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126.  Kinh  PHÙ DI   
( Bhùmija sutta ) 

 

                           Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 

          Trú Vương Xá – Rá-Chá-Ga-Ha  

              Tinh Xá Vê-Lú-Va-Na  

     ( Trúc Lâm Tinh Xá cũng là nơi đây ) 

          Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 

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

              Vị Tôn-giả Phu-Mi-Cha            ( Bhùmija ) 

       Buổi sáng mang bát cùng là đắp y   

           Tôn-giả đi đến nơi trú xứ  

         Của vương tử Cha-Dá-Sê-Na,      ( Jayasena ) 

             Được mời ngồi chỗ soạn ra 

       Vương tử Cha-Dá-Sê-Na mở đầu 

          Nói những lời đón chào, thăm hỏi, 

          Sau khi nói thân hữu, xã giao, 

              Một bên, vương tử ngồi vào 

       Hướng đến Tôn-giả, bắt đầu thưa qua : 
 

    – “ Tôn-giả Phu-Mi-Cha ! Sự cố    

          Có một số Sa-môn, Bàn-môn   

              Có lý thuyết họ bảo tồn 

       Cũng là quan điểm Bàn-môn sẵn dành : 

         ‘Nếu ước nguyện thực hành Phạm hạnh 

          Thời không đạt được Thánh vị đâu ! 

              Nếu không ước nguyện nhắm vào 

       Thực hành Phạm hạnh, không sao đạt thành 

          Được quả vị tịnh thanh nào đó. 

          Nếu có và không có ước mong 
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              Thực hành Phạm hạnh cần công 

       Không đạt quả vị dù lòng không mong. 

          Nếu không có và không không có  

          Ước nguyện Phạm hạnh đó thực thi 

              Thời không đạt quả vị gì’. 

       Đạo Sư Tôn-giả nói gì điều đây ? 

          Có lập luận điều đây sao vậy ? ”.  
 

    – “ Thưa Vương tử ! Điều ấy thực ra   

              Tôi không tận mặt Phật Đà 

       Được nghe như vậy, hoặc là nhớ ghi. 

          Sự việc này nếu khi xảy tới 

          Thế Tôn với giải thích như sau : 

             ‘Nếu có điều ước nguyện nào 

       Để hành Phạm hạnh thuộc vào dạng chi 

          A-Dô-Ni-Sô – không chánh đáng –  ( Ayoni so ) 

          Thời không đạt được quả vị gì. 
 

              Nếu không có ước nguyện chi 

       Để hành Phạm hạnh, không vì chánh chân 

          Thời cũng không đạt phần quả vị. 
 

          Nếu đích thị có & không mong gì, 

              Hành Phạm hạnh bất chánh, thì 

       Không đạt quả vị bất kỳ ước & không. 
 

          Nếu không có và không không có   

          Hành Phạm hạnh chẳng có chánh chân 

              Thời không đạt quả vị cần. 
 

       Còn nếu vị ấy có phần ước mong  

          Hành Phạm hạnh sáng trong chánh đáng 

          Thời sẽ đạt quả vị quang huy. 

              Nếu không có ước nguyện gì 
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       Hành Phạm hạnh, nhưng hành trì chánh chân 

          Sẽ đạt phần quả vị lành đó. 
 

          Nếu có và không có ước mong 

              Hành Phạm hạnh đúng, sáng trong, 

       Sẽ đạt quả vị viên thông vừa lòng.   
 

          Nếu không có và không không có  

          Ước nguyện đó, Phạm hạnh thực hành 

              Một cách chánh đáng, tịnh thanh 

       Cũng được quả vị đạt thành viên thông. 
 

          Thưa Vương-tử ! Tôi không tận mặt    

          Nghe lời Phật, hay được nhớ ghi 

              Sự việc vậy xảy ra, thì 

       Thế Tôn có giải thích y như vầy ”.  
 

    – “ Nếu Đạo Sư của ngài thuyết vậy  

          Lập luận vậy, thời tôi nghĩ là 

              Thầy Tôn-giả Phu-Mi-Cha 

       Đứng đầu hơn cả các Bà-la-môn 

          Hay Sa-môn tầm thường tất cả ”.  
 

          Rồi Vương tử Cha-Dá-Sê-Na 

              Mời Tôn-giả Phu-Mi-Cha 

       Dùng với Tha-Lí-Pa-Kha – bát mình 

          Để thọ thực, tâm bình yên ả 

          Rồi Tôn-giả Phu-Mí-Cha này 

              Sau khi thọ thực tại đây  

       Trở về, đến hương thất Ngài Thế Tôn 

          Đảnh lễ đấng Thế Tôn Vô thượng    

          Đoạn ngồi xuống bên cạnh Phật Đà, 

              Cung kính, Tôn giả thưa qua 

       Đầu đuôi câu chuyện Cha-Da-Sê-Nà          
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          Đã hỏi và Tôn-giả đã đáp, 

          Như vậy có thuận hạp với lời 

              Của đức Thế Tôn một thời 

       Đã dạy, không xuyên tạc lời Thế Tôn 

          Với điều không đúng với sự thật. 

          Hay giải thích này rất chánh chân 

              Đúng pháp, tùy pháp; là phần 

       Các đồng Phạm hạnh khi cần nói ra 

          Đúng pháp và tùy pháp nói đó 

          Sẽ không có điều chỉ trích ra ?  
 

        – “ Thật vậy, này Phu-Mi-Cha !  

       Với câu hỏi của Cha-Da-Sê-Nà, 

          Câu trả lời ông đà sử dụng, 

          Ông nói đúng lời của Như Lai, 

              Ông không xuyên tạc Như Lai 

       Do sai sự thật. Ở đây ông dùng 

          Lời giải thích tựu trung đúng pháp 

          Và tùy pháp, không thể trách chê 

              Từ đồng Phạm hạnh cận kề 

       Không cớ chỉ trích vấn đề nêu trên. 
 

          Phu-Mi-Cha ! Tuổi tên Phạm Chí  

          Hay Sa-môn các vị trải qua 

              Có tà kiến, tư duy tà, 

       Tà ngữ, tà nghiệp, sống tà mạng thân 

          Tà tinh cần, tà niệm, tà định… 

          Nếu họ tính ước nguyện thực hành 

              Phạm hạnh, thời sẽ không thành 

       Không đạt quả vị tịnh thanh bao giờ. 

          Nếu họ không bao giờ ước nguyện 

          Hành Phạm hạnh, tà kiến chấp vào 
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              Thời không đạt quả vị đâu ! 

       Nếu có & không có thuộc vào ước mong 

          Hành Phạm hạnh, cũng không đạt đó. 

          Nếu không có & không không có mong 

              Không đạt quả vị viên thông. 

       Vì sao vậy ? Chính vì không phải là 

          Phương pháp mà để đạt quả vị. 
 

          Phu-Mi-Cha ! Như ví một người  

              Cần dầu, tìn cầu khắp nơi, 

       Rồi y đổ cát vào nơi cái thùng 

          Cứ rưới nước rồi dùng sức ép 

          Để cát bị sức ép ra dầu. 

              Nếu y ước nguyện chăm vào 

       Sự ép cát để lấy dầu cho mau, 

          Không thể nào lấy dầu từ cát. 
 

          Hoặc người khác không có ước mong,    

              Có và không có ước mong,  

       Không có & không không có mong ước nào 

          Để ép cát lấy dầu như thế… 

          Cũng không thể lấy dầu được đâu ! 

              Này Phu-Mi-Cha ! Vì sao ? 

       Vì không phải cách lấy dầu trải qua, 

          Không phải là phương pháp tinh chế. 
 

          Cũng như thế, này Phu-Mi-Cha !  

              Những vị Sa-môn hay là 

       Những vị Phạm Chí có tà kiến chi  

          Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, 

          Tà mạng, tiếp là tà tinh cần, 

              Tà niệm, tà định thực hành 

       Quả vị không thể đạt thành được đâu !       
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          Vì không phải thuộc vào phương pháp  

          Để chứng đạt quả vị thanh cao. 

              Phu-Mi-Cha ! Ví như sau : 

       Một người cần sữa, tìm cầu sữa tươi 

          Đi khắp nơi để tìm sữa ấy, 

          Rồi nắm lấy đầu con bò con 

              Cố gắng vắt sữa bò con, 

       Rốt cuộc người ấy cũng không được gì. 

          Vì sao vậy ? Bởi vì điều ấy 

          Vốn không phải phương pháp tìm cầu 

              Để có sữa bò được đâu ! 
 

       Cũng như một kẻ tìm cầu sanh-tô    

          Tìm sanh-tô chỗ này chỗ khác 

          Y lấy bát đổ nước vào ghè 

              Khuấy đánh bằng một cái que  

       Với chỉ nước lã trong ghè quấy lên  

          Mong trở nên sanh-tô sao đạt ?  

          Vì phương pháp sai lạc làm ra. 

              Ví như, này Phu-Mi-Cha ! 

       Một người cần lửa, gần xa tìm cầu 

          Rồi mau mau đem đồ quay lửa 

          Cọ xát, cứa vào một khúc cây 

              Ướt nhẹp và có nhựa đầy 

       Để mong có lửa. Việc này uổng công ! 

          Vì sao vậy ? Vì không đúng cách. 
 

          Cũng như vậy, phân tách sâu xa  

              Những Sa-môn, Bàn-môn – mà 

       Tà kiến, tà mạng cùng tà tư duy, 

          Hay mọi thì tà ngữ, tà nghiệp, 

          Tà tinh tấn, tà niệm, định tà, 



Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 126 : PHÙ-DI  (Bhùmija)  *  MLH  –  069         
 

              Nếu có ước nguyện, hay là 

       Không có ước nguyện, có và cũng không, 

          Nếu không có và không không có 

          Ước nguyện đó : Phạm hạnh thực hành 

              Nhưng vì tà đạo sẵn dành 

       Không thể chứng quả vị thanh tịnh nào. 

          Vì cớ sao ? Làm sai phương pháp 

          Để chứng đạt quả vị thanh cao. 
 

              Phu-Mi-Cha ! Sa-môn nào  

       Hay những Phạm-chí trước sau mọi thì 

          Có chánh kiến, tư duy chân chánh, 

          Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh cần, 

              Chánh mạng, chánh niệm – cùng phần 

       Chánh định. Nếu họ tự thân ước nguyền 

          Hành Phạm hạnh cần chuyên, thời chắc 

          Họ sẽ đắc quả vị thanh cao. 

              Nếu không có ước nguyện nào 

       Nếu có & không có nhằm vào ước mong, 

          Nếu không có và không không có 

          Ước nguyện đó, Phạm hạnh thực hành  

              Sẽ đạt quả vị tịnh thanh. 

       Vì sao ? Vì phương pháp dành cho ai 

          Thực hành để chứng ngay quả vị. 
 

          Phu-Mi-Cha ! Như ví người này     

              Cần dầu, tìm cầu đó đây, 

       Tìm được hạt đậu, dừa hay hạt mè 

          Hông đậu, dừa hay mè – sau đó 

          Y chịu khó đổ vào cái thùng 

              Ép cho ra dầu để dùng,  

       Đó là phương pháp sẽ cung cấp dầu.    

Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 126 : PHÙ-DI  (Bhùmija)  *  MLH  –  070         
 

          Cũng vậy, bao Sa-môn, Phạm-chí 

          Có chánh kiến cho chí định thiền 

              Dù có hay không ước nguyền 

       Thực hành Phạm hạnh thời liền đạt ngay 

          Quả vị Thánh. Điều này sao thế ? 

          Vì là phương pháp để đạt thành 

              Quả vị thanh cao tịnh thanh. 
 

       Này Phu-Mi-Chá ! Có anh tìm cầu   

          Sữa tươi, nên đi vào chuồng trại 

          Vắt sữa từ bò cái đương thì 

              Y lấy được sữa mang đi. 
 

       Cũng như một kẻ, Phu-Mi-Cha này !    

          Cần sanh-tô, đó đây tìm kiếm 

          Sau khi kiếm được lạc – đa-thi –      ( dadhi ) 

              Đổ vào cái ghè tức thì 

       Lấy que khuấy đánh kiên trì liền tay 

          Y có ngay sanh-tô ở đấy. 

          Nếu người ấy ước nguyện hay không, 

              Cũng có sanh-tô vừa lòng. 

       Vì sao ? Vì người ấy trong việc này 

          Làm đủ đầy đúng phương pháp ấy ! 
 

          Cũng như vậy, có một người nào   

              Cần lửa, khắp nơi tìm cầu 

       Được đồ quay lửa, cọ vào khúc cây 

          Mà khúc cây khô, không có nhựa, 

          Cọ mạnh hoài thời lửa bùng lên 

              Nếu y không ước nguyện liền, 

       Có hay không có ước nguyền ở trong, 

          Nếu không có và không không có 

          Ước nguyện đó, người ấy vẫn là          
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              Có sanh-tô, có lửa ra. 

       Này Phu-Mi-Chá ! Những Sa-môn nào 

          Hay Bàn-môn thuộc vào chánh kiến, 

          Chánh tư duy, chánh nghiệp, lời chân, 

              Chánh ngữ và chánh tinh cần, 

       Chánh mạng, chánh định – tám phần sạch trong 

          Dù ước nguyện hay không ước nguyện 

          Hành Phạm hạnh diễn tiến đạt thành 

              Quả vị thanh cao tịnh thanh. 

       Vì sao ? Phương pháp thực hành trải qua 

          Đó chính là để đạt quả vị. 

