! Tốt lành thay ! 

       Nếu Ngài giáo giới ở đây vẹn tròn 

          Giáo giới con vắn tắt, khả dĩ  

          Để cho con gẫm kỹ hành trình 

              Không phóng dật, sống một mình 

       Nhiệt tâm, tinh tấn, tâm minh tịnh nhàn ”.  
 

    – “ Vậy Pun-Nha sẵn sàng nghe kỹ  

          Suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng ra ”.  

       – “ Thưa vâng, bạch đức Phật Đà ! ”.  
     __________________________ 
 

(1) : Tinh xá Kỳ Viên – Jetavanavihàra do Trưởng-giả Cấp-Cô- 

       Độc (Anathapindika ) cúng dường. 

(2) : Tôn-giả Puñña – Phú-Lâu-Na, còn có tên Mantaniputta  

     (Mãn-từ-tử) là vị Thuyết Giáo Đệ Nhất trong Thập Đại Đệ  

     Tử của Đức Phật.     
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       Tôn-giả vâng đáp Phật Đà trí bi.               

          Đấng Toàn Tri giảng cho Tôn-giả : 
 

    – “ Này Pun-Nhá ! Có những Sắc mà  

              Do mắt nên nhận thức ra 

       Khả hỷ, khả lạc, thật là đáng yêu, 

          Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn,   

          Nếu Tỷ Kheo chấp nhận, tán dương 

              Chấp thủ và an trú thường 

       Trong ấy, thời bởi tán dương, vui mừng 

          Chấp thủ cùng trú  – thời dục hỷ   

          Sanh đích thị. Và này Pun-Nha ! 

              Từ sự tập khởi xảy ra 

       Của dục hỷ ấy, tức là ở đây 

          Có sự tập khởi ngay của khổ. 
 

          Này Pun-Nha ! Hiểu rõ tiếp vầy :   

              Các tiếng nhận thức do tai, 

       Các hương do tự mũi này nhận ra, 

          Các vị do lưỡi mà nhận thức,  

          Các cảm xúc do thân nhận ra, 

              Các pháp do ý nhận ra…     

       Khả hỷ, khả lạc, thật là đáng yêu, 

          Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn, 

          Nều Tỷ Kheo chấp nhận, tán dương, 

              Chấp thủ và an trú thường 

       Trong ấy, thời bởi tán dương, vui mừng 

          Chấp thủ cùng trú – thời dục hỷ  

          Sanh đích thị. Và này Pun-Nha ! 

              Từ sự tập khởi xảy ra 

       Của dục hỷ ấy, tức là ở đây 

          Có sự tập khởi ngay khổ ấy.                        
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          Này Pun-Nha ! Trái lại, các phần 

              Sáu trần do bởi sáu căn 

       Nhận thức, khả hỷ, vô ngần đáng yêu 

          Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn… 

          Tỷ Kheo vẫn không hoan hỷ gì 

              Dù khả ái, không khen chi 

       Cũng không chấp thủ, không vì trú an, 

          Thời dục hỷ diệt tan đi cả. 
 

          Này Pun-Nhá ! Lời Ta nói ra   

              Sự diệt tận dục hỷ là 

       Diệt tận đau khổ trải qua hằng hà. 
 

          Này Pun-Nha ! Sau này hóa độ 

          Ông sống ở quốc độ nào đây ? 

              Sau khi lời giáo giới này  

       Như Lai vắn tắt như vầy giảng ra ? ”.  
 

    – “ Bạch Phật Đà ! Con nay duyên phước  

          Nên đã được chính đức Phật Đà 

              Giáo giới vắn tắt dạy qua. 

       Có quốc độ Su-Na-Pa-Ranh-Tà  (1) 

         (Tức Tây Phương Du-Na quốc độ)  

          Con sẽ sống ở đó độ tha ”.  
 

        – “ Pun-Nha ! Người của quốc gia    

       Tên Su-Na-Pá-Ranh-Ta vốn là 

          Tánh hung bạo, tỏ ra ác nghiệt, 

          Nếu như họ mắng nhiếc ông hoài 

              Nhục mạ, chưởi rủa đêm ngày 

       Thời ông phản ứng việc đây thế nào ? ”.  
    ________________________ 
 

(1) : Xứ Sunaparanta – trong kinh điển Hán dịch thường được  

       gọi là Xứ Du-Na.   
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    – “ Bạch Thế Tôn ! Gặp vào chuyện đó  

          Nếu Du-Na dân có mắng con,    

              Nhục mạ hay chưởi rủa con, 

       Con nghĩ là họ vẫn còn thiện tâm 

          Vẫn còn tốt, không tầm đánh đập 

          Khiến thân con bầm dập – bằng tay 

              Bạch Phật ! Con nghĩ như vầy ”.  
 

 – “ Nhưng nếu họ lấy chân tay đánh nhầu    

          Ông nghĩ sao trường hợp như vậy ? ”.  
 

    – “ Bạch Phật ! Nếu họ lấy tay chân 

              Đánh con đau đớn bội phần 

       Con nghĩ : Họ vẫn còn chân thiện nhiều 

          Thật là điều chí thiện hiếm có 

          Vì rằng họ đánh bằng chân tay, 

              Không lấy đất đá ném ngay. 

       Bạch Phật ! Con nghĩ ở đây như vầy ”.  
 

    – “ Pun-Nha này ! Nếu họ lấy đá   

          Ném vào để hành hạ ông đau 

              Thời ông sẽ nghĩ thế nào ? ”.  
 

