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Namo tassa Bhagavato Arahato 

Sammàsambuddhassa 

 
Kính lạy Thế Tôn muôn đời  

Là bậc Ứng Cúng  Trời Người quy y 

Chứng đắc quả Chánh Biến Tri   

Tự Ngài giác ngộ , không thầy dạy cho . 
 

* 

** 
 

      Con xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn. Ngài là đấng 

Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng Từ Bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe 

sinh tử luân hồi, đã diệt tận Vô Minh phiền não, là bậc Thầy 

của cả Chư Thiên và Nhân Loại. 
 

      Con xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, là những phương 

lương dược, có công năng cứu chữa căn bệnh trầm kha sinh 

tử của chúng sinh. 
 

      Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo, là những bậc thừa 

hành Chánh Giáo, bên ngoài có Y Bát chân truyền, bên trong 

có Giới Định Tuệ làm căn bản ; dù đã đắc quả thánh (Thánh 

Tăng) hay còn phàm (Thanh tịnh Tăng) đều gọi là Phước 

Điền của Chư Thiên và Nhân Loại. 

  

 

 

 
( Trích phần mở đầu của “Thi hóa Trung Bộ Kinh ) 

NGUYỆN VĂN  
 

    -  Kính lạy đấng Tam giới Đạo Sư, Tứ sinh Từ Phụ, 

Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 
 

     Đệ tử chí thành đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo : Vô thượng 

Tôn Phật, Vi diệu Chánh Pháp, Thanh tịnh Tăng-Già. 
 

     Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham 

giận kiêu căng, si mê lầm lạc, nên mãi trôi lăn trong 

vòng sinh tử.  Nhưng có được chút duyên lành gặp được 

Chánh Pháp vi diệu nhiệm mầu do đấng Thiên Nhân Sư 

Đại Giác Thích Ca Mâu Ni giáo truyền. Lại gặp được 

Minh sư dẫn dắt để biết đường ra khỏi rừng mê.  
 

     Nay đệ tử đem hết lòng thành hướng về đấng Thích 

Tôn Từ Phụ cùng mười phương chư vị Thánh Hiền 

Tăng, khẩn cầu sám hối tất cả tội lỗi kể từ vô thỉ cho đến 

ngày nay, do thân, khẩu, ý mê lầm tạo tác.  
 

     Đệ tử không ngại tài hèn trí mỏng, phát nguyện tiếp 

tục chuyển thơ Kinh Trung Bộ, không khỏi lo âu vì sợ 

ngôn từ thô vụng, ý cạn lời quê có thể lầm sai thánh ý, 

sai lạc Phật ngôn. Nhưng với tâm chí thành tha thiết, 

hướng về đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn – với niềm tôn 

kính vô biên, với sự biết ơn vô hạn trước công đức độ 

sinh cao cả của Ngài, cầu mong thiện sự này sẽ được 

viên thành mỹ mãn.  
 

     Đệ tử nguyện đem chút ít công đức này, chí thành hồi 

hướng đến chư vị Tổ Sư Hòa Thượng tiền bối hữu công 

trong việc hoằng truyền Chánh Pháp ; đến Ân Sư và cha 

mẹ. Cùng hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh đều 

được ân triêm hồng ân Tam Bảo để được vô lượng an 

lành và trọn thành Phật đạo.  
 

Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo  

tác đại chứng minh. 



146. Kinh GIÁO GIỚI 

NANDAKA 
( Nandakovàda sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ  (1) 

          An trú tại Xá-Vệ (2) thành này 

              Sa-Vát-Thí (2) cũng là đây 

       Kỳ Viên Tinh Xá (3) hôm mai tịnh, hòa 

          Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná  (3) 

          Khu vườn do Trưởng giả tên là 

              A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka  

       Tức Cấp-Cô-Độc, thuần hòa tín gia 

          Mua lại từ Kỳ Đà Thái-tử 

          Để cúng dường Điều Ngự Phật Đà 

              Cùng với Tỷ-Kheo Tăng-Già  
    _______________________________ 
 

 (1) : Hai trong 10 danh hiệu ( Thập Hiệu ) do người đời tôn xưng  

         Đức Phật : Thế Tôn ( Bhagavà ) và Thiện Thệ ( Sugato ). 

 (2) : Thành Xá Vệ tức Savatthi (Thất-La-Phiệt) một trung tâm văn   

     hóa, thương mại và chính trị quan trọng tại Ấn Độ đương thời .     

(3) : Jetavanavihàra : Kỳ Viên  hay  Kỳ Hoàn Tinh Xá ,do Trưởng    

giả Cấp-Cô-Độc ( Anathapindika – tên thật là Sudatta – Tu-Đạt ) 

mua lại từ  khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta ) gần Thành Xá Vệ 

(Savatthi ) dâng cho Đức Phật .      Tại đây đức Phật đã nhập hạ 

nhiều lần và nhiều Kinh quan trọng đã được Phật thuyết ra .  

Vì Trưởng giả Cấp-Cô-Độc đã dùng vàng lót trên mặt đất để mua 

cho được khu vườn theo lời thách của  Thái Tử  Kỳ Đà , nên chùa 

này còn được gọi là Bố Kim Tự (chùa trải vàng ). Cảm phục tấm 

lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả, Thái Tử hoan hỷ cúng toàn 

bộ cây trái trong vườn đến Phật và Tăng chúng ,  nên ngôi chùa 

thường được gọi với danh xưng : Jetavana Anàthapindikàràma  

–  Kỳ Thọ Cấp-Cô-Độc Viên ( vườn Cấp-Cô-Độc, cây Kỳ Đà ).   
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       Ngày ngày Giáo Pháp tịnh hòa xiển dương.  
 

          Như lệ thường, đến thời giáo giới 

          Của Chư Tăng đối với Chúng Ni. 

              Ma-Ha Pa-Chá-Pa-Ti  (1) 

       Tức Ni Trưởng Gô-Ta-Mi – ngày rằm 

          Cùng với khoảng năm trăm Ni-giới 

          Đồng đi tới trú xứ Thế Tôn 

              Tất cả đảnh lễ Thế Tôn 

       Một bên đứng cạnh Thế Tôn, thưa là : 
 

    – “ Bạch Phật Đà ! Ngài hãy giáo giới   

          Cho Tỷ Kheo Ni-giới hiện nay. 

              Thỉnh Ngài thuyết pháp, giảng bày 

       Cho Ni-giới chúng con đây phụng hành ”.  
 

          Lúc bấy giờ, đã thành thông lệ  

          Các Trưởng Lão cao đệ, hay là 

              Các Thượng Tọa – thay phiên mà 

       Giáo giới Ni Chúng giới hòa đồng tu. 

          Vị Phích-Khu tên Nan-Đa-Ká  (2) 

           Ý Tôn-giả này không muốn đi 

               Giáo giới Chúng Tỷ Kheo Ni. 
 

       Thế Tôn cho gọi tức thì A-Nan    

          Hỏi rằng : “ Này A-Nan ! Đã tới 

          Phiên của ai giáo giới hôm nay 

              Cho Chúng Tỷ-Kheo-Ni này ”.  
 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Đúng ra ngày hôm nay  

          Đến phiên ngài Nan-Đa-Ká ấy 

          Nhưng vị đấy lại không muốn đi 
    ____________________________ 
 

(1) : Đức Bà Mahà Pajapati Gotami, sau khi xuất gia lãnh đạo 

       Chúng Tỷ Kheo Ni.          (2) : Tôn-giả Nandaka. 
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              Giáo giới Chúng Tỷ-Kheo-Ni ”.  
 

       Thế Tôn liền bảo thông tri tức thời 

          Để chuyển lời Ngài gọi Tôn-giả 

          Nan-Đa-Ká. Vị ấy đến ngay. 

              Thế Tôn bảo Tôn-giả này : 
 

 – “ Này Nan-Đa-Ká ! Đến ngay đạo tràng 

          Để giáo giới đến hàng Ni Chúng 

          Hãy giảng dạy Ni Chúng, thuyết ra 

              Pháp cho Ni-giới thuận hòa ”.  
 

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

          Nan-Đa-Ká tức thì vâng lệnh. 

          Bình minh đến, mang bát đắp y 

              Đi vào thành Sa-Vát-Thi 

       Tuần tự khất thực. Sau khi trì bình 

          Ngài thọ thực. Một mình sau đó 

          Trở về mà không có ai là 

              Cùng đi, trực chỉ để qua    

       Vương Tự – Ra-Chá-Ka-Ra-Ma này.  (1) 

          Ni Chúng tại nơi đây vừa thấy 

          Tôn-giả ấy đi đến từ xa 

              Liền sửa soạn chỗ ngồi, và 

       Chuẩn bị nước rửa chân mà sắp ra. 

          Tôn-giả Nan-Đa-Ka an tọa 

          Chỗ ngồi đã soạn sẵn, rửa chân. 

              Chúng Tỷ-Kheo-Ni nghiêm cần 

       Đảnh lễ Tôn-giả, ngồi gần một bên. 
 

          Vị Tôn-giả liền lên tiếng bảo : 

    – “ Chư Hiền-tỷ ! Buổi giáo giới này 
    ___________________________ 
  

   (1) : Vương Tự - Rajakàràma. 
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              Sẽ có luận thuyết thẳng ngay          

       Bằng những câu hỏi. Những ai biết, thì 

          Hãy trả lời tức thì : ‘Tôi biết’, 

          Còn những ai không biết, đáp ngay : 

             ‘Tôi không biết’. Nếu có ai 

       Ngờ vực, nghi hoặc ở đây, phải cần 

          Nên hỏi rằng : ‘Thưa ngài, như vậy 

          Sự việc ấy là như thế nào ? 

              Ý nghĩa việc ấy ra sao ? ”.  
 

 – “ Thưa Tôn-giả ! Cho đến vào hiện nay    

          Chúng con đây rất là hoan hỷ 

          Và thỏa mãn với vị giảng-sư  

              Là Nan-Đa-Ká nghiêm từ 

       Cho chúng con được hỏi Sư những điều 

          Mà phần nhiều chúng con chưa rõ ”.  
 

    – “ Chư Hiền-tỷ ! Đã có hiểu tường   

              Mắt là thường hay vô thường ? ”.  
 

 – “ Thưa Tôn-giả ! Là vô thường mắt ni ”.  
 

    – “ Phàm cái gì vô thường là lạc  

          Hay nói khác là khổ ở đây ? ”.  
 

       – “ Thưa Tôn-giả ! Là khổ đầy ”. 
 

 – “ Cái vô thường, khổ, đổi thay tức thời,  

          Bị biến hoại. Vậy thời khả dĩ  

          Có hợp lý khi nghĩ ngư vầy : 

             ‘Của tôi’, ‘là tôi’ cái này, 

      ‘Cái này là tự ngã rày của tôi’ ? ”.  
 

    – “ Điều này thời không phải như vậy ”.  
 

    – “ Các Hiền-tỷ ! Nghĩ lại các phần  
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              Về tai, mũi, lưỡi, ý. thân, 

       Là vô thường hay mọi phần thường đây ? ”.  
 

    – “ Những điều này là vô thường tất ”.  
 

    – “ Vô thường thật là khổ hay vui ? ”.  
 

        – “ Thưa ngài ! Là khổ, không vui ”.  
 

 – “ Cái vô thường, khổ, chẳng vui, biến hoài,  

          Có hợp lý nếu ai suy nghĩ : 

         ‘Cái này là đích thị của tôi’, 

             Hay là ‘cái này là tôi’, 

      ‘Nó là tự ngã của tôi’ – nghĩ vầy ? ”.  
 

    – “ Không phải vậy, thưa ngài Tôn-giả !  

          Sao vậy ? Thưa Tôn-giả ! Trước đây 

              Chúng con đã khéo thấy ngay, 

       Thấy như chơn với trí đầy chánh chân :  

          Là vô thường sáu phần nội xứ ”.  
 

    – “ Các vị Nữ Hiền-giả ! Lành thay !    

              Đó chính phải là như vầy. 

       Như-chơn thấy với trí đầy chánh chân 

          Của bản thân vị Thánh đệ tử. 

          Các Hiền-tỷ ! Đã tự hiểu ngay 

              Sắc thường hay vô thường vầy ? 

       Thinh, hương, vị, xúc thường hay vô thường ? 

          Pháp là thường hay vô thường vậy ? ”.  
 

    – “ Tôn-giả ! Các điều ấy vô thường ”.  
 

        – “ Cái gì gọi là vô thường 

       Là khổ hay lạc, hiểu tường ra sao ? ”. 
 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Đáp mau là khổ ”.  
 

    – “ Cái gì vô thường, khổ, đổi thay 
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              Chịu sự biến hoại như vầy 

       Có hợp lý khi quán ngay, nghĩ là : 

         ‘Cái này là của tôi, ‘Tôi đó’, 

         ‘Cái này có tự ngã của tôi’ ? ”.  
 

        – “ Thưa Tôn-giả ! Là không rồi !  

       Vì sao ? Trước, chúng con thời đinh ninh 

          Với cái nhìn như-chơn, chánh trí : 

         ‘Sáu ngoại xứ này chỉ vô thường ”.  
 

        – “ Lành thay ! Các vị hiểu tường,   

       Chính là như vậy, nhìn thường như-chân 

          Với chánh trí Thánh nhân đệ tử. 

          Các Hiền-tỷ ! Hãy thử nghĩ sao 

              Nhãn thức là thường hay sao ? 

       Hay vô thường vậy ? Hiểu mau cho tường ”.  
 

    – “ Tôn-giả ! Là vô thường nhãn thức ”.  
 

    – “ Nếu vô thường, khổ thực hay vui ? ”.   
 

       – “ Tôn-giả ! Là khổ, chẳng vui ”.    
 

 – “ Nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức vui hay sầu ?  

          Cùng ý thức vui mau hay khổ ? ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Đều khổ, vô thường ”.  
 

        – “ Cái gì mà khổ, vô thường 

       Chịu sự biến hoại, tang thương phong trần, 

          Hợp lý chăng khi quán tất tật : 

         ‘Cái này thật của tôi’, ‘Chính tôi’, 

             ‘Nó là tự ngã của tôi’ ? ”.  
 