          Nếu bốn ví dụ ấy khởi ra 

              Từ nơi ông, Phu-Mi-Cha ! 

       Nói với vương-tử Cha-Da-Sê-Nà 

          Thời vương-tử Cha-Da-Sê-Ná 

          Tự nhiên đã tin tưởng nơi ông, 

              Sẽ hành động đúng trong vòng 

       Cung cách tin tưởng nơi ông từ đầu ”.  
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Làm sao được thế !    

          Con không thể nào nẩy sinh ra  

              Bốn ví dụ như vừa qua 

       Để vị Cha-Dá-Sê-Nà vững tin ”.   
 

          Đức Thế Tôn cao minh giảng giải  

          Pháp như vậy cho Phu-Mi-Cha 

              Tôn-giả đảnh lễ thiết tha, 

       Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-       
 

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

(  Chấm dứt  Kinh  số 126 :  PHÙ-DI  –   

BHÙMIJA  Sutta  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127.  Kinh  A-NA-LUẬT   
( Anuruddha sutta ) 

 

                           Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          Sa-Vát-Thi – Xá-Vệ trú qua 

              Ký Viên – Chê-Tá-Va-Na  (1) 

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

          Sáng tinh sương, Pan-Cha-Kan-Gá  (2) 

          Một thợ mộc, bảo gã người nhà : 
 

         – “ Tôn-giả A-Nu-Rút-Tha       ( Anuruddha ) 

       Đang ở Tinh xá Chê-Ta-Va-Nà. 

          Hãy đến, nhân danh ta – cung kính 

          Cúi đầu đính lễ dưới chân ngài, 

              Thưa rằng : ‘Thỉnh ngài ngày mai 

       Cùng ba vị nữa thân lai đến nhà 

          Của thợ mộc Pan-Cha-Kan-Gá 

          Để thọ thực. Tôn-giả vui lòng 

              Đến sớm vào lúc hừng đông 

       Bởi vì Gia chủ chính trong lúc này 

          Nhiều việc phải làm ngay chẳng đợi, 

          Nhiều bổn phận đối với Quốc vương ”.  

              Người nhà nghe kỹ tinh tường   

       Vâng lời đi đến Tăng-đường Kỳ Viên 
    _____________________________ 
 

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

 Trưởng Giả Cấp-Cô-Độc (Anathapindika – tên thật là SUDATTA   

-Tu-Đạt-Đa ) 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.            (2) : Thợ mộc tên Pancakanga.  

Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 127 :    A-NA-LUẬT           *  MLH  –  074         
 

          Rồi đến liền tịnh thất an trú 

          Của Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha 

            (Tức là A-Nậu-Lâu-Đà, 

       Hay A-Na-Luật cũng là ngài đây). 

          Đảnh lễ ngài rồi thưa tất cả  

          Lời thợ mộc Pan-Chá-Kan-Ga. 
 

              Tôn-giả A-Nậu-Lâu- Đà 

       Im lặng, là cách tỏ ra nhận lời.    
 

          Đến hôm sau lúc trời hừng sáng 

          Đêm đã mãn, Tôn-giả đắp y 

              Mang bát, cùng với ba vì 

       Tỷ Kheo, rảo bước uy nghi đến nhà 

          Của thợ mộc Pan-Cha-Kan-Gá, 

          Sau khi đến, an tọa nghiêm trang 

              Trên chỗ được soạn sẵn sàng  

       Rồi vị thợ mộc cúng dàng thức ăn, 

          Món quý trân loại mềm và cứng 

          Gia chủ đứng phục vụ hết lòng.  

              Sau khi các vị ăn xong 

       Tay rời bình bát rồi đồng đọc kinh 

          Phúc chúc cho gia đình tín chủ. 
 

          Rồi Gia chủ thợ mộc nói trên   

              Lấy ghế thấp ngồi một bên, 

       Hướng về Tôn-giả thưa lên như vầy : 
 

    – “ Bạch Tôn-giả ! Ở đây một dạo 

          Các Tỷ Kheo Trưởng Lão nói rằng :  

            ‘Này Gia chủ ! Hãy tinh cần 

       Vô lượng tâm giải thoát năng tu trì’. 

          Cũng có một số vì Trưởng Lão 

          Thì lại bảo : ‘Hãy tu hằng ngày         
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              Đại hành tâm giải thoát này’.  

       Kính bạch Tôn-giả ! Như vầy phải chăng 

          Hai pháp vừa khác văn, khác nghĩa, 

          Hay đồng nghĩa, khác biệt về văn ? ”.  
 

        – “ Này Gia chủ ! Thế tự thân  

       Thế nào ông nghĩ về căn bản này ? 

          Hãy nói ngay điều ông nghĩ ấy 

          Vấn đề đấy xác thật cho ông ”.  
 

     T – “ Thưa Tôn-giả ! Tự trong lòng 

       Con nghĩ : Hai pháp này đồng nghĩa nhau  

          Nhưng khác văn. Thế nào tôn ý ? ”. 
 

    – “ Này Gia-chủ ! Phải nghĩ như vầy     

             ‘Vô lượng tâm giải thoát’ đây   

      ‘Đại hành tâm giải thoát này’, cả hai  

          Những pháp này chúng vừa khác nghĩa, 

          Vừa khác văn, chặt chịa điều này. 

              Gia chủ cần hiểu như vầy 

       Hiểu đúng với pháp môn đây trình bày. 

          Cư Sĩ này ! Thế nào hiểu đạt 

          Vô lượng tâm giải thoát ở đây ? 

              Tự thân vị Tỷ Kheo này 

       An trú biến mãn đủ đầy một phương 

          Tâm an tường với Từ câu hữu 

          Cũng như vậy, câu hữu phương hai 

              Phương thứ ba, thứ tư này 

       Cùng khắp thế giới, trong, ngoài, dưới, trên 

          Cả bề ngang, mọi bên phương xứ 

          Khắp vô biên… an trú với Từ 

              Quảng đại, vô biên, an như 

       Không sân, không hận, tâm Từ các phương. 
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          Rồi biến mãn các phương an trú 

          Tâm câu hữu khắp cả với Bi 

              Với Hỷ, với Xã – cũng y 

       Câu hữu phương một rồi thì phương hai 

          Rồi tiếp đây phương ba câu hữu  

          Phương thứ tư câu hữu cũng vầy 

              An trú, biến mãn hòa hài  

       Cùng khắp thế giới trong, ngoài, dưới, trên 

          Cả bề ngang, mọi bên phương xứ 

          Khắp vô biên, an trú với Từ 

              Với Bi, Hỷ, Xã  chẳng trừ 

       Không sân, không hận, quảng từ, vô biên.  
 

          Này Cư Sĩ ! Gọi liền chẳng khác 

          Vô lượng tâm giải thoát là đây. 
 

              Còn thế nào để hiểu ngay  

       Đại hành tâm giải thoát này hành theo ? 

          Ở đây vị Tỷ Kheo cho tới 

          Một gốc cây trú với lạc yên 

              Biến mãn, thấm nhuần, vô biên, 

       Cho đến vậy khi tu Thiền trải qua, 

          Được gọi là ‘đại hành tâm’ ấy 

          Giải thoát vậy.  Lại nữa xảy ra 

              Tỷ Kheo cho đến hai, ba 

       Gốc cây – trú, biến mãn, qua thấm nhuần 

          Cho đến luôn khi Thiền định vậy. 
 

          Hoặc vị ấy cho đến một làng, 

              Cho đến hai, ba ruộng làng, 

       Một đại-vương-quốc – trú an, biến đầy, 

          Thấm nhuần lớn đến ngay như vậy 

          Khi vị ấy tu thiền trải qua.    
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              Tỷ Kheo cho đến hai, ba 

       Đại vương quốc như vậy mà trú an, 

          Biến mãn, toàn thấm nhuần lớn đại 

          Cho đến vậy, trong khi tu thiền, 

              Như vậy nó được gọi liền 

      ‘Đại hành tâm giải thoát’ riêng như vầy. 

          Cư Sĩ này ! Phải nên hiểu rõ 

          Hai pháp đó : khác nghĩa, khác văn, 

              Gia Chủ ! Có bốn hữu sanh 

      (Bốn sự sinh khởi) là danh mọi thời 

          Cho một đời sống mới – nghĩa đó. 
 

          Sao mà có bốn hữu sanh vầy ?     

              Này Cư Sĩ ! Như ở đây 

       Một người với hào quang đây có chừng 

         (Có hạn lượng) và từng an trú 

          Biến mãn đủ, nhuần thấm muôn trùng 

              Sau khi thân hoại mạng chung 

       Được sanh và cộng trú cùng Chư Thiên 

          Thiểu Quang Thiên. Rồi có vị khác 
 

          Hào quang đạt vô lượng – ung dung  

              Biến mãn, thấm nhuần vô cùng 

       Sau khi thân hoại mạng chung, sinh liền  

          Cõi Vô Lượng Quang Thiên, cộng trú. 
 

          Này Gia Chủ ! Lại nữa, có người  

              Hào quang tạp nhiễm chẳng rời 

       An trú, biến mãn mọi nơi, thấm nhuần, 

          Sau thân hoại mạng chung, sinh tới 

          Cộng trú với Tạp Nhiễm Quang Thiên. 
 

              Rồi lại có người thiện hiền 

       Hào quang thanh tịnh và liền trú an   
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          Biến mãn toàn, thấm nhuần như vậy 

          Khi vị ấy thân hoại mạng chung 

              Được sinh cộng trú ung dung 

       Chư Thiên Biến Tịnh Quang, cùng nơi đây.   

          Bốn loại hữu sanh này là vậy.   
 

          Một thời ấy, Chư Thiên các vì  

              Tập họp tại một chỗ, thì 

       Thấy sự sai khác nhiều khi sắc màu  

          Không sai khác thuộc vào ánh sáng 

          Của hào quang. Như dạng có người 

              Cầm nhiều đèn dầu đồng thời 

       Ung dung đi thẳng vào nơi một nhà 

          Khi vào nhà các cây đèn ấy 

          Ngọn lửa cháy được thấy khác nhau, 

              Nhưng không có sai khác nào 

       Về ánh sáng của đèn dầu nói trên. 
 

          Cũng vậy nên, hỡi này Cư Sĩ !    

          Có một thời các vị Chư Thiên 

              Tập họp tại một chỗ liền 

       Thấy sự sai khác về duyên sắc màu 

          Cũng thấy mau có sự sai khác 

          Về hào quang của các Chư Thiên. 

              Các vị ấy không phan duyên 

       Không nghĩ điều đó thường xuyên, thường còn 

          Là thường hằng, sắt son thường trú, 

          Nhưng Chư Thiên an trụ chỗ nào  

              Thời tại chỗ ấy trước sau 

       Chư Thiên cùng sống với nhau thuận hòa, 

          Sống thoải mái, như là ví dụ 

          Các con ruồi cư ngụ la đà              
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              Trong đòn gánh, trong giỏ hoa, 

       Chúng không có nghĩ như là chính đây 

          Thường còn hay thường hằng, thường trú 

          Cho chúng tôi cư ngụ lâu nào ! 

              Nhưng ruồi an trú nơi đâu, 

       Chỗ ấy chúng thoải mái vào sống an ”.  
 

          Nghe nói vậy, thì hàng Tôn-giả 

          A-Phi-Dá Kách-Chá-Na (1) đây 

             (Cùng đi thọ trai với ngài) 

       Hướng A-Na-Luật ngài này, thưa ngay : 
 

    – “ Tốt lành thay ! Thật là xác thực  

          A-Na-Luật Tôn-giả trình bày  

              Ở đây, tôi có câu này 

       Cần phải hỏi rõ, xin ngài giảng thêm.  

          Thưa Tôn-giả ! Chư Thiên đây đó 

          Các vị có phát ra hào quang : 

              Đều có hạn lượng hào quang, 

       Hay một số có hào quang vô lường ? ”.  
 

    – “ Này Hiền-giả ! Tùy trường hợp cả !  

          Điều đó đã có nhiều Chư Thiên  

              Hào quang vô lượng vô biên,  

       Nhưng một số vị do duyên không toàn 

          Có hào quang hạn lượng được tả ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả A-Nậu-Lâu-Đà ! 

              Do nhân & duyên gì xảy ra 

       Nên dù các vị sinh qua cõi Trời 

          Một số thời hào quang hạn lượng 

          Một số có vô lượng hào quang ? ”. 
    ___________________________ 
 

(1) : Tôn-già Abhiya Kaccana. 
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              Này Hiền-giả ! Hãy sẵn sàng ! 

       Tôi hỏi Hiền-giả nếu kham nhẫn, thời  

          Hiền-giả sẽ trả lời theo ý, 

          Hiền-giả nghĩ thế nào điều này ? 

              Tỷ Kheo cho đến một cây  

       Thấm nhuần, biến mãn đủ đầy, trú an 

          Trong khi đang tu thiền tâm trụ, 

          Hay Phích-Khú cho đến hai, ba, 

              Gốc cây - biến mãn đủ đầy 

       Thấm nhuần, an trú như vầy, trong khi 

          Đang tu thiền. Vậy thì căn cứ 

          Trong hai sự tu tập tâm này 

              Tu tập nào rộng lớn đây ? ”.  
 

 – “ Thưa Tôn-giả ! Tỷ Kheo nay như vầy    

          Cho đến hai gốc cây, ba, bốn  

          An trú, biến mãn lớn, thấm nhuần 

              Trong khi tu thiền đã thuần 

       Tu tập tâm đó ngọn nguồn hơn xa ”.  
 