 – “ Bạch Phật ! Nếu việc ấy dầu xảy ra 

          Dân chúng Su-Na-Pa-Ranh-Tá 

          Lấy đất đá ném mạnh vào con, 

              Con nghĩ : Dân đây vẫn còn 

       Thật là hiền thiện, có lòng biết bao ! 

          Vì họ không lấy dao mà chặt, 

          Bạch Đức Phật ! Con nghĩ như vầy ”.  
 

        – “ Pun-Nha ! Nếu dân nơi này   

       Dùng dao mà chém ông ngay tức thì 

          Ông nghĩ gì về trường hợp đó ? ”.  
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    – “ Con nghĩ họ dù sao vẫn là  

              Thật chí thiện, thật hiền hòa 

       Vì họ không lấy dao mà giết con ”.  
 

    – “ Này Pun-Nha ! Vẫn còn điều khác :  

          Nếu dân đó hung ác trong lòng  

              Lấy dao sắc bén đâm ông 

       Khiến ông mất mạng, thì trong việc này 

          Ông nghĩ sao điều đây xảy tới ? ”.  
 

    – “ Bạch Phật ! Với trường hợp xảy ra  

              Dân Su-Na-Pá-Ranh-Ta 

       Giết con, con nghĩ suy qua điều là : 

         ‘Những đệ tử Phật Đà thỉnh thoảng 

          Ưu phiền và nhàm chán thân này, 

              Nếu mà sự chết đến ngay  

       Thì thoát được khổ đọa đày tấm thân. 

          Nay không cần tự tìm cái chết 

          Mà họ giúp ta chết được đây !’ 

              Bạch Phật ! Con nghĩ như vầy,  

       Thế Tôn ! Con sẽ nghĩ ngay như vầy ”.  
 

    – “ Lành thay ! Lành thay ! Này Pun-Nhá ! 

          Quốc độ Su-Na-Pá-Ranh-Ta 

              Ông có thể sống trải qua 

       Khi mà quyết chí tỏ ra như vầy, 

          Sự nhiếp phục đủ đầy, an tịnh. 

          Này Pun-Nhá ! Dự định ra sao  

              Ông hãy thực hiện đúng vào 

       Những điều ông nghĩ trước sau hợp thời ”.  
 

          Nghe những lời giáo giới cao cả   

          Của Phật Đà, Tôn-giả hân hoan 

              Tín thọ Thế Tôn lời vàng 
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       Đứng dậy và đảnh lễ hàng Đạo Sư, 

          Hữu nhiễu, rồi giã từ Đức Phật, 

          Về tịnh thất dọn dẹp sàng tòa,  

              Lấy y bát rồi đi qua  

       Nước Su-Na-Pá-Ranh-Ta này liền 

          Với bản tính khoan hiền, kham nhẫn 

          Ngài lần lượt hướng dẫn độ qua 

              Dân Su-Na-Pá-Ranh-Ta            

       Ngày càng thuần tính, hiền hòa hơn xưa. 

          Nội trong mùa an-cư năm đó 

          Ngài nhiếp phục được họ quy y 

              Năm trăm Thiện nam, đồng thì 

       Năm trăm Tín nữ, hộ trì Săng-Ga.        (1)  
 

          Tôn-giả Phú-Lâu-Na sau đó 

          Chứng Tam Minh, sáng tỏ lý mầu.   

              Một thời gian nữa không lâu 

       Ngài đã viên tịch, nhập vào Vô Dư.  (2)   
 

          Một số đông vị Sư (Phích-Khú)   

          Đến nơi ngụ của đức Phật Đà 

              Đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua 

       Một bên cạnh Phật, thưa qua chuyện là : 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thiện gia nam tử   

          Là Tôn-giả Pháp tự Pun-Nha 

              Sau khi được đức Phật Đà 

       Giáo giới vắn tắt, đã qua nơi là 
    _______________________________ 
 

(1) : Sangha  –  Tăng-Già – là đoàn thể xuất gia trong Đạo Phật 

       gồm từ 4 vị Tỷ-Kheo (đã thọ Cụ-túc-giới) giới đức trong sạch.  

(2) : Một vị đã chứng đạt Tam Minh và Lục thông nhưng còn mang     

       xác thân tứ đại, ngũ uẩn được gọi là Hữu Dư Y Niết Bàn. Khi  

      các ngài xả bỏ tấm thân tứ đại gọi là nhập Vô Dư Y Niết Bàn.   
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          Su-Na-Pá-Ranh-Ta quốc độ 

          Rồi Tôn-giả hóa độ chúng dân 

              Cải thiện thành những hiền nhân 

       Thiện-nam Tín-nữ chánh chân tu hành. 

          Bạch Phật ! Sanh thú của vị ấy 

          Và đời sau vị ấy thế nào ? ”.  
 

         – “ Này các Tỷ Kheo ! Hiểu mau     

       Pun-Nhá là bậc thanh cao trí hiền 

          Vị ấy chuyên thực hành chánh pháp 

          Và tùy-pháp tinh tấn, an hòa. 

              Vị ấy không phiền nhiễu Ta 

       Với những câu hỏi dựa qua pháp gì. 

          Thiện nam tử hành trì nhuần nhã 

          Là Pun-Nhá đã nhập Niết-bàn ”.  
 

              Thế Tôn thuyết giảng nghiêm trang 

       Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./-  
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L ) 
 

*  
*  * 

 

(  Chấm dứt Kinh số 145 :  GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA  –   

Puññovàda  Sutta  )   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