 – “ Thưa không. Vì quá khứ thời, chúng con 

          Đã khéo thấy như-chơn, chánh trí : 

         ‘Sáu thức thân này chỉ vô thường ”.   
 

         – “ Lành thay ! Các vị hiểu tường 
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       Chính là như vậy, nhìn thường như-chân 

          Với chánh trí Thánh nhân đệ tử. 

          Này các Nữ Hiền-giả ! Ví như 

              Ngọn đèn dầu đốt cháy từ 

       Dầu, bấc, ngọn lửa. Thực hư thế nào 

          Nếu nói là mặc dầu như vậy 

          Ánh sáng ấy thường trú, thưòng còn 

              Trong khi hiểu biết như-chơn 

       Dầu, bấc, ngọn lửa thuộc cơn vô thường, 

          Chịu biến hoại. Hiểu thường như vậy 

          Lời nói ấy có chân chánh không ? ”.  
 

        – “ Tôn-giả ! Điều đó là không !  

       Vì sao ? Nguyên, vật liệu trong đèn dầu 

          Từ ngọn lửa, bấc, dầu… mọi thứ 

          Đều vô thường, chịu sự đổi thay, 

              Còn nói gì ánh sáng này, 

       Cũng chịu biến hoại, đổi thay, vô thường ”.  
 

    – “ Các Hiền-tỷ ! Hiểu tường, đúng vậy 

          Nếu ai đấy phát biểu như vầy : 

             ‘Vô thường sáu ngoại giới này, 

       Do duyên sáu ngoại giới này, nên tôi 

          Có cảm thọ, lạc, rồi khổ thọ, 

          Bất khổ bất lạc thọ như vầy 

              Các cảm thọ ấy còn hoài, 

       Thường hằng, thường trú, không rày đổi thay !’ 

          Các Hiền-tỷ ! Người này nói vậy 

          Lời nói ấy có chân chánh không ? ”.  
 

        – “ Tôn-giả ! Điều đó là không !   

       Vì sao vậy ? Do duyên trong cái này 

          Cảm thọ như thế này, cùng với  
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          Như thế này mà khởi lên ngay. 

              Do diệt các duyên thế này, 

       Các cảm thọ như thế này, cho nên 

          Như thế này cũng liền biến diệt ”. 
 

    – “ Các Hiền-tỷ ! Quả thiệt lành thay ! 

              Chính phải là đúng như vầy !  

       Với chánh trí tuệ nhìn rày như-chân 

          Của các vị Thánh nhân đệ tử. 

          Này các Nữ Hiền-giả ! Ví vầy : 

              Có cây to lớn, thẳng ngay 

       Cành lá, thân, rễ, lõi cây… đều là 

          Chịu sự vô thường và biến hoại, 

          Cả bóng cây cũng lại vô thường. 

              Nếu một người nọ nói cương : 

      ‘Thân, rễ, cành, lõi… vô thường cả đây, 

          Nhưng bóng mát của cây còn mãi, 

          Thường còn, thường trú lại thường hằng, 

              Không chịu biến hoại mọi phần 

       Lời ấy có phải chánh chân không nào ? ”.  
 

    – “ Thưa ngài, không. Vì sao nói vậy ?  

          Thân cây ấy cao lớn, thẳng ngay   

              Thân, rễ, cành lá, lõi cây… 

       Đều vô thường cả, chịu rày biến thiên, 

          Còn nói gì đến riêng bóng mát 

          Cũng vô thường, chịu các đổi thay ”.  
 

         – “ Các Hiền-tỷ ! Đúng như vầy !    

       Nếu có ai đó nói ngay một đường : 

         ‘Là vô thường cả sáu nội xứ, 

          Do duyên sáu ngoại xứ ở đây 

              Tôi cảm thọ lạc & khổ, hay      
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       Bất khổ bất lạc thọ ngay như vầy. 

          Cảm thọ này thường còn, thường trú, 

          Thường hằng, không chịu sự đổi thay’.  

              Nếu người ấy nói như vầy 

       Lời ấy là chân chánh hay thế nào ? ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Tào lao, không đúng ! 

          Vì sao vậy ? Vì chúng ở đây 

              Do duyên cái này, cái này, 

       Và cảm thọ như thế này, như đây 

          Khởi lên ngay. Do diệt duyên đó 

          Các cảm thọ thế này, thế này 

              Cũng sẽ bị biến diệt ngay ”.   
 

 – “ Này các Hiền-tỷ ! Lành thay ! Đúng vầy ! 

          Chính phải là như vầy, đại để 

          Cái nhìn chánh trí tuệ, như chân 

              Của Thánh đệ tử nghiêm cần. 
 

       Ví như một đồ tể nhân giết bò 

          Thật thiện xảo, hay do đệ tử 

          Sau khi tự giết chết con bò 

              Với con dao sắc bén, to 

       Người ấy mổ cắt thịt bò thật thông, 

          Không hư hại phần trong thịt ấy, 

          Không hư hại phần da bên ngoài. 

              Rồi cũng với con dao này 

       Cắt đứt, cắt đoạn mọi dây thịt cần 

          Và dây gân, dây khớp xương cả. 

          Sau khi đã cắt tiệt, đứt ra 

              Người đồ tể đó lột da, 

       Lại bao trùm cả với da bò này. 

          Rồi người ấy nói vầy : ‘Bò đó  
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          Nay đã có dính liền với da 

              Như trước khi đã xảy ra’. 

       Này các Hiền-tỷ ! Nói ra như vầy 

          Lời nói này có phải chân chánh ? ”.  
 

    – “ Tôn-giả ! Phải nói mạnh là không ”.  

              Vì sao vậy ? Phải hiểu thông 

       Con bò bị giết, mổ lòng chia ra  

          Mà lấy da bao trùm thịt ấy 

          Rồi nói đấy là con bò nguyên, 

              Lời ấy quả thật sai liền ”.  
 

 – “ Các Hiền-tỷ ! Có căn duyên dụ này  

          Là để nêu rõ bày ý nghĩa 

          Ở đây, có ý nghĩa như vầy : 

              Phần thịt trong đồng nghĩa ngay 

       Với sáu nội xứ. Da này giống như  

          Sáu ngoại xứ. Này chư Hiền-tỷ ! 

          Dây thịt, gân, dây chỉ khớp xương 

              Đồng nghĩa dục hỷ, tham lường. 

       Con dao sắc bén dùng thường ở đây 

          Đồng nghĩa ngay với Thánh trí tuệ 

          Thánh trí tuệ cắt tiệt, đứt ra 

              Phiền não, nội kiết sử, và 

       Các nội triền phược trải qua mọi thì. 
 

          Các vị ! Bảy giác chi thu thập    

          Do tu tập, làm sung mãn ngay 

              Về cả bảy giác chi này. 

       Tỷ Kheo với sự đoạn ngay tức thì 

          Các lậu hoặc, chứng tri tự tại 

          Tự mình, trong hiện tại với hàng 

              Thượng trí, chứng đạt trú an           
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       Vô lậu tâm giải thoát, đang hướng vào 

          Tuệ giải thoát. Thế nào là bảy ? 

          Các vị ! Tỷ Kheo ấy hành trì 

              Tu tập về ‘niệm giác chi’, 

       Ly tham y chỉ, viễn ly nương vào 

          Nương đoạn diệt, hướng vào từ bỏ, 

          Tu tập có ‘trạch pháp giác chi’, 

              Tu tập ‘tinh tấn giác chi’, 

       Tu tập về ‘hỷ giác chi’, sẵn sàng 

          Tu ‘khinh an giác chi’, ‘định’, ‘xả’, 

          Nương tựa cả ly tham, viễn ly, 

              Y chỉ đoạn diệt tức thì, 

       Hướng đến từ bỏ. Giác chi bảy điều   

          Tu tập nhiều, làm cho sung mãn 

          Tỷ Kheo với sự đoạn tận ni 

              Tất cả lậu hoặc, sau khi 

       Ngay trong hiện tại, chứng tri tự mình 

          Với thượng trí, hành trình chứng đạt 

          Vô lậu tâm giải thoát trú an 

              Cùng tuệ giải thoát minh quang ”.    
 

       Sau khi giáo giới đến hàng Chúng Ni  

          Nan-Đa-Ka là vì Tôn-giả 

          Liền bảo cả Tỷ Kheo Chúng Ni : 
 

        – “ Các Hiền-tỷ ! Hãy về đi ! 

       Thuận hòa giải tán sau khi nghe rồi ”.  
 

          Các Tỷ Kheo Ni nơi giáo giới  

          Hoan hỷ với buổi giảng tại đây, 

              Tín thọ lời Tôn-giả này 

       Đứng dậy đảnh lễ, tâm rày niệm ân, 

          Hữu nhiễu, thân hướng về Tôn-giả, 
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          Rồi tất cả đi đến Thế Tôn         

              Sau khi đảnh lễ hết lòng 

       Đứng qua bên cạnh. Thế Tôn bảo là : 
 

    – “ Này Ni Chúng ! Hãy ra đi cả, 

          Giờ đã đến, Tinh Xá hãy về ”.  
 

              Các Tỷ Kheo Ni liền về 

       Sau khi đảnh lễ trước bề Thế Tôn. 

          Đức Thế Tôn sau đó liền gọi 

          Chư Tỷ Kheo rồi nói như vầy : 
 

        – “ Hãy nghe, các Tỷ Kheo này ! 

       Ví như ngày Bố-tát đầy trăng trong 

          Mười bốn, quần chúng không nghi hoặc 

          Không nghi ngờ rằng mặt trăng đây 

              Không tròn hay là tròn đầy, 

       Vì khi ấy mặt trăng đây chưa tròn. 

          Cũng vậy, Ni Chúng còn chưa thỏa 

          Với lời Nan-Đa-Ká thuyết minh 

              Dẫu vẫn hoan hỷ và tin ”.  
 

       Rồi Thế Tôn bảo một mình Tỷ Kheo   
 

    – “ Nan-Đa-Ká ! Duyên theo việc ấy   

          Vào ngày mai, ông hãy nên đi    

              Giáo giới các Tỷ Kheo Ni 

       Với bài giáo giới đoạn nghi, tinh cần ”.  
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Xin vâng lời dạy ”.    
 

          Tôn-giả ấy vào sáng hôm sau  

              Đắp y mang bát, đi vào 

       Thành Sa-Vát-Thí, trước sau trì bình. 

          Ngọ thực xong, một mình đi tới 

          Để giáo giới Ni Chúng nơi là    
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              Vương Tự – Rá-Chá-Ra-Ma 

       Chúng Ni các vị liền ra đón chào 

          Thỉnh ngài vào ngồi chỗ đã soạn, 

          Chúng Ni đảnh lễ, đoạn ngồi vào 

              Hai bên Tôn-giả trước sau 

       Yên lặng thính pháp. Mở đầu nghiêm trang 

          Tôn-giả Nan-Đa-Ka liền bảo :  
 

    – “ Các Hiền-tỷ ! Buổi giáo giới này  

              Sẽ có luận thuyết thẳng ngay          

       Bằng những câu hỏi. Những ai biết, thì 

          Hãy trả lời tức thì : ‘Tôi biết’, 

          Còn những ai không biết, đáp ngay : 

             ‘Tôi không biết’. Nếu có ai 

       Ngờ vực, nghi hoặc ở đây, phải cần 

          Nên hỏi rằng : ‘Thưa ngài, như vậy 

          Sự việc ấy là như thế nào ? 

              Ý nghĩa việc ấy ra sao ? ”.  
 

 – “ Thưa Tôn-giả ! Cho đến vào hiện nay    

          Chúng con đây rất là hoan hỷ 

          Và thỏa mãn với vị giảng-sư  

              Là Nan-Đa-Ká nghiêm từ 

       Cho chúng con được hỏi Sư những điều 

          Mà phần nhiều chúng con chưa rõ ”.   
 

          Tiếp sau đó, Tôn-giả ân cần  

              Nêu những câu hỏi từng phần 

       Như sự giáo giới ở lần trước đây. 

          Các Tỷ Kheo Ni này lần lượt 

          Trả lời ngài sau trước rõ ràng.  

              Cuối cùng Tôn-giả nói sang 

      ‘Bảy giác chi’ giúp các hàng xuất gia 
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          Do tu tập thật là viên mãn 

          Với sự đoạn tận lậu-hoặc này, 

              Tự mình đã chứng tri ngay 

       Trong hiện tại, thượng trí đầy minh quang 

          Với thượng trí, trú an chứng đạt 

          Cùng với tuệ giải thoát tròn đầy. 
 

              Chính trong buổi giáo giới này  

       Như thể trùng tụng đủ đầy pháp chân 

          Và Ni Chúng tinh cần suy gẫm, 

          Nên nhuần thấm nghĩa lý siêu minh, 

              Hoan hỷ tín thọ phụng hành 

       Sau buổi giáo giới vốn dành Chúng Ni. 
 

          Rồi sau đó thời vì Tôn-giả   

          Liền bảo cả Chúng Tỷ Kheo Ni : 
 

        – “ Các Hiền-tỷ ! Hãy về đi ! 

       Thuận hòa giải tán sau khi nghe rồi ”.  
 

          Ni Chúng này từ nơi giáo giới  

          Cùng đi tới trú xứ Phật Đà,  

              Sau khi đảnh lễ, đứng qua  

       Một bên Điều Ngự. Phật Đà nói ra : 
 

    – “ Này Ni Chúng ! Hãy ra đi cả !   

          Giờ đã đến, Tinh Xá hãy về ”. 
 

              Các Tỷ Kheo Ni liền về 

       Sau khi đảnh lễ trước bề Thế Tôn. 

          Đức Thế Tôn sau đó liền gọi 

          Chư Tỷ Kheo rồi nói như vầy : 
 

        – “ Hãy nghe, các Tỷ Kheo này ! 