    – “ Hiền-giả Kách-Cha-Na ! Như vậy  

          Tỷ Kheo ấy cho đến ruộng làng 

              Một, hai hay ba ruộng làng 

       Thấm nhuần, biến mãn, trú an như vầy 

          Cho đến ngay một đại vương quốc 

          Hai, ba đại vương quốc – trú an, 

              Biến mãn, thấm nhuần vô vàn… 

       Cho đến như vậy khi đang tu thiền, 

     … Cho đến tận hải biên xa thẳm 

          Biến mãn và nhuần thấm, trú yên   

              Xảy đến khi đang tu thiền 

       Như vậy tu tập tâm liền trước sau  
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          Sự tu tập tâm nào hôn cả ? ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha ! 

              Tỷ Kheo cho đến rất xa 

       Giải đất tận hải biên mà trú an, 

          Biến mãn và thấm nhuần rộng rãi 

          Cho đến vậy khi đang tu thiền 

              Trong những sự tu tập trên 

       Cho đến đất tận hải biên như vầy 

          Sự tu tập tâm này hơn cả ”.  
 

    – “ Hiền-giả Kách-Cha-Ná ! Đó là 

              Do nhân & duyên này xảy ra 

       Chư Thiên ấy tuy sinh ra Thiên đường, 

          Một số thường hào quang hạn lượng, 

          Một số có vô lượng hào quang ”.  
 

        – “ Thưa Tôn-giả ! Tôi hiện đang  

       Có một câu nữa cần mang hỏi ngài : 

          Về hào quang hiển bày Thiên chúng 

          Có phải đúng tất cả hào quang 

              Là tạp nhiễm, hay hào quang 

       Thanh tịnh của một số hàng Chư Thiên ? ”.  
 

    – “ Này Hiền-giả ! Tuy nhiên ở đó  

          Nhiều Chư Thiên cũng có hào quang 

              Tạp nhiễm, nhưng cũng có hàng 

       Chư Thiên có hào quang toàn tịnh thanh ”.  
 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Phát sanh như vậy  

          Do nhân & duyên gì thấy rõ ràng 

              Chư Thiên hoặc có hào quang 

       Tạp nhiễm, hoặc có hào quang tịnh lành ? ”. 
 

    – “ Này Hiền-giả ! Có nhanh ví dụ 
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          Nhờ ví dụ, người trí hiểu ngay 

              Ý nghĩa của lời nói này, 

       Như cây đèn cháy với đầy dầu dơ 

          Tim đèn cũng đen dơ như vậy, 

          Cây đèn ấy cháy rất lu mờ 

              Vì dầu, tim đèn đều dơ. 

       Cũng vậy, Phích-Khú xưa giờ trú an, 

          Biến mãn, thấm nhuần toàn thất niệm 

          Với hào quang tạp nhiễm đêm ngày, 

              Thân dâm hạnh của vị này 

       Không khéo chấm dứt, luôn hay hôn trầm 

          Thụy miên, không quyết tâm đoạn dứt  

          Trạo cử, hối quá thực lắm thay ! 

              Không được khéo nhiếp phục ngay… 

       Vì những cớ ấy, vị này xem như  

          Đèn cháy lên lừ đừ, yếu mãi, 

          Khi thân hoại sinh tới cõi Thiên 

              Cộng trú cùng với Chư Thiên 

       Có hào quang tạp nhiễm, duyên là vầy ! 
 

          Hiền-giả này ! Khi ngọn đèn ấy 

          Được đốt cháy với cái tim đèn 

              Và dầu sạch sẻ không đen, 

       Ngọn lửa tỏa sáng từ đèn dầu đây. 

          Hiền-giả này ! Tỷ Kheo an trú 

          Biến mãn, thấm nhuần đủ như vầy, 

              Với hào quang thanh tịnh này 

       Khi thân dâm hạnh vị đây dứt liền, 

          Cùng hôn trầm thụy miên dứt cả 

          Và trạo cử, hối quá ở đây 

              Được khéo nhiếp phục đêm ngày,         
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       Chính do như vậy, vị này được xem    

          Đã cháy lên ngọn lửa tỏ sáng 

          Khi thân hoại, đã mãn trần duyên 

              Được sinh cộng trú Chư Thiên 

       Hào quang thanh tịnh lan truyền tỏa xa. 
 

          Kách-Cha-Na ! Trả lời Hiền-giả    

          Do nhân này và cả duyên này 

              Giữa Chư Thiên kể ở đây 

       Cùng một Thiên Chúng, nhưng hay bất toàn 

          Một số có hào quang tạp nhiễm, 

          Nhiều chư Thiên ưu điểm có ngay 

              Hào quang thanh tịnh như vầy ”. 
 

       Khi nghe nói vậy, thì ngài cùng đi    

          Là A-Phi-Da Kách-Cha-Ná 

          Hướng Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha  

              Thưa rằng : “ Lời giảng sâu xa 

       Lành thay ! A-Nậu-Lâu-Đà Đại Sư ! 

          Chính Đại Sư đã không khẳng định : 

         ‘Như vầy chính tôi nghe’ lời này, 

              Hay ‘Sự việc đúng như vầy’. 

       Trái lại Tôn-giả ở đây nói là : 

         ‘Chư Thiên này đã là như vậy’, 

         ‘Chư Thiên kia như vậy’ nói ra. 

              Thưa Tôn-giả ! Tôi nghĩ là 

       Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha vị này 

          Chắc chắn đã sống rày trước đó 

          Đã đàm thoại với họ nhiều thời 

              Với chư Thiên các cõi trời ”.  
 

  – “ Kách-Cha-Na Hiền-giả ! Lời của Sư    

          Đến gần như là điều thách đố        
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          Để ta phải tuyên bố ra lời 

              Nhưng nay ta sẽ trả lời : 

       Từ trước ta đã có thời sống qua, 

          Đã đàm luận thật là tương đắc 

          Với chư Thiên ở khắp gần xa ”.  
 

              Sau khi đã được nghe qua  

       Lời vị Tôn-giả tại nhà tín gia 

          Là thợ mộc Pan-Cha-Kan-Gá 

          Thì Tôn-giả Kách-Cha-Na đây 

              Nói với người thợ mộc này : 
 

  – “ Thật là lợi ích tròn đầy cho ông ! 

          Khiến cho ông đoạn trừ nghi hoặc, 

          Những thắc mắc từ trước đến nay, 

              Được dịp nghe pháp môn này 

       Từ A-Na-Luật là ngài Thánh Tăng ”./-    
 

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

(  Chấm dứt  Kinh  số 127 :  A-NA-LUẬT  –   

ANURUDDHA  Sutta  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128.  Kinh   

TÙY PHIỀN NÃO   
( Upakkilesa sutta ) 

 

                           Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 

          Kô-Săm-Bi Ngài đã trú qua 

            ( Xứ Kiều-Thưởng-Di cũng là ) 

       Tại Tinh Xá Gô-Si-Ta (1) an hòa. 
 

          Lúc bấy giờ xảy ra sự cố    

          Sự gây gổ ở Kô-Săm-Bi 

              Giữa các Tỷ Kheo nơi ni, 

       Chống đối, tranh cãi chỉ vì kiến văn 

          Cố đả thương nhau bằng miệng lưỡi, 

          Dùng binh khí miệng lưỡi chống nhau. 
 

              Rồi một Tỷ Kheo đến mau    

       Hương thất Đức Phật, bước vào bên trong 

          Đảnh lễ Thế Tôn xong, cung kính 

          Đứng nghiêm chỉnh thưa ra tức thì : 
 

        – “ Kính bạch đức Chánh Biến Tri !    

       Các Tỷ Kheo ở Kô-Săm-Bì hiện nay    

          Sống cạnh tranh, lòng đầy sân nộ, 

          Do tật đố, tranh đấu tưng bừng  

              Cãi cọ, tranh luận không ngừng, 

       Binh khí miệng lưỡi được dùng đấu tranh 

          Thật tốt lành nếu được Thiện Thệ  

          Vì lòng thương, đến để các vì  
     _____________________________ 
 

(1) : Tinh Xá Ghosita  tại xứ Kosambi (Kiều-thưởng-di). 
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              Tỷ Kheo tôn kính uy nghi 

       Của đấng Đại Giác, ngừng đi việc này ”.  
 

          Thế Tôn Ngài lặng im chấp thuận, 

          Rồi Ngài xuống chỗ các Tỷ Kheo 

              Thế Tôn bảo các Tỷ Kheo :  
 

 – “ Thôi vừa rồi ! Các Tỷ Kheo hãy dừng 

          Sự đấu tranh và ngừng tranh cãi ”. 
 

          Khi nghe Thế Tôn dạy như vầy, 

              Một vị Tỷ Kheo nói ngay : 
 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Thế Tôn đây chính là 

          Bậc Pháp Chủ, nhưng mà việc đó 

          Ngài chớ có nhọc lòng lưu tâm. 

              Ngài hãy an trú, chú tâm 

       Hiện tại lạc trú. Trong tầm chuyện đây 

          Chúng con nay chịu trách nhiệm cả 

          Về tranh luận, cãi vả, đấu tranh ”.  
 

              Lần thứ hai đấng Trọn Lành 

       Lại khuyên các vị làm lành với nhau, 

          Nhưng họ nào chịu nghe lời phải !  
 

          Lần thứ ba, Phật lại dạy rằng :  

        – “ Vừa rồi ! Các Tỷ Kheo Tăng ! 

       Chớ có tranh chấp, chớ hằng luận tranh ”.  
 

          Dù Cha Lành Thế Tôn dạy thế  

          Nhưng không thể lay chuyển tâm tư 

              Bất tịnh của các vị Sư, 

       Chuyển hóa họ với tâm Từ Thế Tôn. 
*  *  * 

          Buổi sáng nọ, Thế Tôn thường lệ  
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          Đắp y, mang bát để hành trì 

              Khất thực tại Kô-Săm-Bi 

       Sau khi khất thực, ngọ thì ăn xong, 

          Ngài trở về, vào trong hương thất 

          Dọn chỗ nằm, y bát mang đi, 

              Ngài đứng với dáng uy nghi 

       Khoan thai đọc một kệ thi như vầy : 
 

   “ Giữa quần chúng la ó này, 

      Không một ai nghĩ mình đây ngu đần, 

      Giữa sự phân ly Chúng Tăng 

      Suy nghĩ hướng thượng, xuất trần là ai ? 
 

      Thất niệm, kẻ trí nói hoài  

      Ba hoa trăm thứ, muôn loài muôn nơi, 

      Miệng há, nói thả dàn thôi !  

      Ai biết sẽ dẫn đến hồi ra sao ? 
 

     ‘Nó mắng tôi, đánh tôi’ đau ! 

     ‘Nó hại tôi, cướp tôi’ nào xót thương ! 

      Ai ôm oán niệm ấy thường 

      Hận thù không thể có đường dừng đâu ! 
 

     ‘Nó mắng tôi, đánh tôi’ đau ! 

     ‘Nó hại tôi, cướp tôi’ nào xót thương ! 

      Không ôm oán niệm mọi đường, 

      Hận thù sẽ tự có đường dứt ngay. 
 

     ‘Hận thù diệt hận thù’ đây  

       Không thể diệt hận thù này được đâu. 

     ‘Từ bi diệt hận thù’ sâu 

       Ngàn thu định luật kể vào là đây ! 
 

      Người khác không hiểu biết vầy : 

     ‘Ở đây ta bị diệt ngay – luân hồi                   
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      Những ai hiểu điều này rồi, 

      Nhờ vầy tranh luận tiêu đời còn đâu ! 

      Kẻ chủ xướng hại mạng nào 

      Cướp bò, cướp ngựa, mưu sâu hại đời, 

      Cướp đoạt quốc độ tơi bời…   

      Họ còn đoàn kết. Các người sao không ? 

      Được bạn hiền trí đồng lòng,  

      Đồng hành, khéo an trú trong an lành, 

      Thắng mọi hiểm nạn, chiến tranh, 

      Hoan hỷ, chánh niệm, tịnh thanh sống đời. 
 

      Nếu không bạn hiền trí, thời  

      Như vua bỏ nước, như voi một mình, 

      Tốt hơn nên sống một mình, 

      Bạn bè ngu ác, bất minh tránh liền, 

      Cô độc, không làm ác duyên, 

      Nhàn hạ như voi rừng riêng cõi bờ ”.  
 

          Lúc bấy giờ, sau khi đọc kệ  

          Đức Thiện Thệ đến làng tên là 

              Ba-La-Ká-Lô-Ná-Ka-Ra  (1) 

       Tôn-giả Pha-Gú (2) từ xa thấy là  

          Đức Phật Đà đang đi đến đấy 

          Tôn-giả ấy liền soạn chỗ ngồi 

              Và nước rửa chân. Đến nơi 

       Phật an tọa tại chỗ ngồi soạn riêng. 

          Tôn-giả Pha-Gu liền đảnh lễ, 

          Một bên đấng Thiện Thệ ngồi vào. 

              Thế Tôn liền hỏi như sau : 

 – “ Tỷ Kheo Pha-Gú ! Thế nào với ông ? 
     _____________________________ 
 

(1) : Làng Balakalonakara.         (2) : Vị Tôn-giả tên Bhagu. 
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          Có sống an vui không ? Thường nhựt 

          Đi khất thực có mệt nhọc không ? ”.  
 