       Ví như ngày Bố-tát đầy trăng trong 

          Ngày rằm, quần chúng không nghi hoặc 
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          Không nghi ngờ rằng mặt trăng đây 

              Không tròn hay là tròn đầy, 

       Vì ngày rằm mặt trăng đây thật tròn. 

          Nay Ni Chúng hoàn toàn thỏa mãn 

          Với lời giảng của Nan-Đa-Ka 

              Trong năm trăm người kể ra 

       Tỷ-Kheo-Ni ấy trải qua một chiều 

          Tất cả đều đạo quả đạt chứng, 

          Người thấp nhất cũng chứng Thất Lai  (1) 

              Không còn đọa lạc lâu dài 

       Vô Dư sẽ đạt kiếp nay, hoặc vào 

          Một hay bảy kiếp sau giải thoát 

          Đạt Chánh Đẳng Chánh Giác minh quang ”.  
 

              Thế Tôn giảng giải rõ ràng  

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

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

*  

*  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 146 :  GIÁO GIỚI NANDAKA  –  

NANDAKOVÀDA  Sutta  )   
 

 

 

 

 

 
   ____________________________   
 

(1) : Đạo quả Thinh Văn Tu-Đà-Hoàn  ( Sotàpatti ) còn gọi là  

       Dự-Lưu quả hay Thất Lai quả, vì chỉ còn luân hồi sinh tử  

      7 lần nữa sẽ đạt được Vô Dư Y Niết Bàn.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147. Tiểu Kinh  

GIÁO GIỚI  

LA-HẦU-LA 
( CùlaRahulovàda sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

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

              Tinh Xá Chê-Tá-Vá-Na   

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường.  

          Đấng Pháp Vương trong khi nhàn tịnh 

          Thời tư niệm ý định khởi ra : 

            “Thuần thục là những pháp mà 

       Đưa đến giải thoát cho Ra-Hu-Là. 

          Vậy thời phải cần qua huấn luyện 

          La-Hầu-La được kiện toàn hơn, 

              Đoạn tận lậu-hoặc nguồn cơn”.   
 

       Buổi sáng ngày kế, bậc Chơn Phật Đà 

          Đắp y và mang theo bình bát 

          Đi vào Thành Sa-Vát-Thí này 

              Tuần tự khất thực tại đây, 

       Sau khi ngọ thực, Ngài quay trở về.  

          Phật bảo vị cận kề Thị-giả  

          Gọi Tôn-giả La-Hầu-La ngay, 

              Rồi Ngài bảo Tôn-giả này : 
 

 – “ Này Ra-Hu-Lá ! Cầm ngay đồ ngồi 

         (Tức tọa cụ) để rồi đến cả 

          Rừng An-Đa-Va-Ná nghỉ trưa ”.  

Trung Bộ (T. 4) Tiểu K. 147 : GIÁO GIỚI RAHULA * MLH – 330 
 

         – “ Xin vâng !” Tôn giả liền thưa, 

       Rồi đi theo Phật dẫu chưa biết là 

          Đức Phật Đà vì sao bảo vậy. 

          Trong lúc ấy, hàng ngàn Chư Thiên  

              Cũng đi theo Đức Phật liền 

       Nghĩ : “Đấng Thầy cả Nhân Thiên bữa này 

          Sẽ huấn luyện, chỉ bày chuyên chú  

          Cho Tôn-giả Ra-Hú-Lá này 

              Tiến xa trong sự diệt ngay 

       Tất cả lậu-hoặc chứa đầy khổ đau”.  
 

          Phật đi sâu vào rừng được tả 

          Là khu rừng An-Đá-Vá-Na   (1)   

              Ngài ngồi trên chỗ soạn ra 

       Còn Tôn-giả Ra-Hu-La (2) ngồi gần  

          Sau khi đã nghiêm thân đảnh lễ. 

          Đấng Thiện Thệ liền hỏi tỏ tưởng : 
 

        – “ Mắt là thường hay vô thường ? ”.  
 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Là vô thường mắt ni ”.  
 

    – “ Phàm cái gì vô thường là lạc    

          Hay nói khác là khổ ở đây ? ”.   
 

        – “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ đầy ”.   
 

 – “ Cái vô thường, khổ và hay đổi dời  

          Bị biến hoại, vậy thời khi nghĩ 

          Có hợp lý tư tưởng như vầy : 

             ‘Của tôi’, ‘là tôi cái này’, 

      ‘Cái này là tự ngã rày của tôi’ ? ”. 
    _______________________ 
 

(1) : Rừng Andhavana.    (2) : Tôn-giả Rahula ( La-Hầu-La ) là con   

      Thái-tử Siddhattha tức Đức Phật sau này. Ngài được xưng tụng  

      là vị Mật Hạnh đệ nhất trong Thập Đại Đệ Tử Phật.  
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    – “ Điều này thời không phải như vậy ”.  
 

    – “ La-Hầu-La ! Sắc ấy là thường  

              Hay là vô thường sắc này ? 

       Còn nhãn-thức là thường hay vô thường ? 

          Là thường hay vô thường nhãn-xúc ? 

          Và do duyên nhãn xúc ở đây  

              Thọ, tưởng, hành, thức khởi ngay 

       Thường & vô thường các pháp này khởi lên ? ”.   
 

    – “ Bạch Phật ! Các điều trên cả thảy  

          Đều vô thường. Con thấy như vầy ”.  
 

         – “ Cái gì vô thường ở đây  

       Là khổ hay lạc, điều này xảy ra ? ”.  
 

    – “ Bạch Phật Đà ! Chúng đều là khổ ”.  
 

    – “ Cái gì vô thường, khổ, đổi thay  

              Biến hoại chẳng ngừng như vầy, 

       Có hợp lý khi nghĩ ngay : ‘Cái này 

          Là của tôi’, ‘Cái này tôi đó’, 

         ‘Cái này có tự ngã của tôi’ ? ”.  
 

        – “ Bạch Phật ! Đều là không rồi ! ”. 
 

 – “ Này Ra-Hu-Lá ! Vậy thời sao đây ? 

          Tai, mũi, lưỡi, thân này và ý 

          Là thường hay cũng chỉ vô thường ?  

              Ý-thức, ý-xúc là thường 

       Hay tất cả đều vô thường ở đây ? 

          Do duyên ý-xúc này, được khởi 

          Thọ, tưởng, hành, thức. Với pháp này 

              Là thường hay vô thường vầy ? ”.  
 

 – “ Bạch Phật ! Đều vô thường, đầy tai ương ”.   
 

   – “ Cái vô thường là lạc hay khổ ? ”. 
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    – “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ dẫy đầy ”.   
 

        – “ Cái vô thường, khổ, đổi thay   

       Hợp lý chăng khi một ai nghĩ là : 

         ‘Cái này là của tôi’, ‘tôi đó’, 

          Cái này có tự ngã của tôi’ ? ”.  
 

        – “ Bạch Phật ! Đều là không rồi ! ”.   
 

 – “ Này Ra-Hu-Lá ! Do nơi thấy vầy 

          Vị Thánh đệ tử này cẩn mật 

          Yểm ly mắt, các sắc thấy qua 

              Yểm ly nhãn thức, cùng là 

       Yểm ly nhãn xúc, cũng là nhân duyên 

          Để khởi lên thọ, tưởng, hành, thức,  

          Và lập tức yểm ly pháp đây 

              Đã được khởi lên như vầy. 
 

       Yểm ly tai, các tiếng này yểm ly,  

          Yểm ly mũi, yểm ly hương, với 

          Yểm ly lưỡi, các vị yểm ly, 

              Thân và các xúc yểm ly, 

       Yểm ly các pháp, yểm ly ý này… 

          Yểm ly ngay ý thức, ý xúc 

          Rồi do duyên ý xúc ở đây 

              Khởi thọ, tưởng, hành, thức ngay 

       Yểm ly các pháp khởi đây tức thì. 
 

          Do yểm ly, ly tham đã đạt    

          Do ly tham, giải thoát gần ngay. 

              Trong sự giải thoát, vị này   

       Hiểu rằng : ‘Ta đã từ rày thoát ra, 

          Được giải thoát’. Cũng là rõ biết : 

         ‘Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành,  

              Việc cần làm đã thực hành,        
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       Không còn dính mắc tử sanh luân hồi’.  
 

          Nghe những lời của bậc Giác Giả    

          Tôn-giả Ra-Hu-Lá hân hoan 

              Tín thọ Thế Tôn lời vàng, 

       Tôn-giả tức khắc vẹt màn vô minh 

          Và tự mình thoát khỏi lậu hoặc, 

          Không dính mắc chấp thủ mọi phần. 
 

              Lúc ấy, hàng ngàn Thiên thần  

       Pháp nhãn vô cấu, ly trần khởi lên : 

         ‘Phàm cái gì khởi lên như vậy 

          Mọi cái ấy đều bị diệt trừ’.   
 

              La-Hầu-La tâm an như 

       Được giáo giới bởi Đạo Sư Phật Đà ./- 
 

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

*  

*  * 
 

(  Chấm dứt Tiểu Kinh số 147 :  GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA  –  

CÙLARÀHUOVÀDA  Sutta  )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148. Kinh SÁU SÁU  
( Chachakka sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

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

              Tinh Xá Chê-Tá-Vá-Na   

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dàng.  

         (Cấp-Cô-Độc là hàng Trưởng-giả  

          Rất thâm tín Giác Giả Phật Đà ). 

              Thế Tôn cho gọi Tăng-Già 

       Giảng đường vân tập, nói ra như vầy :  
 

    – “ Chúng Tăng này ! Hãy nghe cho kỹ 

          Và suy gẫm nghĩa lý pháp này ”.   
 

              Rồi đức Thế Tôn giảng ngay :  
 

 – “ Này Tỷ Kheo Chúng ! Như Lai trình bày 

          Một bài pháp tròn đầy (viên mãn)  

          Các Tỷ Kheo ! Ta giảng giải ra 

              Về Kinh ‘Sáu sáu’, tức là 

       Sơ & trung & hậu-thiện – nghĩa và văn đây, 

          Phạm hạnh này hoàn toàn viên mãn 

          Hãy nghe. Ta sẽ giảng giải ra ”.  
 

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

       Các Tỷ Kheo ấy vâng qua lời Ngài.   
 

(Tóm lược) 
 

          Đức Thế Tôn nghiêm oai giảng giải :  
 

    – “ Sáu Nội-xứ cần phải hiểu rành,  

              Sáu Ngoại-xứ cần hiểu rành, 
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       Sáu Thức-thân cần hiểu rành chánh chân, 

          Sáu Xúc-thân cần phải biết rõ, 

          Sáu Thọ-thân cần rõ biết rành, 

              Sáu Ái-thân cần biết rành, 
 

(Liệt kê) 
 

       Khi được nói đến ‘Cần nhanh biết liền 

          Sáu nội-xứ’. Do duyên gì khiến 

          Được nói đến như vậy ?  Đó là 

              Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt-xứ, và 

       Thân-xứ, ý-xứ. Khi ta nói rằng : 

         ‘Sáu nội-xứ phải cần biết rõ’, 

          Do duyên đó được nói như vầy, 

              Là ‘Sáu sáu’ thứ nhất đây. 
 

       Khi được nói đến điều đây, cho rằng : 

         ‘Sáu ngoại-xứ phải cần biết rõ’, 

          Duyên gì, nó được nói đến vầy ? 

              Sắc & thinh & hương & vị-xứ này, 

       Xúc-xứ, pháp-xứ đủ đầy ở đây, 

          Do duyên này nói đến như thế, 

          Đây được kể ‘Sáu sáu’ thứ hai. 
 

              Khi được nói đến như vầy :  

      ‘Các thức-thân cần biết ngay’. Duyên gì 

          Được nói đến tức thì như vậy ? 

          Do duyên mắt và lại do duyên 

              Các sắc, nhãn-thức khởi lên. 

       Do tai & các tiếng làm duyên khởi liền 

          Nhĩ-thức. Rồi do duyên về mũi, 

          Duyên các hương, tỷ-thức khởi lên. 

              Do lưỡi & các vị khởi lên 

       Thiệt-thức. Do thân và duyên làm nền  
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          Là các xúc, khởi lên thân-thức. 

          Duyên ý lực & các pháp, khởi ra 

              Ý-thức. Khi được nói là : 

      ‘Sáu thức-thân cần biết qua’, chính là. 

          Do duyên mà được nói như thế, 

          Đây được kể ‘Sáu sáu’ thứ ba. 
 

              Khi nào được nói đến là :  

      ‘Sáu xúc-thân phải biết qua’, vậy thì 

          Do duyên gì được nói như vậy ? 

          Duyên mắt ấy & các sắc, khởi ngay 

              Nhãn-thức. Rồi do duyên tai, 

       Do duyên các tiếng – khởi ngay lên liền   

          Nhĩ-thức. Và do duyên mũi ấy 

          Duyên hương dậy, tỷ thức khởi ra. 

              Do lưỡi & các vị – khởi ra  

       Thiệt-thức. Sự gặp gỡ ba pháp này 

          Gọi là xúc.  Thân đây & các xúc 

          Thì thân-thức tiếp tục khởi ra. 

              Duyên ý & các pháp – khởi ra 

       Ý-thức. Sự gặp gỡ ba pháp này 

          Là xúc đây.  Khi được nói ví : 

         ‘Do duyên ý & các pháp – khởi lên  

              Ý-thức. Sự gặp gỡ trên 

       Ba pháp là xúc. Nói lên : ‘Phải cần 

          Hiểu biết sáu xúc-thân cho rõ’, 

          Do duyên đó, được nói như vầy, 

             ‘Sáu sáu’ thứ tư là đây.  
 

       Cũng vậy, sáu thọ-thân đây phải tường 

          Do sáu căn này tương duyên tới 

          Duyên sáu trần, liền khởi lên ngay 
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              Nhãn-thức, nhĩ & tỷ-thức này, 

       Thiệt & thân & ý-thức đêm ngày xảy ra. 

          Sự gặp gỡ của ba pháp ấy 

          Là xúc đấy ! Do xúc, thọ ngay. 

              Khi được nói đến như vầy : 

      ‘Sáu thọ-thân phải biết ngay’, chính là 

          Vì do duyên này mà nói thế, 

          Đây được kể ‘Sáu sáu’ thứ năm. 
 

              Tiếp tục khi được nói rằng :    

      ‘Cần phải biết sáu ái-thân’ nhắm vào, 

          Do duyên nào nói đến như thế ?  

          Do sáu căn liên hệ sáu trần 

              Khởi lên sáu thức các phần, 

       Sự gặp gỡ ba thành phần kể trên 

          Là xúc. Và do duyên xúc đó 

          Thì có thọ. Do thọ, ái sanh. 

              Chính do duyên này nên danh, 

      ‘Sáu sáu’ thứ sáu được thành hình ra. 
 

(Giảng về vô ngã) 
 

          Nếu ai nói : ‘Mắt là tự ngã’,   

          Như vậy đã chẳng hợp lý gì. 

              Sự sanh và sự diệt đi 

       Của mắt đã được thấy. Vì sự sanh 

          Và sự diệt sẵn dành của mắt 

          Đã được thấy, nên chắc chắn là 

              Đưa đến kết luận rõ ra : 

      ‘Nơi tôi, tự ngã sanh và diệt qua, 

          Nên nếu nói ‘Mắt là tự ngã’ 

          Như vậy đã chẳng hợp lý rồi ! 

              Con mắt là vô ngã thôi !’.            
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       Cũng vậy, tai, mũi, đồng thời lưỡi, thân,  

          Cùng ý. Những thành phần như thế  

          Nếu ai nói đại để như là : 

             ‘Sáu căn là tự ngã’ mà ! 

       Là không hợp lý nói ra như vầy. 

          Phải hiểu : Sáu căn này vô ngã. 

          Nếu như ai diễn tả điều này : 

             ‘Sáu trần là tự ngã’ đây ! 

       Cũng không hợp lý. Như vầy hiểu ra :  

          Sự sanh và sự diệt, đoạn tục 

          Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp này 

             (Tức là lục trần ở đây) 

       Do được thấy, nên đưa ngay đến phần 

          Kết luận rằng : ‘Tự ngã sanh & diệt 

          Ở nơi tôi’. Do biết như vầy 

              Nếu ai nói : ‘Sáu trần này 

       Là tự ngã’ – Phải hiểu ngay nói vầy   

          Không hợp lý. Sắc này vô ngã, 

          Cũng vô ngã : vị, xúc, thinh, hương, 

              Pháp cũng vô ngã, vô thường, 

       Nhãn-thức, nhãn-xúc cũng dường ‘thọ’ đây. 
 

          Nếu như ai nói là ‘tự ngã’ 

          Hay ‘Ái là tự ngã’ nói vầy 

              Đều là không hợp lý ngay. 

      ‘Các pháp là tự ngã’ đây cũng là 

          Không hợp lý. Sanh và sự diệt 

          Của các pháp được biết, thấy qua 

              Nên đưa đến kết luận là : 

      ‘Tự ngã sanh & diệt chính là nơi tôi’.   
 

          Ý tự ngã, pháp thời tự ngã, 
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         ‘Ý thức là tự ngã’ nói vầy 

              Thời cũng không hợp lý ngay. 

       Ý thức, ý xúc ở đây cũng tày. 

          Thọ & Ái này nói là tự ngã    

          Không hợp lý về cả hai đây. 
 

              Tóm lại, vô ngã dẫy đầy   

       Ý, các pháp, ý thức hay các điều 

          Ý xúc, thọ, ái đều vô ngã.  
 

(Nguồn gốc và đoạn diệt thân kiến) 
 

          Các Tỷ Kheo ! Tất cả phải tường 

              Nhưng đây chính là con đường 

       Đưa đến sự tập khởi thường xảy ra 

          Của thân kiến : Quán ra mắt ấy, 

          Ai quán thấy nhãn thức, cùng là 

              Nhãn xúc, thọ, ái – kể ra  

       Quán tai, mũi, lưỡi, thân và ý đây, 

          Các pháp này, ý thức, ý xúc, 

          Và quán Ái – các mục vừa rồi : 

             ‘Cái này chính là của tôi’, 

      ‘Là tôi’, ‘tự ngã của tôi’ – chấp vào. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Mặc dầu như thế 

          Có con đường này để đưa ngay    

              Đến đoạn diệt thân kiến này. 

       Những ai quán sáu căn hay sáu trần : 

         ‘Không phải rằng của tôi’, ‘tôi đó !’, 

         ‘Không phải có tự ngã của tôi’. 

              Quán sáu thức, sáu xúc, rồi 

       Quán thọ, quán ái đồng thời hiểu thông : 

         ‘Cái này không của tôi’, ‘tôi đó’, 

         ‘Không phải nó tự ngã của tôi’.    
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(Ba độc tùy miên) 
 

              Các Tỷ Kheo ! Do duyên nơi 

       Mắt và các sắc, tức thời khởi ra 

          Nhãn thức. Và gặp gỡ ba pháp 

          Tức là xúc. Do xúc khởi ra 

              Lạc thọ, khổ thọ hay là 

       Bất khổ bất lạc thọ mà có ra 

          Do cảm xúc có qua lạc thọ 

          Mà hoan hỷ và có tán dương 

              Trú ở ái-trước một phương, 

       Tham-tùy-miên vị ấy thường tùy tăng. 

          Do cảm xúc khổ, hằng sầu muộn, 

          Than van, luống đập ngực khóc than, 

              Rơi vào bất tỉnh mê man 

       Sân-tùy-miên vị ấy càng tùy tăng.  
 

          Bất khổ & lạc thọ hằng cảm xúc  

          Không như-thực tập khởi biết qua 

              Cũng không biết đoạn diệt, và 

       Sự gì nguy hiểm cùng là xuất ly 

          Khỏi cảm thọ, tức thì vị ấy 

          Vô-minh-tùy-miên đấy tùy tăng.  
 

              Này các Tỷ Kheo ! Do rằng  

       Vị ấy không đoạn tận phần tùy miên 

          Là tham & sân-tùy-miên đối với   

          Khổ thọ, bởi không nhổ lên ngay 

              Vô minh tùy miên như vầy. 

       Với bất khổ & lạc thọ ngay hành trình 

          Không đoạn tận vô minh u tối, 

          Không làm cho ‘minh’ khởi lên ngay 

              Có thể trong hiện tại nay, 

Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 :         SÁU SÁU            *  MLH – 342 
 

       Là người dứt khổ – Điều này khó mong ! 
 

          Các Tỷ Kheo ! Do trong duyên mắt, 

          Duyên các sắc,nhãn-thức khởi ngay, 

              Sự gặp gỡ ba pháp đây 

       Là xúc. Do duyên xúc này khởi ra 

          Lạc thọ, khổ thọ và cũng có 

          Bất khổ bất lạc thọ như vầy. 
 

              Các Tỷ Kheo ! Do duyên tai, 

       Duyên các tiếng, nhĩ-thức này khởi ra. 

          Do mũi và các hương, tỷ-thức   

          Được khởi lên. Tiếp tục do duyên 

              Lưỡi, các vị, thiệt-thức liền 

       Khởi lên. Thân, các xúc tuyền do duyên 

          Mà khởi lên thân-thức. Duyên ý 

          Duyên các pháp, khởi ý-thức liền, 

              Sự gặp gỡ ba pháp trên 

       Là xúc. Do xúc khởi lên lạc này,  

          Khổ thọ hay bất khổ & lạc thọ.  

          Do cảm xúc lạc thọ, hân hoan 

              Tán thán, ái-trước trú an, 

       Tham-tùy-miên ấy tùy tăng theo liền. 

           Do cảm xúc do duyên khổ thọ  

           Mà sầu muộn, đau khổ, than van 

               Đập ngực, thống khổ khóc than, 

       Rơi vào bất tỉnh mê man tâm thần    

          Sân-tùy-miên tùy tăng lập tức. 

          Do cảm xúc bất khổ & lạc này  

              Mà không như thật biết ngay 

       Sự tập khởi, đoạn diệt, đầy hiểm nguy, 

          Vị ngọt, sự xuất ly cảm thọ… 
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          Vô-minh- tùy-miên đó tùy tăng. 
 

               Này các Tỷ Kheo ! Do rằng  

       Vị ấy không đoạn tận phần tùy miên 

          Là tham & sân-tùy-miên đối với   

          Khổ thọ, bởi không nhổ lên ngay 

              Vô minh tùy miên như vầy. 

       Với bất khổ & lạc thọ ngay hành trình 

          Không đoạn tận vô minh u tối, 

          Không làm cho ‘minh’ khởi lên ngay 

              Có thể trong hiện tại nay, 

       Là người dứt khổ – Điều này khó mong ! 
 

(Đoạn tận ba độc) 
 

 

          Các Tỷ Kheo ! Còn trong chi tiết 

          Ngược lại với những việc trên đây 

              Khi cảm xúc lạc thọ này 

       Vị ấy không hoan hỷ hay khen vầy 

          Không trú ái-trước đây, do vậy 

          Tham-tùy-miên vị ấy không tăng.  

              Khi cảm xúc khổ thọ phần 

       Cũng không sầu muộn, không hằng khóc than 

          Sân-tùy-miên liền đang giảm vợi. 

          Cảm xúc với bất khổ & lạc này 

              Mà như thật được biết ngay 

       Sự tập khởi, đoạn diệt hay như là 

          Vị ngọt và sự nguy hiểm đó, 

          Xuất ly khỏi cảm thọ ở đây, 

              Vô-minh-tùy-miên vị này 

       Không tùy tăng. Do diệt ngay mối giềng 

          Tham-tùy-miên với lạc thọ ấy, 

          Sân-tùy-miên bị tẩy trừ đi.  
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              Đối với khổ thọ những gì 

       Vô-minh-tùy-miên nhổ đi, do vầy 

          Với thọ này bất khổ bất lạc 

          Đoạn tận vô minh, đạt điều này : 

              Làm cho ‘minh’ khởi lên ngay 

       Ngay trong hiện tại. Vị này tiến mau 

          Chấm dứt mọi khổ đau mãi mãi.   

          Sự kiện ấy là có xảy ra. 
 

              Các Tỷ Kheo ! Do duyên là 

       Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đây 

          Do duyên sắc, tiếng hay hương, vị, 

          Xúc, pháp… bị phát khởi lên ngay 

              Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt-thức đây  

       Cùng với thân & ý-thức này khởi lên 

          Sự gặp ba pháp trên là xúc, 

          Do cảm xúc – lạc, khổ thọ và 

              Bất khổ & lạc thọ trải qua.   
 

       Cảm xúc lạc thọ nhưng mà không khen 

          Không hoan hỷ, không liền ái-trước 

          Tham-tùy-miên chận được, không tăng.  

              Khi cảm xúc khổ thọ, hằng 

       Không sầu muộn, cũng không phần khóc than… 

          Sân-tùy-miên liền đang giảm đó. 

          Bất khổ bất lạc thọ gặp đây 

              Vị ấy như thật biết ngay 

       Tập khởi, vị ngọt, diệt rày, hiểm nguy, 

          Sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy 

          Vô-minh-tùy-miên đấy không tăng.   
 

              Này các Tỷ Kheo ! Do rằng 

       Sự diệt tham-tùy-miên phần vị đây 



Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 :         SÁU SÁU            *  MLH – 345 
 

          Đối với lạc thọ này như vậy. 

          Do trừ tẩy cả sân-tùy-miên 

              Đối với khổ thọ trược phiền 

       Nhổ bật vô-minh-tùy-miên với phần 

          Bất khổ & lạc thọ cần đoạn tận 

          Vô minh hẳn, khiến ‘minh’ khởi ngay 

              Có thể ngay hiện tại này, 

       Là người chấm dứt, đoạn rày khổ ngay, 

          Sự kiện này nhất định có vậy. 
 

(Giải thoát) 
 

          Thánh đệ tử vị ấy đa văn 

              Yểm ly sáu căn, sáu trần 

       Sáu thức, sáu xúc cũng cần yểm ly. 

          Do yểm ly – ly tham, giải thoát, 

          Trong giải thoát, hiểu biết tức thời :  

             “Ta đã được giải thoát rồi !” 

       Tuệ tri : “Sanh đã tận, thôi không còn, 

          Phạm hạnh đã thành toàn đúng mực 

          Việc cần làm đã thực hiện rồi, 

              Không còn trở lại cõi đời, 

      (Luân hồi chấm dứt, dứt rồi tử sanh)”.     
 

          Đức Thế Tôn an lành thuyết giảng 

          Kinh “Sáu sáu” viên mãn, minh quang  

              Các Tỷ Kheo trong đạo tràng 

       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 
 

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

*  *  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 148 :  Kinh  SÁU SÁU  –   

CHACHAKKA  Sutta  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149. Đại Kinh SÁU XỨ  
( Mahàsalàyatanika sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ          

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

              Tinh Xá Chê-Tá-Vá-Na   

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường.  

          Tại đây, đấng Pháp Vương cho gọi 

          Chư Tỷ Kheo, và nói như vầy : 
 

        – “ Này các Tỷ Kheo ! Hôm nay 

       Ta vì Kinh Sáu Xứ này giảng ra 

          Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ ”.  
 

    – “ Bạch Thế Tôn Toàn Trí ! Xin vâng ! ”.      
 

              Sau vâng đáp của Chúng Tăng, 

      Đức Chánh Đẳng Giác nghiêm thân thuyết vầy :  
 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây biết, thấy 

          Không như-chơn mắt ấy, sắc này,   

              Không như-chơn biết, thấy ngay 

       Nhãn-thức, nhãn-xúc ở đây đêm ngày, 

          Do duyên nhãn xúc này liền khởi 

          Lạc thọ với khổ thọ, hay là 

              Bất khổ bất lạc thọ, mà 

       Không như-chơn biết, thấy qua điều là 

          Cảm thọ, và vị ấy ái-trước 

          Đối với mắt, ái-trước sắc, và 

              Ái-trước nhãn thức, cùng là 

       Ái-trước nhãn xúc. Do mà duyên đây 

          Duyên nhãn xúc khởi ngay lạc & khổ &                  
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          Bất khổ bất lạc thọ. Vị này 

              Ái-trước cảm thọ ấy ngay. 