        – “ Vẫn an lành, bạch Thế Tôn !  

       Sống yên ổn, khất thực không nhọc gì ”.  
 

          Đức Thế Tôn sau khi nhắc nhủ 

          Khuyến khích Sư Pha-Gú trú an, 

              Làm cho phấn khởi, hân hoan  

       Ngài liền đứng dậy, thẳng đàng đi qua  

          Pa-Chi-Na-Văm-Sa-Đá-Dá  (1) 

          Tên làng, có Tôn-giả tên là 

              Tỷ Kheo A-Nậu-Lâu-Đà  (2) 

     ( A-Nu-Rút-Thá – A-Na-Luật ) này, 

          Cùng hai ngài, đó là Tôn-giả 

          Nan-Đi-Dá và Kim-Bi-La. (3) 

              Cả ba Tôn-giả trú qua 

       Pa-Chi-Ná-Văm-Sa-Đa-Da làng.  
 

          Người giữ vườn bỗng đang nhìn thấy 

          Đức Thế Tôn đi lại từ xa, 

              Thưa rằng : “ Xin hãy dừng qua ! 

       Sa-môn không thể vào ra nơi này 

          Có ba vị hiện nay thiền tọa 
    _________________________________  
 

  (1) : Làng Pacinavamsadaya . 

  (2) :  Anuruddha  (còn có tên A-Nậu-Lâu-Đà , A-Nậu-Đà-La  hay 

       A-Na-Luật ), một trong 7 vị vương-tử giòng Thích Ca xuất gia  

       theo Phật khi Ngài đã thành đạo và trở về Kapilavatthu . 

       Ngài có tật hay ngủ gật khi nghe Phật thuyết pháp,bị Phật quở  

      trách, nên ngài phát nguyện không ngủ cho tới khi nào đắc quả     

      Do sự cố gắng quá sức, nên hai  mắt ngài bị mù .   Sau đó ngài  

      đắc quả A-La-Hán và được liệt vào Thập Đại Đệ Tử của Phật ,   

      bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất .   
(3) : Hai vị Tôn-giả Thánh Tăng Nandiya  và  Kimbila . 
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          Rất ái luyến tự ngã như vầy 

              Chớ phiền nhiễu các vị đây !”. 
 

       Nghe tiếng người giữ vườn này cản ngăn 

          Vì không biết kim thân Phật Bảo, 

          Nên Tôn-giả A-Nậu-Lâu-Đà 

            ( Tức ngài A-Nú-Rút-Tha ) 

       Liền bảo người giữ vườn là : “ Không sao ! 

          Chớ ngăn Thế Tôn vào thiền thất 

          Ngài là bậc Thầy của chúng tôi ”. 
 

              Ngài A-Na-Luật nói rồi   

       Bèn thân hành đến các nơi tức thì 

          Nơi tu trì của Nan-Đi-Dá , 

          Kim-Bi-Lá Tôn-giả, hai ngài . 

              Đến nơi, Tôn-giả nói ngay : 

    “ Này chư Tôn-giả ! Lành thay ! Lúc này 

          Hãy đến ngay bìa rừng phía trước 

          Chúng ta được vinh dự đón mừng 

              Đức Thế Tôn đã đến rừng 

       Thăm chúng ta, việc chưa từng xảy ra ”.  
 

          Rồi cả ba vị Tôn-giả ấy   

          Lễ Thế Tôn, đón lấy thượng y 

              Và bát của Ngài tức thì. 

       Soạn chỗ để Chánh Biến Tri Ngài ngồi. 

          Nước rửa chân đồng thời múc sẵn 

          Đấng Chánh Đẳng ngồi xuống, rửa chân 

              Rồi các Tôn-giả ân cần 

       Cung kính đảnh lễ pháp thân Phật Đà. 

          Đoạn cả ba một bên ngồi xuống 

          Lòng mong muốn Phật thuyết pháp ra. 

              Đức Thế Tôn nhìn cả ba    
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    ( Nhưng tên A-Nú-Rút-Tha  Ngài dùng )  
 

    – “ Các A-Nú-Rút-Tha ! Hãy tỏ 

          Các ông có an lạc mọi thời ?   

              Có được an vui thảnh thơi ? 

       Khất thực có được thuận thời, đủ không ?” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Chúng con đủ phước, 

          Cả sáu thời đều được an lành 

              Yên vui cùng sống tịnh thanh 

       Khất thực thuận tiện, đủ phần thức ăn ”. 
 

     – “ Này các ông ! Còn phần đời sống 

          Có cùng sống hòa hợp thanh cao 

              Như nước với sữa hòa nhau ? 

       Có cùng hoan hỷ với nhau không nào ? 

          Có tranh cãi, đối đầu gay gắt ? 

          Có cặp mắt thiện cảm nhìn nhau ? ”. 
 

         – “ Bạch đức Thế Tôn ! Trước sau 

       Chúng con hoan hỷ, cùng nhau hợp hòa 

          Tương nhượng, như nước hòa với sữa 

          Không tranh cãi, nương tựa vào nhau 

              Cặp mắt thiện cảm nhìn nhau 

     ( Giữ gìn phạm hạnh thanh cao hài hòa ) 
 

    – “ Các A-Nú-Rút-Tha ! Hãy kể               

          Thế nào để hòa hợp sống chung ? 

              Như nước với sữa hòa cùng ? 

       Nhìn nhau cặp mắt bao dung cảm tình ? ”. 
 

    – “ Bạch Thế Tôn cao minh từ mẫn ! 

          Chúng con vẫn thường nghe nói ra : 

              ‘Thật lợi ích thay cho ta ! 

       Thật khéo lợi ích cho ta vô cùng ! 
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          Khi ta được sống chung hoan hỷ 

          Với các vị đồng phạm hạnh này’.  

              Bạch đức Thế Tôn ! Do vầy 

       Với đồng phạm hạnh ở đây các vì, 

          Con tức thì khởi từ thân nghiệp 

          Từ khẩu nghiệp, ý nghiệp nói chung, 

              Trước mặt và cả sau lưng 

       Do vậy nên chúng con từng nghĩ qua : 

         ‘Hãy từ bỏ tâm ta vị kỷ 

          Sống thuận theo tâm ý thiện lành 

              Của những Tôn-giả chung quanh’. 

       Thế rồi con từ bỏ nhanh tâm mình. 

          Sống giữ gìn thuận theo tâm ý 

          Của những vị Tôn-giả quanh ta, 

              Chúng con tuy thân khác xa 

       Nhưng giống như thể đồng là một tâm ”. 
 

          Tại tịnh lâm, hai vì Thiền-giả 

          Nan-Đi-Dá và Kim-Bi-La 

              Nảy giờ chưa dịp nói ra 

       Đến đây, lần lượt thưa qua thật lòng  

          Cả hai vị tán đồng tất cả 

          Điều A-Nu-Rút-Thá trình bày .                    
 

              Đức Phật tán dương : “ Lành thay ! 

       A-Nu-Rút-Thá ! Lành thay điều này ! 

          Nhưng hằng ngày các ông sống thật 

          Nhiệt tâm, không phóng dật, tinh cần ? ”. 
 

         – “ Chúng con thật sự tinh cần    

       Sống không phóng dật, nhiệt tâm làm đầu ”.  
 

    – “ Như thế nào sống không phóng dật ?     

          Sống chân thật, nhiệt tâm, tinh cần ? ”.  
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         – “ Bạch Phật ! Chính nhờ tinh thần     

       Tất cả công việc chia phân hằng ngày 

          Ai khất thực đủ đầy, về trước 

          Thì sắp đặt sẵn nước các phần : 

              Nước để uống, nước rửa chân 

       Chỗ ngồi thọ thực được phân công bằng 

          Dành một bát thức ăn dư bỏ. 

          Đồ ăn thừa nếu có nhu cầu 

              Muốn ăn thì cứ dùng mau, 

       Không ăn thì phải bỏ vào nơi đâu  

          Không cỏ xanh hoặc vào giòng nước 

          Mà trong nước không có côn trùng . 
 

              Xếp dọn các chỗ ngồi chung 

       Cất đi nước uống , nước dùng rửa chân 

          Cất cái bát chứa phần tàn thực 

          Rồi lập tức quét dọn nhà ăn. 

              Ai thấy ghè nước uống dần 

       Nước nhà cầu, nước rửa chân hết rồi 

          Thì người ấy tức thời lo liệu 

          Chẳng cần biểu, lấy nước đổ đầy, 

              Nếu không đủ sức, bằng tay 

       Liền ra hiệu người thứ hai giúp mình 
 

          Cùng lo liệu tận tình việc ấy 

          Nhưng dù vậy, không gây tiếng ồn. 

              Thứ năm trong niềm kính tôn 

       Đàm luận đạo pháp ôn tồn cả đêm 

          Chúng con sống êm đềm, tinh tấn 

          Không phóng dật, kham nhẫn, nhiệt tâm ”. 
 

          – “ Lành thay ! Các ông âm thầm    

       Thực hành đời sống nhẫm kham, tinh cần 
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          Không phóng dật, nhiệt tâm như vậy 

          Có chứng lấy được pháp thượng nhân 

              Tri kiến thù thắng chánh chân 

       Xứng đáng bậc Thánh lạc an hài hòa ? ”.              
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Đúng là như thế 

          Sao lại không có thể chứng phần   

              Khi không phóng dật, tinh cần, 

       Nhiệt tâm, nên đã được phần hào quang, 

          Cũng như đang hiện khởi sắc pháp, 

          Nhưng hào quang chưa đạt bao lâu 

              Biến mất với sắc pháp mau, 

       Chúng con không hiểu là sao, tướng gì ? ”.  
 

    – “ Tướng ấy thì, A-Nu-Rút-Thá !  

          Các hành giả cần hiểu sâu xa.  

              Này các A-Nậu-Lâu-Đà ! 

       Trước khi giác ngộ Phật Đà độ tha, 

          Khi còn là Bồ-tát như vậy 

          Ta nhận thấy hào quang, cùng là 

              Các sắc pháp hiện khởi ra, 

       Nhưng hào quang ấy có mà không lâu 

          Biến mất mau với sự hiện khởi 

          Các sắc pháp. Do bởi điều này 

              Như Lai suy nghĩ như vầy : 

      ‘Nhân & duyên gì để mất rày hào quang ? 

          Chắc hoàn toàn nghi hoặc là cớ  

          Khiến ta lỡ, mất hào quang trên. 

              Vì có nghi hoặc khởi lên 

       Định của ta biến diệt, nên lỡ làng, 

          Định biến diệt, hào quang biến mất 

          Cùng hiện khởi các sắc pháp này,   
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              Vậy ta phải làm sao đây ? 

       Để nghi hoặc không khởi đầy nơi ta ?’. 
 

          Các A-Nậu-Lâu-Đà ! Ta vẫn  

          Không phóng dật, tinh tấn, nhiệt tâm 

              Ta lại suy nghĩ thâm trầm : 

      ‘Vì không tác ý, định thầm tiêu ma 

          Nên nơi ta, Định bị biến diệt, 

          Định biến diệt, biến mất hào quang 

              Cùng các sắc pháp hiện sang. 
 

       Làm sao nghi hoặc hoàn toàn tiêu vong ? 

          Không tác ý cũng không còn nữa ?   

          Không khởi lên và dựa vào ta ? 

              Này các A-Nú-Rút-Tha ! 

       Ta suy nghĩ tiếp : Chính là nhân & duyên 

          Sự hôn trầm thụy miên, sợ hãi, 

          Nên Định lại biến diệt, như là   

              Một người đi trên đường xa 

       Bỗng có sát thủ nhảy ra bất thần, 

          Công kích cả hai phần nam bắc 

          Y tái mặt, dựng ngược tóc lông, 

              Sợ hãi kinh khủng trong lòng.  
 

       Các A-Na-Luật ! Ta không biếng lười,  

          Không phóng dật, Ta thời suy nghĩ :  

         ‘Sự sợ hãi đích thị khởi lên, 

              Vì có sợ hãi, cho nên 

       Định bị biến diệt, mất liền hào quang 

          Cùng các sắc pháp đang hiện khởi, 

          Phải làm với thế nào để mà 

              Các thứ ấy không khởi ra’. 
 

       Các A-Na-Luật ! Rồi Ta nghĩ là :  
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          Sự phấn chấn hoặc là dâm ý 

          Cũng dẫn tới Định bị diệt đi, 

              Hào quang mất chẳng còn chi 

       Cùng các sắc pháp đồng thì hiện ra. 
 

          Cũng như là tinh cần quá mức 

          Từ nơi Ta lập tức khởi lên, 

              Vì tinh cần quá độ, nên   

       Định lực biến diệt, mất liền hào quang 

          Cùng các sắc pháp đang hiện khởi. 

          Ví như, hỡi A-Nú-Rút-Tha ! 

              Một người sức mạnh bắt, và 

       Nắm chặt con chim cáy, mà quá tay 

          Khiến chim này chết liền tại chỗ, 

          Cũng vậy, sự quá độ tinh cần –   

              Hay quá yếu đuối tinh cần  

       Ví như người ấy đang cầm con chim 

          Nắm lỏng lẻo nên chim bay thoát 

          Khỏi hai tay không chặt của y. 
 