       Vị ấy trú, quán sát rày vị ngon 

          Bị ái-trước nên còn hệ lụy 

          Và tham đắm, khả dĩ do vầy 

              Năm thủ uẩn đi đến đây 

       Tích trữ trong tương lai ngay như vầy.      

          Và ái của vị này đưa đến 

          Sự tái sanh, câu hữu hỷ, tham  

              Tìm sự hoan lạc, mê đam 

       Chỗ này chỗ khác, ái càng tăng cao. 
 

          Những thân-ưu-não nào tăng trưởng 

          Tâm-ưu-não tăng trưởng cùng nhau. 

              Còn những thân-nhiệt-não nào  

       Tăng trưởng, tâm-khổ-não mau tăng cùng.  

          Vị ấy cùng cảm thọ thân khổ 

          Và cảm thọ tâm khổ dằng dai.  
 

              Cũng vậy, các Tỷ Kheo này ! 

       Không thấy & biết-như-chơn tai, cùng là 

          Mũi, lưỡi, thân, ý và các pháp. 

          Không thấy, không biết các lục trần 

              Một cách như-chơn sáu phần. 

       Không thấy & biết-như-chơn cần kể ra  

          Ý thức và ý xúc như-thật. 

          Do duyên ý-xúc tất khởi ra 

              Lạc thọ, khổ thọ – hay là  

       Bất khổ bất lạc thọ mà tự thân 

          Không thấy & biết-như-chân cảm thọ 

          Và vị đó ái-trước ý này, 

              Ái-trước đối với pháp đây 
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       Ý-thức, ý-xúc vị này đắm yêu 

          Do ý xúc này đều phát khởi 

          Lạc, khổ với bất khổ & lạc này 

              Vị ấy cảm thọ ở đây 

       Thân khổ, tâm khổ. Và này Chúng Tăng ! 

          Dù thấy & biết-như-chân như vậy  

          Nhưng vị ấy không ái-trước nhân 

              Đối với sáu căn, sáu trần 

       Không ái-trước ý thức cần biết đây 

          Không ái-trước ở đây ý-xúc 

          Do ý xúc lạc & khổ khởi ra  

              Bất khổ bất lạc thọ, mà 

       Vị ấy không ái-trước qua các điều 

          Đối với cảm thọ đều như vậy 

          Khi vị ấy trú, quán sát về 

              Vị ngọt vị ấy không hề 

       Bị ái trước, hệ lụy bề đắm say 

          Năm thủ uẩn tương lai tàn diệt, 

          Ái của vị ấy thiệt khiến làm 

              Tái sanh, câu hữu hỷ, tham 

       Tìm sự hoan lạc bao hàm nơi đâu. 

          Ái được mau đoạn tận mãi mãi 

          Thân-ưu-não vị ấy đoạn trừ    

              Tâm-ưu-não được đoạn trừ, 

       Thân-nhiệt-não được đoạn trừ trước sau, 

          Tâm-nhiệt-não cũng mau đoạn tận 

          Thân-khổ-não ắt hẳn đoạn trừ. 

              Những tâm-khổ-não đoạn trừ 

       Vị ấy cảm thọ lạc, từ thân, tâm 

          Kiến gì như-chơn nhằm như vậy 

          Thì kiến ấy là chánh kiến ni. 
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              Như-chơn tư-duy cái gì 

       Đó chính là chánh-tư-duy tức thì, 

          Tinh tấn gì như-chơn như vậy 

          Tinh tấn ấy là chánh-tinh-cần, 

              Niệm của vị ấy như-chân 

       Đó là chánh-niệm. Định phần như-chân 

          Của vị ấy là phần chánh-định, 

          Thân nghiệp, ngữ nghiệp, tính mạng sanh 

              Đều được tốt đẹp, tịnh thanh. 
 

       Rồi từ Thánh đạo Tám ngành ở đây 

          Khiến tu tập, tiến hoài sung mãn 

          Bốn niệm xứ và bốn chánh cần 

              Bốn như-ý-túc, năm căn, 

       Năm lực – tu tập tinh cần trải qua 

          Phát triển và sung mãn đều khắp, 

          Bảy giác chi tu tập tròn đầy 

              Phát triển sung mãn hòa hài 

       Và nơi vị ấy có hai pháp này : 

          Chỉ và Quán. Với đầy thượng trí 

          Vị ấy chỉ liễu tri pháp nào 

              Cần phải liễu tri duyên vào 

       Thượng trí. Đoạn tận pháp nào ở đây 

          Đoạn tận ngay với thượng trí ấy. 

          Với thượng trí, vị đấy hành trì 

              Tu tập về những pháp gì 

       Cần phải tu tập mọi thì pháp đây. 

          Với thượng trí, vị này chứng ngộ 

          Những pháp cần chứng ngộ, tuệ tri. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì    

       Là pháp cần phải liễu tri như vầy ?    
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          Cần đáp ngay là ‘Năm thủ-uẩn’ : 

          Sắc, thọ-uẩn, tưởng, hành, thức ni 

              Với thượng trí, cần liễu tri. 
 

       Thế nào là pháp hiểm nguy cần trừ ? 

          Cần diệt trừ vô minh, hữu ái 

          Là những pháp cần phải đoạn trừ. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Còn như 

       Các pháp cần phải an từ hành theo, 

          Cần tu tập để đều viên mãn ? 

          Chỉ và Quán (*) cần phải hành trì. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì  

       Cần phải chứng ngộ, liễu tri toàn phần ? 

          Minh, Giải-thoát – pháp cần chứng ngộ 

          Với thượng trí, mê lộ diệt tan. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Lục trần  

       Đó là gồm cả sáu phần của thân 

          Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 

          Thấy & biết kỹ như-chân lục trần 

              Các pháp thấy & biết-như-chân, 

       Ý thức, ý xúc nhờ phần kiến, tri 

          Do duyên ý-xúc ni, khởi đó 

          Lên lạc thọ, khổ thọ như vầy, 

              Bất khổ bất lạc thọ này, 

       Vị ấy không ái-trước ngay với điều 

          Cảm thọ ấy. Bao nhiêu điên đảo 

          Tâm-khổ-não được đoạn tận đi 

              Vị ấy cảm thọ tức thì 

       Thân lạc, tâm lạc diệu kỳ lâng lâng. 

          Kiến gì mà như-chân như vậy 

          Thì kiến ấy là chánh kiến ni 
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              Như-chơn tư-duy cái gì 

       Đó chính là chánh-tư-duy tức thì, 

          Tinh tấn gì như-chơn như vậy 

          Tinh tấn ấy là chánh-tinh-cần, 

              Niệm của vị ấy như-chân 

       Đó là chánh-niệm. Định phần như-chân 

          Của vị ấy là phần chánh-định, 

          Thân nghiệp, ngữ nghiệp, tính mạng sanh 

              Đều được tốt đẹp, tịnh thanh. 
 

       Rồi từ Thánh đạo Tám ngành ở đây 

          Khiến tu tập, tiến hoài sung mãn 

          Bốn niệm xứ và bốn chánh cần 

              Bốn như-ý-túc, năm căn, 

       Năm lực – tu tập tinh cần trải qua 

          Phát triển và sung mãn đều khắp, 

          Bảy giác chi tu tập tròn đầy 

              Phát triển sung mãn hòa hài 

       Và nơi vị ấy có hai pháp này : 

          Chỉ và Quán (*). Với đầy thượng trí 

          Vị ấy chỉ liễu tri pháp nào 

              Cần phải liễu tri duyên vào 

       Thượng trí. Đoạn tận pháp nào ở đây 

          Đoạn tận ngay với thượng trí ấy. 

          Với thượng trí, vị đấy hành trì 

              Tu tập về những pháp gì 

       Cần phải tu tập mọi thì pháp đây. 

          Với thượng trí, vị này chứng ngộ 

          Những pháp cần chứng ngộ, tuệ tri. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì    

       Là pháp cần phải liễu tri như vầy ?    
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          Cần đáp ngay là ‘Năm thủ-uẩn’ : 

          Sắc, thọ-uẩn, tưởng, hành, thức ni 

              Với thượng trí, cần liễu tri. 
 

       Thế nào là pháp hiểm nguy cần trừ ? 

          Cần diệt trừ vô minh, hữu ái 

          Là những pháp cần phải đoạn trừ. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Còn như 

       Các pháp cần phải an từ hành theo, 

          Cần tu tập để đều viên mãn ? 

          Chỉ và Quán cần phải hành trì. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì  

       Cần phải chứng ngộ, liễu tri toàn phần ? 

          Minh, Giải-thoát – pháp cần chứng ngộ 

          Với thượng trí, mê lộ diệt tan ”. 
 

              Nghe Phật thuyết giảng rõ ràng 

       Chúng Tăng tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 
 

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

*  *  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 149 :  Kinh  SÁU XỨ   –   

MAHÀSALÀYATANIKA  Sutta  )   
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     Chú thích trang 351 – 352 : 
 

(*) :  Chỉ và Quán :  
 

       Thiền định Phật giáo có hai loại :  Thiền Chỉ ( Samatha ) và  

   Thiền Quán ( Vipassana – còn gọi là Minh Sát Tuệ ). 

   Chỉ có nghĩa là dừng, an trụ tâm vào một đối tượng Chánh Pháp. 

Có nhiều đề mục quán niệm như các đề mục : Niệm Phật, niệm 

Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên (lục niệm) hoặc thêm : 

niệm Dừng Nghỉ, niệm Hơi Thở, niệm Thân, niệm Chết (thập niệm) 

sẽ đưa đến tịnh chỉ, tịch tĩnh, nhất tâm.  

   Thiền Chỉ (Samatha) : đưa đến thành tựu Định, đồng thời “giới 

luật được thành tựu, chẳng mất oai nghi, chẳng phạm cấm hạnh, 

tạo các công đức”. 

  Thiền Quán (Vipassana – còn gọi là Minh Sát Tuệ) : Hành giả để 

tâm theo dõi một đối tượng và phân tích hay tư duy trên đối tượng 

ấy. Nói cách khác là quán tánh sanh diệt trên đối tượng.  

   Tuy nhiên hành giả phải để tư duy hoạt động trên cơ sở sự thật về 

Duyên khởi hoặc Khổ, Vô thường, Vô ngã. Nếu tư duy mênh mang 

và không phân tích sự vật theo Duyên sinh thì đấy chỉ là vọng 

tưởng mà không phải ‘minh sát’ của thiền Quán, Chính tuệ giác 

của thiền quán mới có công năng đoạn trừ hết các kiết sử, thấy biết 

như thật về Tứ Thánh Đế, thành tựu giải thoát sinh tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150. Kinh NÓI CHO 

DÂN NAGARAVINDA  
( Nagaravindeyya sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả               

          Du hành Kô-Sa-Lá, tức là 

              Vương quốc tên Kiều-Tất-La  (1) 

       Vua Ba-Tư-Nặc (1) trải qua trị vì. 

          Đấng Toàn Tri cùng chư Phích-Khú 

          Đến trú ngụ làng Bàn-môn là 

              Làng Na-Ga-Rá-Vinh-Đa.  
 

       Các vị Gia Chủ cùng là Bàn-môn  

          Được nghe qua : “Sa-Môn Thích-tử 

          Gô-Ta-Ma, danh tự Sắc-Da  (2) 

             (Tức là dòng họ Thích Ca ) 

       Xuất thân vương-tộc thật là hùng anh 

          Từ bỏ cả gia đình, vương vị, 

          Lìa hoàng cung, quyết chí xuất gia… 

              Đang đến tại Kô-Sa-La 

       Cùng với Đại-chúng tịnh hòa Sa-môn 

          Trú tại làng Bàn-môn thôn dả 

          Na-Ga-Ra-Vinh-Đá đầu thôn. 

              Đã được lan đi tiếng đồn : 

      ‘Đó là một vị Sa-môn hiệu là 

          Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn-giả                              
    ___________________________ 
 

(1) : Vương-quốc Kosala ( Kiều-Tất-La ) dưới sự trị vì của vua  

      Ba-Tư-Nặc ( Pasenadi ).        (2) : Sakya ( Thích Ca ).  
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          Đang ở đây với cả Tăng Đoàn 

             Khoảng năm trăm vị nghiêm trang 

       Trú tại làng Na-Ga-Ra-Vinh-Đà 

          Những tiếng đồn lan xa từ đó : 

          Sát-Đế-Lỵ  giòng họ Thích Ca  

             Xuất thân vương tộc, xuất gia  

       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu. 
 

          Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ 

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 

       Chánh Đẳng Chánh Giác  đại từ uy linh 

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai. 
 

             Do sự chứng ngộ tự Ngài 

       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 

          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại, 

          Bà-la-môn với lại Sa-môn, 

             Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 

       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 

             Trình bày Phạm hạnh từ đây 

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên 

          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 

          Đại La-Hán thị hiện cõi đời.       

             Rồi thì Gia-chủ các nơi 

       Bàn-môn (1) các vị đồng thời hợp nhau 

          Họ lũ lượt đi mau đến cả   
    _______________________________ 
 

(1) :  Bàn-môn hay Phạm Chí  tức là Bà-la-môn.   
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          Na-Ga-Ra-Vinh-Đá làng này  

             Mong được yết kiến tại đây 

       Thích Ca Tôn Giả trí tài tuyệt luân. 
 

          Khi tất cả đã cùng đi đến, 

          Nói những lời thân mến xã giao      

             Thân thiện chúc tụng, đón chào 

       Rồi các vị ấy ngồi vào một bên 

          Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ 

          Có người thì khể thủ Sa-Môn 

             Có người chúc tụng nói dồn 

       Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi 

          Cũng có kẻ nói trôi tên họ 

          Cũng có kẻ chỉ ngó, lặng yên.   
 

              Phật nói với các vị trên : 

 – “ Các Gia Chủ ! Ta nói lên điều là 

          Nếu các nhà Du sĩ ngoại đạo 

          Đến các ông và bảo như sau : 
 

             ‘Gia Chủ ! Hạng Sa-môn nào  

       Hay Phạm-chí (Bàn-môn) nào tỏ ra 

          Không xứng đáng để ta cung kính, 

          Tôn trọng, đính lễ hoặc cúng dàng ?’. 
 

              Được hỏi vậy, hãy đàng hoàng 

       Trả lời : ‘Đối với các hàng Sa-môn, 

          Bà-la-môn nào đối với sắc 

          Do từ mắt nhận thức, nhưng phần 

             Không ly tham, không ly sân, 

       Si không từ bỏ, nội tâm hoành hành 

          Không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, 

          Ngữ nghiệp và ý nghiệp lông bông 

              Khi thăng bằng, khi thì không 
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       Những người như vậy thì không đáng gần 

          Không đáng phần tôn trọng, cung kính, 

          Không đáng đính lễ hoặc cúng dường. 
 

              Sao vậy ? Chúng tôi vẫn thường 

       Đối với các sắc, mắt thường nhận chân 

          Không ly tham, ly sân, mắc dính 

          Nội tâm không tịch tịnh, sở hành 

              Thân, khẩu, ý-nghiệp thì hằng 

       Khi thăng bằng, khi chẳng thăng bằng gì. 

          Các vị chẳng hơn gì so với 

          Khi nói tới thăng bằng chúng tôi’. 

              Nên các Sa-môn, đồng thời  

       Các vị Phạm-chí này thời đáng chê, 

          Không đáng được mọi bề cung kính, 

          Tôn trọng, đính lễ hoặc cúng dường. 
 

              Những vị sa-môn tầm thường 

       Hay các Phạm-chí tầm thường ở đây  

          Với các tiếng do tai nhận thức,    

          Hương do mũi nhận thức, cùng là 

              Vị do lưỡi nhận thức ra, 

       Xúc do thân nhận thức và tiếp ngay 

          Các pháp này do ý nhận thức.      

          Không tích cực ly tham, sân, si 

              Nội tâm không tịch tịnh gì 

       Sở hành thân & khẩu-nghiệp thì chông chênh 

          Ý-nghiệp cũng bồng bềnh như vậy. 

          Do đó các vị ấy : Sa-môn 

              Hay là các Bà-la-môn  

       Không đáng cung kính và tôn trọng gì 

          Không nể vì, cúng dường, đảnh lễ  
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          Vì sao thế ? Vì các vị này 

              So với chúng tôi ở đây 

       Chẳng hơn gì chúng tôi đây tác thành 

          Với sở hành thăng bằng tôi có 

          Do vậy, các vị đó tầm thường 

              Không đáng dảnh lễ, cúng dường 

       Không đáng cung kính, tán dương tôn sùng.  

          Các Gia Chủ ! Nói chung sự thể 

          Khi được hỏi như thế điều này 

              Các ông cần trả lời ngay 

       Các Du sĩ ngoại đạo đây như vầy. 
 

          Nhưng các Gia Chủ này ! Nếu có 

          Du sĩ ngoại đạo nọ hỏi là : 
 

             ‘Này các Gia Chủ ! Sao là  

       Sa-môn, Phạm-chí nào mà tỏ ra 

          Đáng tôn trọng, đáng mà cung kính 

          Đáng cúng dường và đính lễ đây ?’. 
 

              Khi các ông được hỏi vầy 

       Cần trả lời họ đủ đầy như sau : 
 

         ‘Sa-môn, Phạm-chí nào hiểu thật 

          Sắc do mắt nhận thức, ly tham, 

              Ly sân, ly si, hiền lành 

       Nội tâm tịch tịnh, sở hành cả ba 

          Thân & khẩu & ý-nghiệp mà giữ vững   

          Luôn thăng bằng. Với những vị này 

              Đáng được tôn trọng, tỏ bày 

       Cung kính, đảnh lễ, thường hay cúng dường. 

          Sao vậy ? Chúng tôi thường hiểu thật 

          Sắc do mắt nhận thức, nhưng vì 

              Không ly được tham, sân, si                  
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       Nội tâm không tịch tịnh chi. Sở hành 

          Thân & khẩu & ý-nghiệp lành thiếu vắng 

          Khi thăng bằng, khi chẳng thăng bằng. 

              Chúng tôi suy nghĩ thấy rằng : 

       Các vị ấy đã thăng bằng hơn ta 

          Về sở hành. Chính là như vậy. 
 

          Do đó các vị ấy : Sa-môn 

              Hay Bà-là-môn đáng tôn 

       Đáng được dảnh lễ, kính tôn, cúng dường’. 
 

          Sa-môn, Phạm-chí thường đối với 

          Các tiếng nhận thức bởi do tai, 

              Các hương do mũi nhận ngay, 

       Các vị do lưỡi. Xúc này do thân, 

          Các pháp hằng do ý nhận thức… 

          Thì lập tức ly tham, sân, si 

              Nội tâm tịch tịnh mọi thì  

       Sở hành thân, khẩu, ý gì nghiệp nhân 

          Được thăng bằng. Đó là các vị 

          Sa-môn hay Phạm-chí thanh lương 

              Đáng được tôn trọng, cúng dường 

       Cung kính, lễ bái, tán dương mọi thời. 
 

          Vì sao vậy ? Chúng tôi đối với   

          Lục trần bởi lục căn nhận ra 

              Không ly tham, sân, si – và  

       Nội tâm không tịch tịnh, mà phan duyên 

          Sở hành riêng thân & khẩu & ý-nghiệp  

          Khi thăng bằng rồi tiếp bập bềnh. 

              Nhận thấy các vị nêu trên  

       Hơn chúng tôi hẳn dựa trên sở hành. 

          Do vậy, những tịnh thanh Phạm-chí 
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          Hay Sa-môn là vị an tường 

              Đáng được tôn trọng, cúng dường 

       Cung kính, lễ bái, tán dương mọi thời’.  
 

          Hãy trả lời như vậy nếu họ 

          Du sĩ ngoại đạo đó hỏi ra. 
 

              Này các Gia Chủ ! Nếu mà 

       Du sĩ ngoại đạo hỏi qua vấn đề : 

        “ Do căn cứ gì về các vị 

          Sa-môn hay Phạm-chí kể qua 

              Do truyền thống gì, nói ra : 

      ‘Chắc chắn các Tôn-giả là ly tham, 

          Trên đường điều phục tham, hoặc giả 

          Ly sân, si – đang, đã trên đường 

              Điều phục sân, si kiên cường ? ”. 
 

       Khi được hỏi vậy, tận tường đáp ra :   

        “ Các vị sống nơi xa vắng lặng 

          Các khu rừng im ắng, tịnh nhàn  

              Tại những chỗ ấy trú an 

       Không sắc do mắt sẵn sàng nhận ra 

          Để có thể thấy qua sắc ấy 

          Sau khi thấy, thích thú trong lòng. 

              Không có các tiếng, cũng không 

       Có hương, vị, xúc do trong lục trần 

          Nhận thức phần thấy, nghe, ngửi, nếm, 

          Xúc do thân… nhận thức trải qua  

              Sau khi đã nhận thức ra 

       Có lòng thích thú, nhưng mà nguyên nhân 

          Chỗ ấy thì lục trần không có 

          Để cho lục căn đó duyên ngay. 
 

              Chư Hiền ! Do căn cứ này,            
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       Do những truyền thống như vầy, chúng tôi 

          Đã có lời nói về các vị 

          Sa-môn hay Phạm-chí tịnh hiền : 

            ‘Thật vậy, chư Tôn-giả trên 

       Ly tham hay đã đi trên con đàng  

          Nhiếp phục tham, hay ly sân bực, 

          Đang trên đường nhiếp phục sân ni. 

              Ly si hay là đang đi 

       Trên con đường nhiếp phục si đêm ngày’. 

          Khi được hỏi điều này, Gia Chủ ! 

          Hãy trả lời đầy đủ như vầy ”. 
 

              Khi nghe Thế Tôn trình bày  

       Các vị Gia Chủ nơi đây, cùng là  

          Bàn-môn Na-Ga-Ra-Vinh-Đá 

          Thưa với đấng Giác Giả Phật Đà : 
 

        – “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! 

       Thật là hy hữu ! Thật là diệu vi ! 

          Nghe Ngài giảng, cực kỳ hoan hỷ 

          Cả Đại Chúng tâm trí hân hoan 

              Vi diệu thay những lời vàng ! 

       Như người dựng đứng vật đang ngã nằm 

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 

          Đem đèn sáng vào tối như bưng 

              Để ai có mắt mở bừng 

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 

          Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 

          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày 

              Chúng con quy ngưỡng từ nay 

       Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu 

          Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
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          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 

              Mong Thế Tôn nhận chúng con 

       Được làm đệ tử, vun trồng thiện duyên 

          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 

          Kể từ nay đến lúc mạng chung 

              Tín thành nương đấng Đại Hùng 

       Thực hành Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./-  
 

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

*  *  * 
 

(  Chấm dứt Kinh số 150 :  NÓI CHO DÂN NAGARAVINDA    

–  NAGARAVINDEYYA  Sutta  )   
 

   ___________________________________ 

 

           “ Ye dhammà hetuppabhavà 

             Tesam hetum Tathàgato 

             Àha tesan ca yo nirodho 

             Evam vàdì Mahà Samano ”. 

   
          “ Vạn pháp tùng duyên sinh 

             Diệc tùng nhân duyên diệt 

             Ngã Phật Đại Sa Môn    
             Thường tác như thị thuyết ”.  
 

   ‘Vạn pháp theo nhân duyên sinh’, 

  ‘Theo nhân duyên diệt’ – đinh ninh điều này.      

   Bậc Đại Sa Môn Như Lai 

  Thường dạy như vậy ; chính Thầy của tôi.   
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   *  Chú thích xuất xứ về bài kệ này : 
 

       Bài kệ do Tôn-giả Thánh Tăng A-La-Hán ASAJI  (A-Xà-  

    Chí ), vị trẻ tuổi nhất trong năm vị nhóm Kiều-Trần-Như ,  

    bạn đồng tu và cũng là năm Đệ tử đầu tiên của Đức Phật 

    đọc lên cho Ngài Xá-Lợi-Phất khi được hỏi trong lúc Tôn- 

    giả đang thường lệ khất thực tại Thành Vương Xá .   
 

           Nguyên thời bấy giờ , Ngài Xá-Lợi-Phất ( Sariputta )  

    cùng với người bạn thân Mục-Kiền-Liên ( Moggalanna )  

    là hai  thanh niên Bà-La-Môn rất nổi tiếng đương thời vì  

    sức học uyên thâm, tinh thông Tam Vệ-Đà .Nhưng cả hai  

    vẫn chưa thỏa mãn với những gì Tam Vệ-Đà  chuyển  tải ,  

    nên ước hẹn với nhau: Ai tìm được vị Đạo Sư khả kính có  

    thể giải hết những nghi ngờ trong các học thuyết cổ kim ,  

    thì phải báo với người kia để cùng qui ngưỡng tu tập .  
 

         Khi lần đầu tiên thấy vị Sa-Môn nghiêm tịnh, thần thái 

    an nhiên tự tại đang thứ đệ khất thực tại Thành Vương-Xá 

    Ngài Xá-Lợi-Phất bỗng sinh lòng kính mộ, muốn thưa hỏi 

    về đường lối tu hành của Tôn-giả, nhưng tôn trọng vì Tôn 

    giả đang khất thực , nên Ngài cung kính đi theo sau . Khi 

    thấy vật thực đã đủ , Tôn-giả Asaji tìm một gốc cây, ngồi  

    xuống thọ thực. Sau khi dùng xong, Ngài Xá-Lợi-Phất đã  

    thi lễ và đặt câu hỏi với Tôn-giả : Ai là Thầy của Ngài,và  

    vị ấy đã dạy như thế nào ? 
 

         Tôn-giả  Asaji  đã đọc lên bài kệ  cô đọng và hàm súc  

    ấy . Vừa nghe xong, Ngài Xá-Lợi-Phất  vô cùng  hoan hỷ 

    hoát nhiên đại ngộ . Ngài cáo từ  sau khi  hỏi nơi  trụ xứ  

    của Đức Phật , rồi vội vàng đi tìm Ngài Mục Kiền Liên , 

    đọc lại nguyên văn bài kệ ấy . Ngài  Mục-Kiền-Liên  khi 

    nghe xong, lập tức đắc Tu-đà-hoàn quả . Cả hai cùng đi 

    đến Trúc Lâm Tinh-Xá ( Veluvanavihàra ) đảnh lễ  Phật 

    và cầu xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đấng Thế Tôn. 

    Sau khi cả hai lần lượt đắc Thánh quả  A-La-Hán , Đức 

    Phật tuyên bố hai Ngài là Hai Đại Đệ Tử của Phật : 

    Ngài Xá-Lợi-Phất là Đệ nhất Trí Tuệ và Ngài Mục-Kiền- 

    Liên là Đệ nhất Thần Thông . 



151. Kinh KHẤT THỰC 

THANH TỊNH 
( Pindapàtapàrisuddhi sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 

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

              Tinh Xá Vê-Lu-Vá-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) 

      (Hay Xá-Lợi-Phất cũng là ngài đây) 

          Buổi chiều, ngài sau khi Thiền định 

          Đứng dậy tính đi đến Thế Tôn, 

              Khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 

       Một bên ngồi xuống. Thế Tôn hỏi là : 
 

    – “ Này Sa-Ri-Pút-Ta ! Ta thấy 

          Các căn ông hết thảy đều là 

              Rất sáng suốt, còn sắc da 

       Của ông thanh tịnh, thật là sáng trong. 

          Xá-Lợi-Phất ! Nay ông an trú 
    __________________________ 
 

(1) : Thành Vương-Xá  – Rajagaha. Vị Vua trị vì Bimbisara (Tần- 

     Bà-Sa-La hay Bình Sa Vương) đã dâng cúng Đức Phật khu  

    vườn trúc ngự uyển để kiến tạo thành Veluvanavihàra  – Trúc  

    Lâm Tinh Xá.            (2) : Nơi nuôi sóc Kalandakanivapa. 