              Rồi Như Lai lại nghĩ suy : 

      ‘Ái dục & Sai biệt tưởng vì khởi lên  

          Cùng sắc pháp khởi liền như vậy, 

          Rồi Trạng thái quá chú tâm vào 

              Các sắc pháp khởi lên mau 

       Nơi Ta, cùng sắc pháp nào khởi ra. 

          Như vậy Ta làm sao để chúng 

          Sẽ vô dụng, không khởi nơi Ta ?  
 

              Này các A-Nú-Rút-Tha ! 

       Các điều được biết xảy ra âm thầm  

          Là phiền não của tâm như vậy, 

          Ta đoạn trừ hết thảy chúng đi.    
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              Các A-Na-Luật ! Rồi thì 

       Ta không phóng dật, hành trì nhiệt tâm, 

          Rất tinh cần – hào quang được thấy, 

          Nhưng không thấy các sắc pháp gì 

              Cả đêm cả ngày, mọi thì. 

       Hoặc thấy sắc, không thấy gì hào quang. 

          Ta nghĩ rằng : ‘Do nhân gì vậy ? 

          Do duyên gì chỉ thấy hào quang ? 

              Không thấy sắc pháp hiện sang ? 

       Hoặc là Ta chỉ hoàn toàn thấy ra 

          Các sắc pháp, nhưng mà không thấy 

          Hào quang ấy ? Về vấn đề này 

              Ta đã suy nghĩ như vầy : 

      ‘Khi Ta chỉ tác ý rày hào quang, 

          Không tác ý về đàng sắc tướng, 

          Chỉ thấy hào quang tướng tức thì 

              Mà không thấy sắc pháp gì’. 
 

       Tác ý sắc pháp, không vì hào quang  

          Thấy sắc pháp, hào quang chẳng thấy 

          Cả đêm, ngày, hết thảy mọi thì.  
 

              Rồi Như Lai lại nghĩ suy : 

      ‘Hào quang hạn lượng Ta thì thấy ra, 

          Các sắc pháp có mà hạn lượng’. 
 

         ‘Thấy hào quang vô lượng sánh bày  

              Sắc pháp vô lượng thấy ngay 

       Cả ngày đêm, cả đêm hay cả ngày’. 

          Vấn đề này, Các A-Na-Luật ! 

          Ta nghĩ : ‘Nhân & duyên thuộc điều trên 

              Sao những hiện tượng có nên ?’ 

       Việc ấy, Ta suy nghĩ liền như sau :                
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         ‘Một khi nào định có hạn lượng 

          Mắt Ta có hạn lượng, thấy ra 

              Hào quang có hạn lượng, và 

       Thấy sắc pháp có hạn lượng, mà trải qua. 
 

          Định của Ta khi không hạn lượng, 

          Mắt Ta thành vô lượng sâu xa  

              Thấy hào quang vô lượng, và 

       Sắc pháp vô lượng thấy qua như vầy 

          Cả đêm ngày, mọi thời tất cả’.  
 

          Các A-Nú-Rút-Thá ! Khi Ta  

              Biết được nghi hoặc chính là  

       Một thứ phiền não phiền hà của tâm 

          Thì nghi hoặc bị tầm tiêu diệt. 
 

          Khi nào biết không tác ý, và 

              Hôn trầm thụy miên, cùng là  

       Sợ hãi, phấn chấn hay tà ý dâm, 

          Hoặc biết được tinh cần thái quá & 

          Tinh cần quá yếu đuối… nơi tâm, 

              Dục ái, tưởng sai biệt thầm 

       Hay là trạng thái chú tâm quá nhiều 

          Đến các sắc pháp… đều tích trữ, 

          Là những thứ phiền não của tâm, 

              Được Ta đoạn trừ âm thầm. 
 

       Các A-Na-Luật ! Ta thầm nghĩ ra :  

         ‘Những phiền não tâm, Ta đã diệt 

          Nay Ta quyết tu tập hành trì 

              Ba loại Định được thực thi. 

       Các A-Na-Luật ! Những khi nào mà 

          Tu định có tầm và có tứ & 

          Định không tầm, có tứ mà thôi & 
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              Không tầm, không tứ định thời, 

       Ta tu định có hỷ rồi tiếp nhanh 

          Ta thực hành định không có hỷ, 

          Tu định chỉ câu hữu lạc ngay, 

              Tu định câu hữu xả này. 
 

       Các A-Na-Luật ! Ta rày hành qua   

          Tu tập ba loại định hoàn thiện 

         Thời tri kiến khởi lên nơi Ta : 

            ‘Sự giải thoát của Ta là 

       Bất động. Đời sống của Ta cuối cùng ! 

          Và tựu trung không còn sinh lại ”. 
 

          Nghe Thế Tôn giảng giải sâu xa  

             Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha 

       Hoan hỷ tín thọ thiết tha phụng hành ./-  
 

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

(  Chấm dứt  Kinh  số 128 : TÙY PHIỀN NÃO  –   

UPAKKILESA  Sutta  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129.  Kinh  HIỀN NGU   
( Bàlapandita sutta ) 

 

                           Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          Sa-Vát-Thi – Xá-Vệ trú qua 

              Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na 

      (Kỳ Viên Tinh Xá cũng là nơi đây). 

          Tại nơi này, Thế Tôn cho gọi 

          Các Tỷ Kheo, rồi nói như vầy : 
 

        – “ Này các Tỷ Kheo ! Ở đây   

       Có ba đặc điểm đủ đầy có ra 

          Cũng gọi là đặc tướng, đặc ấn 

          Của người ngu, chẳng lẫn vào đâu. 
  

              Ba đặc điểm ấy là sao ? 

     - Người ngu suy nghĩ ác vào tư duy 

        - Lời nói ác, - Thực thi ác hạnh. 

          Nếu người ngu đã tránh thực hành  

              Cả ba đặc điểm chẳng lành 

       Làm sao kẻ trí biết nhanh như vầy : 

         ‘Chính người này ngu si trói buộc 

          Không phải thuộc Chân-nhân các vì’. 
 

              Vì rằng người ngu tư duy  

       Là suy nghĩ ác, lời thì ác ngôn, 

          Và ác hạnh bảo tồn, giữ lấy 

          Chính vì vậy kẻ trí biết ngay : 

             ‘Người ngu chính là kẻ này, 

       Không phải bậc trí sâu dày Chân-nhân’. 

          Người ngu ấy ngay phần hiện tại 
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          Cảm thọ lấy ba loại khổ ưu. 

              Hãy nghe, này các Tỷ Khưu ! 

       Nếu người ngu đến và lưu trú vào 

          Ngồi chỗ nào giữa hội chúng tụ, 

          Ngồi bên đưởng xe cộ lại qua, 

              Ngồi tại ngã tư, ngã ba… 

       Nếu có người thấy y mà nghĩ suy 

          Câu chuyện gì thích hợp người ấy :  
 

         ‘Nếu y ngu, thường lấy của người, 

              Sát sanh, tà hạnh mọi thời, 

       Nói láo, ác khẩu, nói lời ba hoa, 

          Say rượu men hay là rượu nấu’. 
 

          Còn người ngu tự bảo trong khi   

              Nhiều người khác nghĩ về y : 

      ‘Họ nghĩ cũng đúng những gì về ta, 

          Vì những thứ ấy ta có thật 

          Và ta thật có những điều này’. 

              Này các Tỷ Kheo ! Ở đây   

       Khổ ưu thứ nhất, người này ngu si  

          Cảm thọ ngay trong thì hiện tại. 
 

          Người ngu thấy kẻ trộm cướp, thời 

              Vua quan khi bắt được rồi    

       Áp dụng hình phạt tùy nơi tội hình : 

          Đánh roi, gậy lên mình kẻ ấy, 

          Chặt chân, tay ; xẻo lấy mũi, tai 

              Hình phạt vạc dầu sôi đầy 

     ‘Hình con sò xẻo’ ở ngay ‘đỉnh đầu’  

          Hoặc ‘la hầu khẩu hình’ ở giữa 

          Hoặc lấy lửa đốt như vòng hoa 

            ‘Chúc thủ hình’ – phạt đốt tay, 
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     ‘Khu hành hình’ – rơm bện đây siết dày, 

        ‘Bì y hình’ – vỏ cây làm áo ,  

        ‘Linh dương hình’ – dê núi hành hình , 

              Hoặc hình thức ‘câu nhục hình’ 

       Lấy câu móc thịt, thật kinh khiếp rày 

          Hình đồng tiền, thịt này được cắt            

        ‘Khối trấp hình’ này, hoặc ‘chuyển hình’ 

            ‘Cao đạp đài’, cách hành hình 

       Dầu sôi tưới phỏng thân mình, chân tay,  

          Thả chó dữ ra ngay, xé xác, 

          Trói vào cọc, hình phạt chém ngay. 
   

              Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 

       Người ngu thấy vậy, nghĩ vầy : ‘Do nhân 

          Các ác hành tự thân chuốc lấy 

          Tên trộm cướp phạm phải luật hình 

              Bị vua quan bắt hành hình 

       Với nhiều cách thức thật kinh khủng này. 

          Những điều đây nơi ta cũng có 

          Nếu vua quan mà họ biết ra, 

              Bắt ta, hành phạt khảo tra 

       Thật là khủng khiếp, khiến ta ưu sầu’. 

          Là thứ hai thuộc vào ưu khổ 

          Mà người ngu cảm thọ hiện thời. 
 

              Lại nữa, người ngu leo ngồi  

       Trên ghế, giường ngủ, nằm nơi đất nền 

          Lúc bấy giờ, dựa trên ác nghiệp 

          Của y làm liên tiếp trước sau 

              Như thân & khẩu & ý hành nào 

       Khiến bị treo áp rồi mau treo nằm 

          Treo đè lên chỉ nhằm người ấy.   
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          Giống như vậy, này các Tỷ Kheo ! 

              Bóng các đỉnh núi buổi chiều 

       Treo nằm, treo đứng hay đều đè lên 

          Trên mặt đất. Cho nên cũng vậy, 

          Người ngu ấy suy nghĩ như sau : 

             ‘Ta không làm điều phước nào, 

       Không làm điều thiện, dấn sâu tội nhiều, 

          Không làm điều chống lại sợ hãi, 

          Làm điều hại, hung bạo, ác nhân, 

              Do làm điều ác mọi phần 

       Phải sinh ác thú khi thân chết rồi’.  
 

          Người ấy thời sầu muộn, than vãn  

          Khóc lóc, đoạn đấm ngực rên la 

              Rơi vào bất tỉnh. Đây là 

       Một sự ưu khổ thứ ba hiện đời 

          Mà người ngu tức thời cảm thọ. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Kẻ đó ngu si   

              Làm thân-ác-hành mọi thì 

       Ác hành khẩu & ý, nên khi chết rồi   

          Sinh vào nơi ác thú, cõi dữ, 

          Vào đọa xứ, địa ngục nạn tai. 

              Các Tỷ Kheo ! Nếu có ai 

       Nói đúng đắn về người đây mọi phần 

          Phải nói rằng y thật ngu dốt 

          Làm hoàn toàn không tốt đẹp chi, 

              Không khả ái, thích ý gì. 

       Cũng như nói đến A-Tỳ ngục môn 

          Hoàn toàn không tốt đẹp, khả ái, 

          Không thích ý sinh tại nơi đây. 

              Các Tỷ Kheo ! Vấn đề này   
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       Có một ví dụ khó ai tả vào 

          Vì rất nhiều khổ đau địa ngục ”.  
 

          Nghe Phật nói về mục như vầy, 

              Một Tỷ Kheo bạch Phật ngay : 
 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Có thể Ngài từ bi 

          Cho Chúng Tỳ-Kheo một ví dụ ? ”. 
 

          Đấng Điều Ngự chấp thuận, nói ngay : 
 

        – “ Ví như, các Tỷ Kheo này ! 

       Quan quân bắt được kẻ đầy hung hăng, 

          Là tướng cướp hoành hành thường nhật. 

          Họ dẫn đến trước mặt Vua ngay. 

              Tâu rằng : ‘Tên tướng cướp này 

       Quan quân bắt được, xin ngài xử y 

          Theo những gì Đại vương muốn xử’.  
 

          Đức vua liền phân xử tức thì : 

             ‘Các thị vệ hãy đưa y 

       Đến Hình Bộ, đoạn thực thi như vầy :  

          Đâm kẻ này một trăm ngọn giáo 

          Vào buổi sáng để tạo thần uy’.  
 

              Giáp sĩ đưa kẻ cướp đi 

       Thực hiện đúng với điều chi vua truyền. 

          Đến trưa, nhà vua liền hỏi lại : 

      – ‘Các khanh đâm kẻ ấy ra sao ?’.  

          – ‘Tâu Vua ! Tướng cướp đớn đau 

       Nhưng vẫn còn sống cho dầu thảm thương’. 

          Vị Quốc-vương liền truyền lệnh, bảo :   

      – ‘Đâm tiếp trăm ngọn giáo vào y’.  

              Chiều, hỏi thị vệ cẩm y :       

   – ‘Hành hình tướng cướp thực thi thế nào ?’. 
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     – ‘Tâu Đại-vương ! Y đau đớn lắm 

          Nhưng còn sống, dù tắm máu đào’. 

         – ‘Vậy các khanh hãy mau mau 

       Đâm tiếp tướng cướp cho sâu chẳng nhầm 

          Với một trăm ngọn giáo nữa vậy’. 

          Và họ đâm người ấy thật sâu. 

              Các Tỷ Kheo ! Nghĩ thế nào ? 