(3) : Tôn-giả Sariputta  – Xá-Lợi-Phất hay Xá-Lợi-Tử, vị Đại-đệ- 

    tử của Phật, thường được tôn xưng là vị “Tướng quân Chánh  

    Pháp”.   
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          Phần lớn với an trú loại nào ? ”.  
 

        – “ Bạch Phật ! Con an trú vào 

      ‘Không trú’, phần lớn trú sâu nơi này ”.  
 

    – “ Thật lành thay ! Sa-Ri-Pút-Tá !  

          Ông nay đã phần lớn trú an 

              Sự an trú bậc Đại-nhân. 

       Sự an trú bậc Đại nhân, tức là 

         ‘Không tánh’(1). Mà Sa-Ri-Pút-Tá !  

          Nếu Tỷ Kheo nào đã mong điều : 

             ‘Mong rằng tôi nay phần nhiều 

       An trú ‘không tánh’ sớm chiều trải qua’. 

          Này Sa-Ri-Pút-Ta ! Như vậy 

          Tỷ Kheo ấy cần phải nghĩ là : 
 

             ‘Trên đường ta đã đi qua 

       Vào làng khất thực, hay là nơi ta 

          Đến khất thực, hoặc là đường sá 

          Khi ta đã khất thực trở về… 

              Đối với các sắc mọi bề 

       Do mắt nhận thức, có hề khởi ra 

          Ở nơi ta dục, tham, sân giận, 

          Có khởi lên si, hận tâm không ?’ 
 

              Này Xá-Lợi-Phất ! Nếu trong 

       Tỷ Kheo ấy tư duy xong, biết là :    

         ‘Trên đường ta từ chùa xuất phát 

          Để đi bát (khất thực) hằng ngày,   

              Tại địa phương khất thực này, 
    ____________________________ 
 

(1) : Khái niệm Không – Suññatà bắt nguồn do từ Không – Suñña  

      (Pali).    Còn Tánh Không – Sùnyatà (Sanskrit) được sử dụng  

      rộng rãi trong kinh điển Đại thừa Phật-giáo. 
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       Sau khi khất thực, liền quay trở về, 

          Trên con đường ta về trở lại… 

          Với sắc do mắt ấy nhận ra 

              Đã có khởi lên nơi ta  

       Dục, tham, sân giận, si và hận tâm’. 

          Tỷ Kheo ấy phải cần tinh tấn 

          Để đoạn tận bất thiện pháp đây. 
 

              Nhưng Sa-Ri-Pút-Tá này !   

       Nếu Tỷ Kheo ấy như vầy nghĩ suy : 

         ‘Trên đường ta đã đi khất thực, 

          Tại địa phương khất thực trải qua, 

              Sau khi khất thực, trở ra 

       Trên con đường ấy để ta trở về. 

          Với các sắc do về mắt đó   

          Nhận thức ra, không có khởi đi 

              Dục, tham hay là sân, si, 

       Hoặc hận tâm’. Này Sa-Ri-Pút-Tà ! 

          Tỷ Kheo ấy phải qua an trú 

          Với hỷ. Vị Phích-Khú hân hoan 

              Ngày đêm tu học đàng hoàng  

       Trong các thiện pháp nghiêm trang hành trì. 
 

          Lại nữa, này Sa-Ri-Pút-Tá ! 

          Vị Tỷ Kheo phải khá nghĩ suy : 

             ‘Trên con đường ta đã đi 

       Khất thực, nơi đó, đường đi trở về… 

          Với các tiếng do nghe tai đấy, 

          Các hương do mũi ấy nhận ra, 

              Các vị do lưỡi nhận ra, 

       Xúc do thân nhận thức ra, cùng là 

          Các pháp do ý mà nhận thức…  
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          Có khởi lên các dục, tham, sân, 

              Si hay hận tâm các phần ? 

       Nếu có phát khởi, tinh cần diệt đi. 

          Nếu nghĩ suy cặn kẻ, thấy rõ 

          Ta không có, thì Tỷ Kheo này 

              Phải an trú với hỷ đây 

       Và hân hoan để hành ngay đêm ngày 

          Các thiện pháp cho đầy đủ cả. 
 

          Này Sa-Ri-Pút-Tá ! Còn như 

              Tỷ Kheo cần phải suy tư : 

      ‘Năm dục trưởng dưỡng ta trừ diệt chưa ?’  (1) 

          Nếu nghĩ suy thấy chưa đoạn tận 

          Tỷ Kheo phải tinh tấn diệt đi 

              Năm dục trưởng dưỡng cấp kỳ. 
 

       Nếu Tỷ Kheo ấy nghĩ suy, thấy rằng : 

         ‘Đã diệt năm dục trưởng dưỡng’ đấy, 

          Tỷ Kheo ấy phải an trú ngay 

              Với hỷ, hân hoan đêm ngày  

       Tu học các thiện pháp đầy tinh hoa. 
 

          Này Sa-Ri-Pút-Ta ! Rồi vị   

          Tỷ Kheo ấy suy nghĩ hơn thua : 

             ‘Năm triền cái ta diệt chưa ?’ (2) 

        Nếu nghĩ cặn kẻ, thấy chưa đoạn trừ, 

           Phải tinh tấn đoạn trừ triền cái. 
    ___________________________ 
 

(1) : Năm dục trưởng dưỡng : Các Dục vọng do mắt duyên với sắc, 

    tai duyên với âm thanh, mũi duyên với hương, lưỡi duyên với vị,  

    thân duyên với xúc… Các dục vọng đó nếu không ngăn chận thì 

    cứ tăng trưởng mãi. 

(2) : Năm triền cái : tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo 

    hối (trạo cử) và nghi.  
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          Nhưng ngược lại, khi đã suy tư 

              Thấy rằng ta đã đoạn trừ 

       Cả năm triền cái, thời từ điều đây 

          Tỷ Kheo này phải an trú hỷ, 

          Hân hoan, tu học kỹ đêm ngày 

              Trong các thiện pháp đủ đầy. 
 

       Lại nữa, Xá-Lợi-Phất này ! Cũng như 

          Tỷ Kheo cần suy tư đầy đủ : 

         ‘Ta liễu tri năm thủ-uẩn chưa ?’ 

              Nếu suy nghĩ kỹ, thấy chưa 

       Liễu tri năm thủ uẩn, chưa rõ ràng, 

          Tỷ Kheo ấy phải càng tinh tấn 

          Liễu tri năm thủ uẩn trải qua. 

              Nhưng này Sa-Ri-Pút-Ta ! 

       Trong khi nghĩ kỹ, biết đà liễu tri 

          Năm thủ uẩn. Vậy thì Phích-Khú 

          Phải an trú với hỷ, hân hoan 

              Ngày đêm tu học sẵn sang 

       Trong các thiện pháp khó toan tư nghì.  
 

          Lại nữa, này Sa-Ri-Pút-Tá !  

          Tỷ Kheo đã suy nghĩ sớm trưa : 

             ‘Ta tu bốn niệm xứ chưa ?  (1) 

       Tu tập bốn chánh cần (1) vừa hay chưa ? 

          Tu tập chưa bốn như ý túc ? (1) 

          Năm căn và năm lực (1) tu chưa ? 

              Bảy giác chi (1) tu tập chưa ? 

       Tám ngành Thánh Đạo (1) thượng thừa tu chưa ?   

          Tu tập chưa Chỉ và Quán vậy ? (2) 

          Đã chứng ngộ Minh, Giải thoát (3) chưa ?  
     ___________________________ 

(1)& (3) : Xem chú thích ở trang kế. (2) : Xem chú thích trang 353. 
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              Nếu suy nghĩ kỹ, thấy chưa 

       Tỷ Kheo ấy phải chạy đua thì giờ 

          Phải tinh tấn từng giờ từng khắc, 

          Nếu nghĩ kỹ, thấy thật tình rằng 

              Ta đã tu tập tinh cần 

       Thì Tỷ Kheo ấy phải cần trú an 

          Với hỷ và hân hoan tu tập 

          Các thiện pháp trong cả đêm ngày. 
 

              Lại nữa, Xá-Lợi-Phất này ! 

       Sa-môn, Phạm-chí nào ngay trong đời 

          Quá khứ thời khiến sự khất thực 

          Đã trở thành một mực tịnh thanh 

              Là những vị ấy thực hành 

       Khiến sự khất thực tịnh thanh bằng điều 

          Suy tư, suy tư nhiều như vậy. 
 

          Các vị ấy : Phạm-chí, Sa-môn 

              Trong thời tương lai bảo tồn 

       Cùng thời hiện tại giữ tròn điều đây 

          Khiến sự khất thực này thanh tịnh  

          Sẽ hay đang thanh tịnh thực hành 

              Khiến sự khất thực tịnh thanh 

       Bằng cách nghĩ kỹ, tâm thành suy tư. 

          Sau khi đã suy tư, nghĩ kỹ   

          Phải quyết chí tu tập đêm ngày. 
     _______________________________ 
 

* Chú thích phần trang trước : 
 

(1) : Ba mươi bảy pháp trợ đạo (hay 37 bồ đề phần pháp) gồm : 

   Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc (hay như ý túc), ngũ căn, 

   ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. 

(3) : Minh và Giải thoát. 

 [ Xem chú thích thêm ở phần cuối Kinh, trang 371- 372 ]        
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              Xá-Lợi-Phất ! Học tập vầy 

       Làm cho sự khất thực đầy tịnh thanh ”.  
 

          Nghe Thế Tôn an lành thuyết giảng  

          Pháp viên mãn, nghĩa lý sâu xa 

              Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Ta 

       Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 
 

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

 
*  

 *  * 

 

(  Chấm dứt Kinh số 151 :  KHẤT THỰC THANH TỊNH    –  

PINDAPÀTAPÀRISUDDHI  Sutta  ) 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích thêm ở trang 369 – 370 : 

 

(3) : Minh và Giải thoát : 

*  Minh được đề cập ở đây chính là Tam Minh : Đây là Thánh trí 

siêu việt của Đức Phật và các vị đã chứng được Thánh quả A La- 

Hán. Khi đó vị ấy  nhập vào  Tứ thiền  bắt buộc  phải trải qua kinh  

nghiệm Tam Minh : 

- Túc mạng minh: Đây là một loại Thần thông của Đức Phật và 

các Vị A-la-hán. Vị này thấy rõ những đời sống quá khứ của mình. 

Là ai, tên gì, sinh trong gia đình nào, khi sống đã tạo những hạnh 

nghiệp gì, và mất ở đâu,...v.v Và vị ấy thấy rõ đầu mối của luân 

hồi. Tới đây Vị ấy thành tựu Túc Mạng Minh. 
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- Thiên nhãn minh: Đây là một loại Thần thông của Đức Phật và 

các Vị A-la-hán. Vị này thấy rõ các đời sống quá khứ của tất cả 

chúng sinh trong Lục Đạo Luân Hồi, Vị ấy thấy rõ nguyên nhân vì 

sao chúng sinh bị trôi lăn trong vòng Luân Hồi Sinh Tử vô tận là 

do hạnh nghiệp gì. Khi vị này chứng được Thiên Nhãn Minh thì lần 

lượt 3 Thần Thông sau cũng được thành tựu đó là: Thiên Nhĩ 

Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông. 

- Lậu tận minh: Đây không phải là Thần Thông mà là một Minh 

Triết cuối cùng được rút ra khi vị ấy đã trải nghiệm qua Túc Mạng 

Minh và Thiên Nhãn Minh: 

Vị ấy thấy rõ dẫu chúng sinh có sinh về bất kỳ nơi đâu trong Pháp 

Giới Vũ Trụ này, thậm chí sinh về các cõi Trời rất cao vi diệu thì 

vẫn chỉ là chúng sinh đau khổ và tận cùng của đau khổ là Địa 

Ngục ít dần cho đến các tầng Trời. 

Vị này thấy rõ nguyên nhân của đau khổ là vì chúng sinh Vô Minh 

chấp Ngã dẫn đến tham ái. 

Vị ấy thấy rõ Niết Bàn là nơi chấm dứt mọi luân hồi sinh diệt hoàn 

toàn không còn đau khổ. 

Vị ấy thấy rõ con đường Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất 

đưa đến được Niết Bàn tịch tĩnh, phá trừ được Vô Minh, đạt được 

Vô Ngã hoàn toàn. 

Vị ấy rút ra được Tứ Diệu Đế chính là chân lý tuyệt đối của Pháp 

Giới Vũ Trụ này. Tới đây vị ấy viên mãn và hoàn toàn giải thoát. 
[1]

 

Tam minh thường xuất hiện kèm với Lục thông. 
 

* Giải thoát là một thắng đức trong ba đức của Phật: Pháp 

Thân, Bát Nhã, Giải thoát. Nếu như ba thắng đức ấy hoàn 

toàn viên mãn thì gọi là Phật. Vậy nên giải thoát hoàn 

toàn và tuyệt đối là sự chung kết của Phật Đà, cũng là chỗ xu 

hướng chung của mọi loài chúng sanh. Không những nhân loại mà 

loại nào cũng thế vì đang ở trong mê lầm đau khổ nên đều có quan 

niệm lánh khổ tìm vui, mong cầu giải thoát. Cũng vì vậy người đời 

thường gọi Đạo Phật là đạo giải thoát chung cho tất cả chúng 

sanh, hay gọi là tôn giáo của chúng sanh đau khổ. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_thi%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_minh#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_th%C3%B4ng


152. Kinh CĂN TU TẬP  
( Indriya-bhàvanà sutta ) 

 

Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả   

          Tại Ka-Chân-Ga-Lá (1) trú qua 

              Ở Mu-Khê-Lú-Va-Na. (1) 

       Có thanh niên Ú-Tá-Rà Bàn-môn  

          Đệ tử Bà-la-môn được tả 

          Là Pa-Sa-Ri-Dá danh gia. 