       Ba trăm ngọn giáo đâm vào kẻ đây 

          Nhân duyên này khiến cho tướng cướp 

          Cảm thọ được khổ ưu hay không ? ”.  
 

        – “ Thọ hình này, bạch Thế Tôn !     

       Chỉ một ngọn giáo đâm trong một lần 

          Kẻ ấy đã muôn phần đau khổ, 

          Huống chi họ bị đâm cả ngày 

              Ba trăm ngọn giáo như vầy ”. 
 

       Bỗng Thế Tôn cúi nhặt ngay bên đàng   

          Hòn đá nhỏ bằng bàn tay vậy 

          Hỏi các Tỷ Kheo ấy như sau : 
 

        – “ Này các Tỷ Kheo ! Nghĩ sao  

       Tuyết Sơn núi ấy  thế nào so qua 

          Với hòn đá mà Ta vừa nhặt ? ”.  

     – “ Bạch Ngài ! Thật quá nhỏ so ra    

              Với núi Hi-Ma-La-Da  (1)        

       Nó không đáng kể nếu mà cân phân, 

          Núi lớn hơn triệu lần như thế ”.  
 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Nếu kể so ra 

              Tên trộm cướp đã nói qua 

       Bị đâm bởi giáo với ba trăm lần, 
    _________________________ 
 

(1) :  Himalaya – Hy-Mã-Lạp-Sơn. 
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          Nhân duyên khiến muôn phần đau khổ 

          Y cảm thọ hết sức khổ ưu. 

              Nhưng nếu so sánh khổ ưu 

       Ở nơi Địa ngục bị ngưu đầu và 

          Các mã diện căng ra mặt đất 

          Lấy cọc sắt nung đỏ đóng ngay 

              Vào hai chân và hai tay, 

       Đóng vào giữa ngực cọc đây đỏ lừng, 

          Hình phạt từng gọi là ‘năm cọc’, 

          Thọ hình thật thảm khốc đớn đau, 

              Thống khổ, khốc liệt biết bao ! 

       Nhưng không thể chết khi nào chưa xong 

          Phần ác nghiệp, khó mong tiêu diệt. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Nên biết tiếp đây : 

              Ngục tốt lại bắt người này 

       Nằm xuống, rồi chặt người này nhiều phen 

          Bằng búa, khiến y rên chẳng xiết 

          Thọ lãnh sự khốc liệt khổ đau, 

              Nhưng y chưa thể chết đâu ! 

       Khi nào ác nghiệp dài lâu chưa cùng.  
 

          Rồi ngục tốt lại dùng nhiều cách 

          Như là cách dựng ngược hai chân 

              Đầu chúc xuống, khổ muôn phần, 

       Hay cột người ấy toàn thân dập vùi 

          Vào chiếc xe chạy lui chạy tới 

          Trên nền lửa rực với than hừng, 

              Rồi đặt người đó lên sườn 

       Ngọn núi cháy đỏ khôn lường đốt nung. 

          Rồi ngục tốt lại dùng hình phạt 

          Quăng tội nhân vào vạc dầu sôi 
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              Được đun cháy rực liên hồi   

       Y bị chìm xuống để rồi nổi lên, 

          Hoặc trôi dạt bốn bên, ngang dọc, 

          Sự thống khổ thảm khốc nơi đây 

              Nhưng y không thể chết ngay 

       Mãi khi ác nghiệp người này được tiêu. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Ngưu đầu mã diện   

          Lại quăng nghiến người ấy vào nơi 

              Đại địa ngục kia tức thời, 

       Nó có bốn góc, bốn nơi cửa vào, 

          Chia thành phần bằng nhau, tường sắt 

          Có mái sắt lợp kín bên trên, 

              Địa ngục sắt nung đỏ lên 

       Trăm do tuần rộng ngang trên dưới đều 

          Luôn có mặt, được neo thẳng đứng. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Nhiều những pháp môn  

              Nói về Địa ngục Quỷ môn 

       Nhưng khó nói đủ vì không thể nào 

          Nói cho hết khổ đau Địa ngục. 
 

( Cõi thú ) 
 

          Các Tỷ Kheo ! Tiếp tục nói qua  

              Có những loại sinh vật mà 

       Luân hồi trôi nổi gọi là bàng sanh  

          Có hơi thở, hiền lành, ăn cỏ 

          Như trâu, bò, dê, thỏ, ngựa, nai… 

              Ăn cỏ ướt, cỏ khô hoài 

       Với răng nhai nghiến cỏ đây hằng ngày 

          Những người ngu trước đây hưởng thọ   

          Và đã có ác nghiệp ở đây, 

              Sau khi mạng tận thân này 
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       Sinh ra cộng trú loài đây, tức là        

          Loài hữu tình trải qua ăn cỏ. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Lại có chúng sanh 

              Sinh vật thuộc loại bàng sanh 

       Có hơi thở và chỉ dành ăn phân 

          Khi ngửi được mùi phân phảng phất 

          Chúng lật đật chạy tới, nghĩ vầy : 

             ‘Chúng ta sẽ ăn ở đây’, 
 

       Ví như Phạm-chí chạy ngay đến dành 

          Khi ngửi mùi hiến sanh tế lễ, 

          Nghĩ vầy : ‘Chúng ta sẽ ăn đây’, 

              Như các loài gà, heo này 

       Hoặc giả can, chó… hằng ngày kiếm ăn 

          Có hơi thở, ăn phân – loài đấy 

          Như vậy người ngu ấy trước đây 

              Đã từng hưởng thọ nơi này, 

       Làm các ác nghiệp ở đây vô cùng, 

          Khi thân hoại mạng chung, tức khắc  

          Sinh cộng trú với các loài đây 

             (Tức hữu tình ăn phân này).   
 

       Loại thấp-sinh gọi như vầy cho thông :  

          Có hơi thở, sinh trong ẩm thấp, 

          Già, chết trong ẩm thấp, mịt mùng 

              Tối tăm – như các côn trùng, 

       Dòi, sâu đom đóm, gián cùng bọ hung. 

          Và nói chung gồm các sinh vật 

          Sinh ẩm thấp, có thở như vầy. 
 

              Lại nữa, các Tỷ Kheo này ! 

       Loài sinh trong nước đêm ngày lội bơi, 

          Già trong nước, chết nơi nước đó, 
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          Là loài có hơi thở, như là : 

              Cá, rùa, cá sấu, ba ba, 

       Hay sinh vật khác sinh ra nơi này. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Do đầy nghiệp ác    

          Sinh vật khác sinh ra ở nơi     

              Môi trường bất tịnh, thúi hôi, 

       Già, chết trong bất tịnh hôi thúi này, 

          Thuộc bàng sanh, loài đây có thở, 

          Sinh trong chỗ cá, thịt thúi tha 

              Như bọ hung, dòi sanh ra 

       Trong cá, thịt thúi hay là được sanh 

          Trong đầm sình hôi tanh như thế. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Chính kẻ ngu này   

              Trước kia hưởng thọ ở đây, 

       Làm các ác nghiệp nơi này nói chung. 

          Khi thân hoại mạng chung, sinh tới 

          Cộng trú với loại hữu tình này. 

              Rất nhiều điều để trình bày   

       Bàng sanh các loại nghiệp dày khó so 

          Nhưng thật khó nói cho đầy đủ 

          Vì đau khổ bàng sanh quá nhiều. 

              Ví như, này các Tỷ Kheo ! 

       Có một khúc gỗ lều bều trôi qua 

          Trên mặt biển bao la sâu rộng 

          Một khúc gỗ có bộng lỗ vầy 

              Sóng gió thổi dạt đông tây, 

       Lúc dạt nam bắc, lúc xoay mọi chiều, 

          Một con rùa mắt đều mù cả, 

          Tận dưới đáy biển cả ẩn thân, 

              Trăm năm trồi lên một lần. 
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       Các Tỷ Kheo ! Cứ như phần nói trên  

           Khi trồi lên, làm sao đầu nó 

           Có thể chui đúng lỗ bộng cây ? ”.  
 

        – “ Bạch Thế Tôn ! Thật quá gay !    

       Được chăng đi nữa trúng ngay một lần 

          Sau vạn lần nổi lên như vậy ”.   
 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Việc ấy gian nan  

              Nhưng so ra còn dễ dàng 

       Với sự trở lại thế gian làm người, 

          Đó là lời của Ta tuyên bố. 
 

          Khi người ngu sinh chỗ tối tăm 

              Sinh vào đọa xứ nịch trầm, 

       Ở đó chẳng có duyên nhân pháp hành, 

          An tịnh hành, thiện hành chẳng có, 

          Cũng chẳng có phước hành thanh cao, 

              Chỉ có ăn thịt lẫn nhau 

       Ăn thịt kẻ yếu, càng sâu ác hành. 

          Các Tỷ Kheo ! Sinh linh đền tội 

          Nơi đọa xứ quá đổi lâu dài, 

              Đến thời thoát khỏi nơi đây 

       Trở lại nhân thế nhập thai làm người 

          Thì làm người đui, què, câm, điếc, 

          Trong gia đình hạ liệt, thành phần 

              Làm nghề đan tre, đi săn, 

       Làm xe nghèo khó, đổ phân bần cùng… 

          Không đủ ăn, đồ dùng thiếu thốn 

          Quần áo rách, khốn đốn mưu sinh, 

              Thân hình thô xấu, khó nhìn, 

       Lùn thấp, mang tật bẩm sinh, cùng là 

          Thiếu đồ ăn, uống và đồ mặc, 
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          Thiếu xe hoặc hương liệu, giường nằm   

              Nơi ở bần tiện, tối tăm 

       Do dư-nghiệp ác đã thầm tạo ra. 

          Thân, khẩu và ý-ác-hành ấy 

          Khi thân hoại mạng chung, sinh qua   

              Cõi dữ, đọa xứ xấu xa 

       Hoặc sinh Địa ngục thật là khổ thay !    
 

          Các Tỷ Kheo ! Như vầy thí dụ : 

          Người có thú đánh bạc, đỏ đen 

              Trong canh đổ bác đầu tiên 

       Mất hết tài sản, mất liền vợ, con 

          Cuối cùng còn phải mang tù tội. 
 

          So tội lỗi kẻ đánh bạc đây  

              Thì người ngu tạo tội này 

       Rất nhiều ác quả hưởng ngay chẳng lành, 

          Thân & khẩu & ý-ác-hành đủ loại 

          Khi thân hoại, sinh tới tức thì 

              Cõi dữ, đọa xứ, A-tỳ, 

       Địa xứ viên mãn dành vì kẻ ngu. 
 

( Người Hiền trí ) 
 

          Các Phích-Khu ! Ba điều cao thượng  

        ( Ba đặc điểm, đặc tướng hay phần 

              Đặc ấn của bậc Trí nhân ) 

       Thế nào giải thích ba phần nói trên ? 

          Các Tỷ Kheo ! Trí hiền suy nghĩ 

          Đều suy nghĩ về thiện-tư-duy, 

              Thiện-hành, thiện-ngữ hành trì. 

       Nếu người trí không tư duy như vầy 

          Làm sao kẻ trí này biết rõ : 

         ‘Chính vị đó kẻ trí, Chân nhân’. 
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              Này các Tỷ Kheo ! Vì rằng  

       Nghĩ lành, thiện ngữ, thiện hành vị đây 

          Đều thực hiện đêm ngày chân thiệt, 

          Do vậy, người trí biết rõ vầy. 

              Các Tỷ Kheo ! Người trí này 

       Ba loại lạc hỷ có ngay hiện thời : 

          Người trí ngồi giữa hội chúng lớn, 

          Bên đường lớn xe cộ lại qua 

              Hay tại ngã tư, ngã ba, 

       Nếu thấy người trí, người ta nghĩ liền  

          Câu chuyện riêng thích hợp vị ấy : 

         ‘Người trí đấy từ bỏ sát sanh, 

              Từ bỏ trộm cướp chẳng lành, 

       Từ bỏ tà hạnh dục tình, dối gian, 

          Bỏ, không màng rượu men, rượu nấu, 

          Người trí thấu suy nghĩ của người 

              Cho nên suy nghĩ tức thời : 

      ‘Chuyện người ta đã nghĩ nơi ta vầy, 

          Những pháp này nơi ta có thật, 

          Và ta thật có những pháp này’, 

              Là lạc hỷ thứ nhất đây 

       Người trí đã cảm thọ ngay hiện thời. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Thế rồi người trí  

          Thấy tướng cướp đã bị hành hình 

              Với các hình phạt khủng kinh, 

       Người trí suy nghĩ : ‘Thật tình nơi ta 

          Những hình phạt trải qua thế đó 

          Thật không có nơi ta như vầy, 

              Ta không có những pháp đây !’.  
 

       Lại nữa, khi người trí này leo lên 
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          Ngồi trên giường hay trên ghế đó 

          Lúc ấy có thiện nghiệp vị này  

              Đã làm lâu dài trước đây 

       Thân & khẩu & ý-thiện-hành nay cận kề    

          Treo áp, nằm, treo đè người ấy 

          Người trí đấy suy nghĩ như sau : 

             ‘Ta không làm điều ác nào, 

       Không làm tội lỗi, vướng sâu hung tàn, 

          Ta hoàn toàn làm điều phước, thiện, 

          Thường làm chuyện chống sợ hãi này, 

              Với những thiện nghiệp như vầy 

       Thiện thú, lạc cảnh… đường này trú an’. 