              Chàng thanh niên Út-Ta-Ra  (2) 

       Đi đến trú xứ Phật Đà không xa. 

          Sau khi đến, chàng ta liền nói  

          Lời chào đón, thăm hỏi xã giao 

              Rồi Bàn-môn trẻ ngồi vào 

       Một bên cạnh đức thanh cao Phật-Đà. 
 

          Phật hỏi Út-Ta-Ra ý nghĩ : 
 

    – “ Út-Ta-Rá Phạm-chí ! Thầy ông  

              Pa-Sa-Ri-Dá (2) Bàn-môn  

       Có giảng cho đệ tử thông hiểu về 

         ‘Căn tu tập’ mọi bề không vậy ? ”.  
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Điều ấy có mà ! 

              Thầy tôi Pa-Sá-Ri-Da 

       Về ‘Căn tu tập’ thuyết ra rõ bày ”.  
 

    – “ Nhưng Út-Ta-Ra này ! Phạm-chí  

          Pa-Sa-Rí-Dá đã trình bày 
    ________________________________ 
 

(1) : Địa phương Kajangala tại Mukheluvana. 

(2) : Bà-la-môn trẻ tên Uttara, đệ tử Bà-la-môn Pasariya.  
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              Nói về căn tu tập này 

       Để các đệ tử hiểu ngay thế nào ? ”.  
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Dựa vào lời dạy : 

          Không nên thấy sắc với mắt này, 

              Không nên nghe tiếng với tai, 

       Thưa Tôn Giả ! Là lời thầy của tôi ”.  
 

    – “ Nếu là như vậy, thời theo đó  

          Người mù là người có căn tu 

              Người điếc cũng có căn tu, 

       Không thấy sắc với người mù tối thui, 

          Vì người đui dù là có mắt 

          Cũng không thể thấy sắc, đúng vầy. 

              Điếc không nghe tiếng với tai. 

       Mù, điếc là mẫu người thầy ngươi mong ? ”.  
 

          Phật nói xong, thanh niên im lặng   

          Hổ thẹn, rụt vai hẳn, cúi gầm 

              Không nói tiếng nào, như câm. 

       Thế Tôn biết hắn thẹn thầm, hổ ngươi, 

          Biết rằng người thanh niên Phạm-chí 

          Không thể nói gì, chỉ lặng trang, 

              Thế Tôn liền gọi A-Nan : 
 

 – “ Trong sự kiện vậy, A-Nan-Đa này !    

          Bàn-môn đây : Pa-Sa-Ri-Dá 

          Đã thuyết cho tất cả học trò 

              Các căn tu tập nhỏ to 

       Một cách khác lạ, nhưng do trong điều 

          Giới luật nhiều bậc Thánh nghiêm mật 

          Vô thượng Căn tu tập khác xa ”.  
 

         – “ Bạch đấng Thiện Thệ Phật Đà ! 
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       Nay đã đến lúc thuyết ra việc này 

          Căn tu tập các ngài bậc Thánh 

          Trong giới luật chân chánh uy nghi. 

              Thỉnh Thế Tôn giảng pháp ni 

       Được nghe, Tăng Chúng thọ trì, hành qua ”.  
 

    – “ A-Nan-Đa ! Hãy nghe, suy nghĩ 

          Suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ra ”. 
 

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

       A-Nan vâng đáp. Phật Đà thuyết ngay : 
 

    – “ A-Nan này ! Thế nào hiểu khắp 

          Vô thượng căn tu tập mãn viên 

              Trong giới luật bậc Thánh hiền ?  

       Vị Tỷ Kheo mắt thấy liền sắc đây 

          Khởi lên ngay khả ý, cùng với 

          Bất khả ý khởi tới tức thì.  

              Vị ấy như vầy tuệ tri : 

      ‘Khả ý, bất khả ý thì khởi lên 

          Nơi ta, nên ta biết rõ vậy. 

          Cái này khởi lên đấy, hữu vi 

              Nên thô. Nhưng mà cái ni 

       An tịnh, thù diệu, tức thì Xả mau. 

          Cho nên dầu cái gì khởi phát 

          Khả ý, bất khả ý, hay là  

              Khả ý và bất khả – mà 

       Tất cả đều diệt, còn là Xả đây. 
 

          A-Nan này ! Như người có mắt   

          Liền mở mắt, nhắm mắt lại, và 

              Nhắm mắt rồi mở mắt ra. 

       Cũng vậy, như thế hiểu qua nói vào 

          Là tốc độ, sự mau chóng ấy  
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          Và như vậy là dễ dàng đây. 

              Với cái gì đã khởi ngay 

       Khả ý, bất khả ý hay nó là 

          Khả ý và bất khả ý đó 

          Đều đoạn diệt, chỉ có Xả này      

              Tồn tại đơn độc ở đây. 

       Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan ! 

          Như vậy gọi rõ ràng đúng hướng 

          Căn tu tập vô thượng là đây 

              Với mắt nhận thức sắc này. 
 

       Lại nữa, Phích-Khú với tai nghe liền     

          Tiếng khởi lên khả ý, bất khả –  

          Khả ý và bất khả ý này, 

              Vị ấy tuệ tri như vầy : 

      ‘Khả ý, bất khả ý này khởi ra 

          Ở nơi ta. Cùng là có cả 

          Khả ý và bất khả ý ni 

              Khởi lên nơi ta tức thì 

       Cái này đã khởi, thô vì hữu vi, 

          Nhưng cái ni an tịnh, thù diệu 

          Tức là Xả được hiểu mọi thì’. 
 

              Cho nên dầu cho cái gì 

       Khởi lên như vậy, ta thì phải thông : 

          Bị đoạn diệt ở trong vị ấy, 

          Xả tồn tại. Này A-Nan-Đa ! 

              Như người lực sĩ nào mà 

       Có thể tự búng tay là dễ thôi ! 

          Như vậy thời là tốc độ động, 

          Là mau chóng, là dễ dàng, nên 

              Đối với cái gì khởi lên              
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       Khả ý, bất khả ý trên, hay là 

          Khả ý và bất khả ý ấy 

          Và cả thảy đều đoạn diệt ngay 

              Chỉ Xả tồn tại ở đây. 

       Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan !     

          Vô thượng căn tu tập được gọi 

          Với tiếng (nói) nhận thức do tai. 
 

              Lại, nữa, A-Nan-Đa này !  

       Hương do mũi ngửi, khởi ngay lên là 

          Khả ý và khởi bất khả ý – 

          Khả ý, bất khả ý khởi đi, 

              Vị Tỷ Kheo ấy tuệ tri : 

      ‘Những cái này khởi, thô vì hữu vi  

          Nhưng cái ni an tịnh, thù diệu 

          Tức là Xả, được hiểu mọi thì’. 

              Cho nên dầu cho cái gì 

       Khởi lên như vậy, ta thì phải thông :   

          Bị đoạn diệt ở trong vị ấy 

          Xả tồn tại. Như những giọt mưa 

              Chảy trượt đi mất, không chừa 

       Không có đọng lại còn thừa ở sen 

          Khi lá sen này đang chúc xuống, 

          Nên tình huống như thế chính là 

              Tốc độ, sự mau chóng, và 

       Là sự dễ dãi cái mà khởi lên 

          Khả ý hay như trên tả vậy, 

          Chỉ còn Xả tồn tại ở đây. 

              Trong giới luật bậc Thánh này 

       Vô thượng căn tu tập đây gọi vầy.    
 

          A-Nan này ! Rồi lưỡi nếm vị, 
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          Thân cảm xúc, khả ý khởi lên 

              Bất khả ý cũng khởi lên, 

       Khả ý và bất khả liền khởi lên. 

          Rồi Ý nhận thức liền các pháp 

          Tất cả đều thuận hạp khởi lên, 

              Khả ý, bất khả ý liền, 

       Khả ý và bất khả liền khởi lên. 
 

          Vị Tỷ Kheo nói trên suy nghĩ :    

         ‘Ồ ! Khả ý khởi lên nơi ta, 

              Bất khả ý khởi nơi ta, 

       Khả ý và bất khả mà khởi lên. 

          Những cái này khởi lên, ập tới  

          Bị thô bởi nó là hữu vi, 

              Nhưng là an tịnh cái ni, 

       Là thù diệu, tức Xả thì ở đây. 
 

          A-Nan này ! Như người lực sĩ 

          Tập luyện kỹ, mạnh mẽ tối đa 

              Có thể dễ dàng nhổ ra 

       Cục đàm vướng cổ, hay là người đây 

          Có thể co cánh tay rất dễ, 

          Và có thể duỗi cánh tay ra. 

              Hay như nhỏ giọt hai, ba 

       Giọt nước vào cái chậu mà chậu đây 

          Bằng sắt dày đặt trên bếp nóng, 

          Các giọt nước mau chóng tan nhanh 

              Bị tiêu diệt, biến đi nhanh. 
 

       Cũng vậy, như thế đạt thành trải qua  

          Là tốc độ, cũng là mau lẹ 

          Như vậy là sự dễ dàng khi 

              Đối với đã khởi cái gì  
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       Khả ý, bất khả ý vì khởi ra 

          Khả ý và bất khả ý khởi 

          Đều diệt bởi ở trong vị này 

              Chỉ Xả tồn tại ở đây, 

       Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan ! 

          Gọi là vô thượng căn tu tập 

          Với các pháp lục căn nhận ra. 
 

              Như vậy, này A-Nan-Đa !  

       Vô thượng căn tu tập qua các vì 

          Giữ giới luật uy nghi bậc Thánh. 
 

          Và thế nào chân chánh con đường 

              Của vị hữu-học phải tường ? 

       A-Nan ! Vị Tỷ Kheo thường thấy nên 

          Mắt thấy sắc khởi lên khả ý, 

          Bất khả ý cũng khởi, hay là 

              Khả và bất khả ý mà 

       Chúng đã phát khởi nơi ta như vầy, 

          Nên vị này ưu não, tàm quý, 

          Và ghét bỏ. Rồi vị Sư đây 

              Sau khi tai nghe tiếng, hay 

       Lưỡi nếm các vị, mũi này ngửi hương, 

          Thân cảm xúc, ý thường nhận thức 

          Các pháp vậy, lập tức khởi ra 

              Khả, bất khả ý, và 

       Đã từ nơi đã khởi ra đó là 

          Khả ý và bất khả ý đó. 

          Vì rằng có khả ý cùng là 

              Bất khả ý cũng khởi ra, 

       Khả và bất khả ý mà khởi ngay 

          Nên vị này ưu não, ghét bỏ,  
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          Và tàm quý – đạo lộ là đây 

              Của các vị hữu-học này. 
 

       Thế nào là bậc Thánh đầy kiến, văn 

          Mà các căn tu tập vô thượng ?  

          Này A-Nan ! Trong hướng hành trì 

              Sau khi mắt thấy sắc gì  

       Khi tai đã nghe tiếng chi, đồng thì 

          Mũi ngửi hương, lưỡi thì nếm vị, 

          Thân cảm xúc, còn ý ở đây 

              Nhận thức pháp. Tỷ Kheo này 

       Khởi lên khả ý, khởi ngay lên liền 

          Bất khả ý. Khởi lên khả ý 

          Và bất khả ý. Vị Sư này 

              Khởi lên ước muốn như vầy : 
 

      ‘Mong rằng tôi an trú ngay tưởng gì 

          Không yểm ly đối với sự vật, 

          Yểm ly thật cụ thể chi’. 

              Thời vị ấy trú tức thì 

       Với tưởng vốn chẳng yểm ly như vầy. 

          Nếu vị này khởi lên mong ước :   
   

         ‘Mong tôi được an trú tưởng gì 

              Mà tưởng ấy thì yểm ly 

       Với sự vật không yểm ly như vầy’. 

          Thời ở đây vị ấy an trú 

          Với tưởng yểm ly cụ túc này. 

              Nếu vị ấy ước muốn vầy :  
 

      ‘Mong rằng tôi an trú ngay tưởng gì   

          Không yểm ly đối với sự vật 

          Yểm ly, sự vật chẳng yểm ly’.       

              Vị ấy an trú tức thì 
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       Với tưởng loại chẳng yểm ly như vầy. 

          Nếu vị này khởi lên mong ước : 

         ‘Mong tôi được an trú tưởng gì 

              Mà nó lập tức yểm ly 

       Với sự vật không yểm ly, cùng là 

          Yểm ly’, mà ở đây vị ấy 

          An trú lại với tưởng yểm ly. 
 

              Nếu khởi ước muốn thế ni :  

      ‘Mong tôi khi đã dứt đi cả là 

          Yểm ly và không yểm ly, đạt 

          An trú Xả, tỉnh giác, niệm chân 

              Thời vị này đã đạt phần 

       Chánh niệm, tỉnh giác, trú phần Xả đây. 
 

          A-Nan này ! Ta đã đề cập  

          Vô thượng căn tu tập các phần 

              Trong giới luật bậc Thánh nhân, 

       Đã giảng đạo lộ chánh chân hành trì 

          Của các vì hữu học, đề cập 

          Các căn đã tu tập Thánh uy.  
 

              Này A-Nan-Đa ! Những gì  

       Bậc Đạo Sư phải thực thi hàng đầu 

          Vì từ mẫn, mong cầu hạnh phúc 

          Cho đệ tử mọi lúc, thì Ta 

              Đã làm với đệ tử Ta. 

       Như vậy, này A-Nan-Đa ! Đây là 

          Những gốc cây, đây là chỗ trống 

          Hãy Thiền tư, chớ phóng dật nào, 

              Chớ có hối hận về sau 

       Đây là giáo giới thanh cao Ta truyền ”. 
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          Đức Thế Tôn an nhiên thuyết giảng 

         ‘Căn tu tập’ viên mãn, sâu xa, 

              Vị Tôn-giả A-Nan-Đa 

       Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 
 

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

 
 

*   

*  * 

 

(  Chấm dứt Kinh số 152 :  CĂN TU TẬP    –  INDRIYA-

BHAVANA  Sutta  ) 
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