          Vị ấy không than van,buồn bực   

          Không gào khóc, đấm ngực rên la, 

              Không bị bất tỉnh ngã ra, 

       Là sự lạc hỷ thứ ba như vầy 

          Được cảm thọ trong ngay hiện tại.  
 

          Các Tỷ Kheo ! Vị ấy trí hiền 

              Thân-thiện-hành làm cần chuyên, 

       Thiện hành khẩu & ý thường xuyên thực hành 

          Khi mạng chung liền sanh thiện thú, 

          Sanh Thiên giới, cộng trú cõi đời… 

              Nếu ai đúng đắn mở lời 

       Nói về người trí ấy, thời công tâm 

          Phải nói rằng hoàn toàn xứng đáng 

          Được tán thán, tốt đẹp hoàn toàn. 
 

              Cũng như nói về Thiên đàng  

       Một cách đúng đắn về hàng Chư Thiên, 

          Phải nói rằng cõi Thiên giới ấy 

          Rất khả ái, hoàn toàn đẹp thay ! 
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              Các Tỷ Kheo ! Vấn đề đây 

       Không dễ ví dụ cõi này (Thiên cung) 

          Vì Thiên giới vô cùng an lạc. 
 

( Cõi Thiên ) 
 

          Một vị Tỷ Kheo khác nghe vầy 

              Liền bạch đức Thế Tôn ngay : 
 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Kính xin Ngài từ bi 

          Cho Chúng Tỳ Kheo một ví dụ ”.  

          Đức Điều Ngự liền nói như vầy : 
 

        – “ Ví như, các Tỳ Kheo này !    

       Chuyển Luân vua Thánh đêm ngày an như, 

          Bảy món báu, bốn như-ý-đức 

          Do nhân duyên này thực đủ đầy 

              Cảm thọ lạc hỷ ở đây. 

       Như vậy, bảy món báu này là sao ? 

          Hãy nói vào Vua Sát-Đế-Lỵ 

          Đã làm lễ quán đảnh Tân Vương 

              Sửa sang, chấn chỉnh triều đường   

       Thực hành Chánh Pháp Thánh Vương âm thầm  

          Vào bố tát ngày rằm, trai giới 

          Lên lầu cao, vua tới lễ đàn 

              Thì xe báu trời hiện sang 

       Đầy đủ vành, trục và ngàn căm xen  

          Thấy như vậy, vua bèn suy nghĩ : 

        ‘ Nghe nói Sát-Đế-Lỵ vua nào    

              Được Thiên-bảo-luân hiện vào 

       Thì vị vua ấy dự vào Thánh Vương 

          Chuyển Luân Vương cõi đời, sẽ được 

          Bảy thứ báu lần lượt có qua 

              Chuyển Luân Thánh Vương là ta 
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       Vì xe trời báu hiện ra tức thời ”. 
 

          Rồi đức vua từ nơi bảo tọa 

          Đứng thong thả, vai đắp thượng y 

              Tay cầm bình nước tức thì 

       Tay phải rưới nước gia trì thiên xa 

          Vua nói là : “ Hỡi này xe báu ! 

          Hãy lăn khắp để dạo thế gian 

              Và hãy chinh phục hoàn toàn ! ” 
 

       Sau đó Vua đã ngự an xe trời 

          Bốn binh chủng đồng thời hộ giá  

          Đi theo sau, tất cả nghiêm trang . 

              Chỗ nào xe báu dừng ngang 

       Vua cùng binh, tướng các hàng trú an. 

          Ở phương Đông, Vua đang đối địch         

          Thấy Thánh Vương, cảm kích phục tùng 

              Đến yết kiến đấng Cửu Trùng 

       Thưa rằng : “ Hoan hỷ đón mừng Đại Vương ! 

          Xin tùy thuộc Đại Vương định đoạt 

          Chúng hạ thần an lạc phục tùng . 

              Đại Vương hãy giáo huấn chung 

       Thần dân trong nước thảy cùng thực thi ”.   
 

          Chuyển Luân Vương đã vì lời thỉnh 

          Khuyên dạy rằng : “ Chân chính con đường   

              Đưa đến lợi ích vô lường 

       Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh :  
 

          Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp, 

          Không nói láo, không được tà dâm, 

              Không được uống rượu, mê tâm.  

       Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghi ”. 
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          Rồi các vì địch vương tất cả 

          Ở phương Đông đều đã trở thành 

              Chư hầu tùng phục, trung thành 

       Chuyển Luân Vương được uy danh càng nhiều. 
         

           Các Tỷ Kheo ! Một điều cơ xảo 

          Thiên-xa báu lặn xuống biển sâu  

              Từ phương Đông, rồi trồi đầu  

       Lên phương Nam, gặp vương hầu tại đây.  
 

          Các địch vương nơi này cũng thế 

          Đều hoan hỷ dùng lễ đón mừng. 

              Cầu thỉnh Chuyển Luân Thánh Vương, 

       Ngũ giới Vương lại dạy đường lợi an. 
 

          Rồi xe báu thẳng đàng lặn xuống 

          Biển phương Nam, ý muốn qua Tây 

              Chiêu an rồi, từ phương Tây 

       Thiên-xa lặn xuống, qua ngay bên bờ 

          Về phương Bắc, giong cờ gióng trống 

          Bốn binh chủng hộ tống uy nghiêm 

              Phương Bắc, xe báu dừng liền  

       Chuyển Luân Vương đã trú yên tạm thời. 
       

          Các địch vương bấy thời nghe tiếng  

          Đến yết kiến Chuyển Luân Thánh Vương : 

            “ Hoan nghênh đón mừng Đại Vương    

       Xin ngài giáo huấn tinh tường chúng tôi ”. 
 

          Chuyển Luân Vương tức thời giáo giới : 

       “ Hỡi các vị ! Thiện lợi con đường 

              Đưa đến lợi ích vô lường  

       Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh : 

          Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp, 
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          Không nói láo, không được tà dâm, 

              Không được uống rượu, mê tâm.  

       Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghi ”. 
 

          Phương Tây, Nam địch vương tất cả 

          Rồi phương Bắc, đều đã trở thành 

              Chư hầu tùng phục, trung thành 

       Chuyển Luân Vương được uy danh lẫy lừng. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Không dừng đâu cả 

          Sau khi đã chinh phục, chiêu yên 

              Địa cầu cho đến hải biên, 

       Thiên-xa báu trở về liền kinh đô 

          Đi thẳng vô pháp đình tiền diện 

          Trước nội cung, vĩnh viễn trưng bày 

              Xe báu quốc bảo, quý thay ! 

       Được xuất hiện cho Vua này bảo xa.        
 

          Tiếp đó là xuất hiện Voi báu 

          Cũng là một quốc bảo vô lường 

              Cho vị Chuyển Luân Thánh Vương 

     ( Quán đảnh Sát-Đế-Lỵ thường nêu danh ) 

          Voi thuần trắng, phi hành tự tại 

          Trên hư không, sức lại phi thường 

              U-Pô-Sa-Thá tinh tường 

       Là tên voi đó. Thánh Vương khi mà 

          Thấy U-Pô-Sa-Tha voi quý 

          Tâm hết sức hoan hỷ, nghĩ ngay : 

             ‘Lành thay được cỡi voi này ! 

       Nếu nó chịu phục dưới tay ta vầy’. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Có ngay hiện tượng  

          Như một thớt hiền tượng thanh cao 

              Chịu sự điều ngự đã lâu, 
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       Voi báu tự đến nương vào Thánh Vương 

          Chịu để cho Thánh Vương điều ngự. 
 

          Vua muốn thử con voi quý này 

              Sáng sớm, cỡi voi đi ngay 

       Thăm khắp quả đất, tận ngoài hải biên 

          Rồi về liền Ku-Sa-Vá-Tí                ( Kusavati ) 

          Là kinh đô của vị Thánh Vương 

              Kịp giờ ăn sáng lệ thường, 

       Đây là Voi báu Thánh Vương có rồi. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Đồng thời Ngựa báu  

          Liền xuất hiện tuyệt hảo, phi mau, 

              Thuần trắng nhưng lại đen đầu 

       Như quạ, bờm ngựa cũng màu đen mun, 

          Có thần lực, hư không bay dạo 

          Tên ngựa báu : Vá-Lá-Há-Ka      ( Valahaka ) 

              Ngựa báu bay đến từ xa, 

       Chịu sự điều ngự như là long câu, 

          Một hiền mã biết bao quý phái. 
 

          Thánh vương ấy liền cỡi ngựa này  

              Đi khắp nam, bắc, đông, tây 

       Khắp quả đất cho đến ngoài hải biên, 

          Rồi về liền Ku-Sa-Vá-Tí 

          Kịp điểm tâm chuẩn bị cho ngài. 

              Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 

       Xuất hiện ngựa báu tuyệt hay, trung thành 

          Sát-Đế-Lỵ vua lành quán đảnh 

        ( Tức Vua Thánh Chuyển Luân Vương này )  
 

              Lại nữa, Châu báu hiện đầy 

       Lưu ly, bảo ngọc ở đây sáng hoài 

          Có tám mặt khó mài, khó dũa 
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          Hào quang của châu báu quý thuần 

              Chiếu sáng khắp một do tuần. 

       Vua thử châu báu, dàn quân tức thì 

          Bốn binh chủng tinh kỳ rực rỡ 

          Châu báu được đặt ở ngọn cờ 

              Tức quân kỳ. Lúc bấy giờ 

       Sáng rực, khiến đại binh chờ tiến quân 

          Có thể tiến rần rần lập tức 

          Dầu đêm thực tăm tối biết bao ! 

              Đó là xuất hiện bảo châu 

       Cho vị quán đảnh thuộc vào Thánh vương. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Am tường mọi chuyện  

          Nữ báu lại xuất hiện, quý sang, 

              Mỹ miều, cử chỉ đoan trang, 

       Khả ái, tuyệt mỹ, mịn màng làn da, 

          Nói chung là không cao, không thấp, 

          Không gầy quá, không mập, không đen, 

              Nhan sắc loài người vượt trên 

       Ánh sáng dung sắc Chư Thiên sánh bằng. 

          Nữ báu thân hình hằng êm mịn 

          Có đặc tính như bông, như nhung. 

              Các Tỷ Kheo ! Khi lạnh run 

       Chân tay nữ báu vô cùng ấm êm 

          Khi trời nóng, trở nên lạnh mát, 

          Thân Nữ báu tỏa các mùi hương, 

              Mùi thơm chiên-đàn tỏa thường, 

       Miệng tỏa hương ngát thơm dường liên hoa. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Thật là hữu phước  

          Nữ báu thường dậy trước, ngủ sau 

              Khi Thánh vương đã ngủ sâu  
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       Nữ báu quán xuyến việc nào cũng an 

          Làm vua càng thỏa thích, sủng ái. 

          Nữ báu ấy một dạ trung thành 

              Khiến vua tin tưởng, an lành, 

       Đó là Nữ báu hiện dành cho Vua. 
 

          Các Phích-Khú ! Cũng chưa chấm dứt 

          Cư-Sĩ báu lập tức đến ngay 

              Giúp vua Sát-Đế-Lỵ đây 

       Đã quán đảnh – Chuyển-luân này Thánh vương 

          Cư-sĩ báu tinh tường viên mãn 

          Chứng thiên nhãn, nghiệp dị-thục sanh, 

              Nhờ vào thiên nhãn, thấy rành 

       Châu báu chôn dấu để dành khắp nơi 

          Thuộc có chủ hoặc thời không chủ.  
 

          Vị Cư-sĩ ưu tú tâu qua : 

          – ‘Tâu Đại vương ! Chớ lo mà ! 

       Thần sẽ xử lý thật là thích nghi 

          Tài sản gì Đại vương được hưởng’. 

          Muốn tuyệt đối tin tưởng vị này 

              Vua thử Cư-sĩ báu đây 

       Lên long thuyền lớn ra ngay giữa dòng 

          Của sông Hằng, neo xong liền bảo  

          Cư-sĩ báu : ‘Trẫm muốn có vàng’. 
 

          – ‘Tâu Đại vương ! Truyền chèo sang 

       Bờ nào cũng được, lấy vàng lên ngay’. 
 

      – ‘Cư-sĩ ! Ta cần ngay vàng ấy 

          Tại nơi đây. Hãy lấy vàng đi !’. 

              Vị Cư-sĩ báu tức thì 

       Thọc hai tay xuống nước, quỳ nhấc ngay 

          Một ghè đầy vàng ròng lấp lánh 
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          Rồi tâu vua Quán đảnh Thánh vương : 

         – ‘Đã đủ chưa, tâu Đại Vương ?’.  
 

  – ‘Này Cư-sĩ ! Sự cúng dường ở đây 

          Đã đủ rồi. Như vầy là đủ’.  
 

          Các Phích-Khú ! Như vậy chính là 

              Vị Cư-Sĩ-báu hiện ra 

       Để phục vụ vua quán đảnh là Thánh vương. 
 

          Các Phích-Khú ! Kiên cường dũng kiện 

          Tướng-quân-báu xuất hiện tức thì 

              Cho quán đảnh Thánh vương ni, 

       Có tài thao lược ai bì được đâu ! 

          Học thức cao, thông minh sáng suốt 

          Lại thông thuộc các cách dụng binh  

              Đáng tiến thì tiến thật nhanh, 

       Đáng lùi, lùi lại – đáng dừng, dừng ngay. 

          Có khả năng trình bày, khuyến nghị 

          Để vua Sát-đế-lỵ thành công. 

              Muốn cho Thánh vương an lòng 

       Tướng-quân đến trước bệ rồng thưa ngay 

          Để vị Thánh vương này được rõ :  
 

      – ‘Xin Đại Vương chớ có lo âu !  

              Thần sẽ cố vấn thế nào 

       Cho Đại vương để ngài mau tựu thành’. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Điều lành xuất hiện 

          Tướng-quân-báu cho Thiện Vương này 

              Tức quán đảnh Sát-Lỵ đây. 
 

       Như vậy, xuất hiện đủ đầy, khâm tuân  

          Cho Chuyển-luân Thánh-vương bảy báu. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Thất bảo có rồi  
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              Quán đảnh Sát-Lỵ đồng thời 

       Bốn Như-Ý-Đức có nơi vị này. 

          Sao là bốn điều này như vậy ?   
 

      –  Thánh vương ấy khả ái, đẹp trai 

              Cử chỉ thanh lịch, nghiêm oai, 

       Tuyệt luân sắc diện vượt ngoài thế nhân, 

          Thấy xa hơn thế nhân vượt bực, 

          Đó là như-ý-đức đầu tiên.  
 

           – Thánh vương thọ mạng trường niên 

       Như-ý-đức ấy kể liền thứ hai. 
 

        – Ít bệnh tật, ít tai ương khuấy, 

          Thánh vương ấy thân nhiệt điều hòa, 

              Không quá lạnh, nóng trải qua, 

       Điều hòa tiêu hóa thắng xa mọi người, 

          Thứ ba thời là như-ý-đức. 
 

       – Vua này được Gia chủ, Bàn-môn 

              Yêu mến, ái mộ, kính tôn  

       Như người cha được các con yêu vì. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Mọi thì các vị 

          Gia chủ và Phạm-chí mến thương 

              Vua sát-Đế-Lỵ Thánh vương, 

       Thánh vương cũng rất mến thương yêu vì 

          Các Gia chủ, các vì Phạm-chí 

          Như người cha yêu quý các con.   
 

              Các Tỷ Kheo ! Các Bàn-môn  

       Cùng các Gia-chủ kính tôn vô lường, 

          Khi Thánh vương hoa viên trực chỉ 

          Các Gia-chủ, Phạm-chí theo sau, 

              Tâu rằng : ‘Đại Vương thanh cao ! 
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       Hãy đi chầm chậm, đừng mau đăng trình 

          Để chúng thần được nhìn thấy kỹ 

          Chiêm ngưỡng vị Thánh vương mọi bề’. 
 

              Đức vua bảo người đánh xe :   

      ‘Cho xe đi chậm, đi kề chúng dân 

          Để trẫm thấy Bàn-môn, Gia-chủ 

          Được trông thấy đầy đủ, lâu dài’.  

              Người đánh xe vâng lệnh ngài 

       Điều khiển xe tiến khoan thai từ từ. 

          Chúng Tăng ! Đây là như-ý-đức 

          Thứ tư của một bực Thánh vương. 
 

              Vua Sát-Đế-Lỵ tinh tường    

       Suy nghĩ : ‘Ta hãy khai trương xây hồ, 

          Trồng hàng cây quanh hồ sen đó 

         (Cây tha-la long thọ) hằng trăm 

              Cách khoảng một trăm cung tầm’. 
 

       Chuyển-luân Vua Thánh thâm trầm khoan thư   

          Có đầy đủ bốn như-ý-đức. 

          Các Tỷ Kheo ! Về bậc Vua này 

              Các ông suy nghĩ sao đây ? 

      Chuyển-luân Thánh-chúa đủ đầy, an như 

         Bảy món báu, bốn như-ý-đức 

         Do nhân duyên ấy thực tự lòng 

              Có cảm thọ lạc hỷ không ? ”.  
 

 – “ Bạch Phật ! Vua ấy viên thông như vầy 

          Chỉ đủ đầy một món báu đó 

          Do vậy, có cảm tho vui an, 

              Huống gì đầy đủ hoàn toàn 

       Bốn như-ý-đức, bảy đàng báu đây ”. 
---- 
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          Đức Thế Tôn nhặt ngay hòn đá 

          Bằng bàn tay, hỏi cả như sau : 
 

         – “ Các Tỷ Kheo ! Nghĩ thế nào 

       Hòn đá này nếu so vào Tuyết Sơn 

          Là dãy núi cao hơn tất cả 

          Thì hòn đá so sánh ra sao ? ”.  
 

        – “ Bạch Phật ! Có thể đáp mau 

       Thật quá chênh lệch so vào chuyện đây, 

          Hòn đá này thật là quá nhỏ 

          Với Tuyết sơn núi đó to cao 

              Nó không đáng kể là bao 

       Không bằng vạn triệu so vào Tuyết sơn ”.  
 

    – “ Cũng như vậy, vị chơn Thánh-chủ 

          Chuyển Luân Vương đầy đủ các phần 

              Là với bảy món quý trân 

       Bốn như-ý-đức – do nhân duyên này 

          Sẽ cảm thọ đủ đầy lạc hỷ, 

          Sự lạc hỷ nếu sánh Chư Thiên 

              Với sự Thiên-lạc cõi Thiên 

       Thì không đáng kể, chẳng tuyền cân phân, 

          Không bằng ngàn vạn lần Thiên-lạc. 
 

          Lại điều nữa, này các Tăng-Già !  

              Nếu người trí ấy trải qua 

       Thời gian lâu lắm, sinh ra làm người, 

          Sẽ sinh nơi gia đình quyền quý 

          Sát-đế-lỵ, vọng tộc, hoặc là 

              Bàn-môn, Cư Sĩ đại gia 

       Giàu sang, vô số vàng và châu ngân, 

          Phong phú phần lúa thóc, tài vật, 

          Hơn nữa, rất khả ái, đẹp trai,    
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              Dung sắc tối thượng, hòa hài 

       Đầy đủ thức uống, có hoài thức ăn, 

          Dư thừa phần xe cộ, vải mặc 

          Hương liệu, chỗ ở thật huy hoàng 

              Giường nằm, ánh sáng chứa chan 

       Vị ấy được sống an nhàn, vang danh, 

          Thân & khẩu & ý-thiện-hành có mãi   

          Khi thân hoại mạng chung, vị này 

              Sinh thiện thú, Thiên giới ngay. 
 

       Này Chúng Phích-Khú ! Điều này ví như  

          Người đánh bạc ngay từ canh bạc 

         (Đổ xúc xắc) tham gia đầu tiên 

              Thắng lớn, được rất nhiều tiền, 

       Nhưng thật rất nhỏ nếu liền so ra 

          Canh bạc mà người trí hiểu biết 

          Sau khi hành tam nghiệp thiện-hành 

            ( Là thân & khẩu & ý-thiện-hành ) 

       Mạng chung, sinh đến cõi lành Chư Thiên 

          Hay cõi đời nhân duyên phước đức. 

          Các Tỷ Kheo ! Địa vức đây là 

              Hoàn toàn, viên mãn thăng hoa 

       Của bậc có trí trải qua thực hành ”. 
 

          Đức Thế Tôn an lành thuyết giảng    

          Pháp siêu việt viên mãn hoàn toàn 

              Chư 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 129 : Kinh HIỀN NGU  –   

BÀLAPANDITA  Sutta  ) 



130.  Kinh  THIÊN SỨ  
( Devadùta sutta ) 

 

                           Như vậy, tôi nghe : 
 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          Sa-Vát-Thi – Xá-Vệ trú qua 

              Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na 

      (Kỳ Viên Tinh Xá cũng là nơi đây). 

          Tinh Xá này do vị Trưởng-giả 

          Là A-Ná-Tha Pín-Đi-Ka  (2) 

           ( Hay Cấp Cô Độc cũng là ) 

       Tín thành dâng đến Phật Đà Như Lai.  

          Tại đây Ngài gọi chư Phích-Khú :  (3) 
 

    – “ Các Phích-Khú ! Hãy khéo nghe đây ! ”. 
 

              Chư Tỷ Kheo tại nơi này 

       Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay :  
 

    – “ Chúng Tăng này ! Như nhà có cửa 

          Một người đứng chính giữa nhìn ra 

              Thấy những người đi vào nhà, 

       Đi qua, đi lại, đi ra khỏi nhà. 

          Cũng vậy, Ta nhìn với thiên nhãn 

          Siêu nhân và viên mãn tịnh thanh, 

              Thấy rõ các chúng hữu tình 

       Chết đi, sinh lại, hành trình chuyển di, 

          Kẻ hạ liệt, người thì sang cả, 

          Người xấu xí, kẻ quá đẹp trai… 

              Tùy theo hạnh nghiệp người này 

       Thiện thú, ác thú hiện ngay như vầy. 

          Ta nghĩ ngay : ‘Các hữu tình đó   
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          Vì do họ thành tựu an lành 

              Về thân & khẩu & ý thiện hành, 

       Không công kích bậc tịnh thanh Thánh hiền, 

          Có chánh kiến, cần chuyên hành thiện 

          Nghiệp phù hợp chánh kiến vô cùng, 

              Sau khi thân hoại mạng chung 

       Sinh lên thiện thú, Thiên cung cõi Trời, 

          Sinh làm người giàu sang phú quý. 
 

          Còn hữu tình nào bị ác duyên  

              Thành tựu thân-ác-hành riêng, 

       Ác hành khẩu & ý liên miên thực hành, 

          Công kích bậc Thánh ; sanh tà kiến 

          Nghiệp phù hợp tà kiến xấu xa, 

              Sau khi thân hoại, sinh qua 

       Nơi cõi ngạ quỹ hay là bàng sanh, 

          Hoặc bị sanh ác thú, cõi dữ, 

          Sanh đọa xứ, địa ngục… chốn này. 

              Cá Tỷ Kheo ! Tại nơi đây 

       Ngưu đầu mã diện sẵn bày khảo tra, 

          Thừa lệnh vua Dạ-Ma nơi ấy         ( Yama ) 

          Liền bắt lấy người tội đọa sa 

              Dẫn đến Diêm-vương (Dạ-Ma) 

       Thưa rằng : ‘Y chẳng xứng là Sa-môn, 

          Không xứng là Bàn-môn cao thượng, 

          Không kính bậc tôn trưởng trong nhà 

              Ngài hãy trừng phạt y ta’.   
 

       Các Tỷ Kheo ! Vua Dạ-Ma tức thời      

          Thẩm vấn người tội vừa tới đó : 
 

     – “ Này người kia ! Ngươi có thấy qua    

              Thiên-sứ thứ nhất hiện ra 
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       Giữa nhân thế (cõi người ta) không nào ? ”. 
 

      – “ Thưa Diêm vương ! Con đâu có thấy ”.  
 

      – “ Vậy có thấy trẻ nít sinh ra 

              Yếu ớt nằm ngửa khóc la     

       Giữa phân, tiểu nó thải ra không nào ?’. 
 

    – “ Thưa ! Ban đầu người nào cũng thế ”.   
 

    – “ Này người kia ! Có thể ngươi là  

              Người có ý thức, tuổi già 

       Nhưng ngươi không nghĩ rằng : ‘Ta ra đời 

          Bị sự Sanh đồng thời chi phối  

          Không thoát khỏi sự Sanh cõi trần, 

              Ta hãy làm thiện về thân, 

       Làm thiện về khẩu & ý phần, cả ba ”.  
 

    – “ Thưa Diêm vương ! Thật là quá khó !  

          Con không có thực hiện, bởi vì  

              Con bị phóng dật phủ vi ”. 

       Dạ Ma Diêm-chúa tức thì bảo y : 
 

    – “ Này người kia ! Nếu vì phóng dật 

          Sự giải đãi cố tật của ngươi 

              Ngươi không làm thiện mọi thời 

       Về thân & khẩu & ý trong đời của ngươi, 

          Chắc chắn chúng làm ngươi điên đảo 

          Vì ngươi tạo ác nghiệp tự thân, 

              Không phải do mẹ ngươi làm, 

       Cha ngươi cũng chẳng dự phần nghiệp đây, 

          Không do anh, chị hay bè bạn, 

          Chịu ác nạn không phải do từ 

              Bà con huyết thống, gia sư, 

       Không do Phạm-chí hay chư vị là 
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          Các Sa-môn… làm ra điều ấy 

          Ác nghiệp đấy do chính ngươi làm, 

              Cảm thọ quả báo thậm thâm ”.  
 

       Sau khi tra vấn tội nhân như vầy  

          Về thiên-sứ hiển bày thứ nhất, 

          Vua Dạ-Ma lại cật vấn ngay  

              Về vị thiên-sứ thứ hai :  
 

 – “ Người kia ! Có thấy giữa loài người đây 

          Vị Thiên-sứ thứ hai xuất hiện ? ”.  
 

     – “ Thưa Ngài ! Về phương diện kể ra 

              Quả thật con không thấy qua ”. 
 

 – “ Thế ngươi có thấy đàn bà, đàn ông 

          Tám, chín mươi, trong vòng trăm tuổi 

          Thân yếu đuối, bệnh hoạn, lưng còng 

              Run rẩy, tóc bạc, răng long, 

       Tuổi trẻ qua mất, sức không còn nhiều, 

          Da nhăn nheo, tay chân lẩy bẩy 

          Ngươi có thấy hiện tượng như vầy ? ”.  

        – “ Thưa ! Con có thấy điều đây ”.    
 

       Các Tỷ Kheo ! Diêm vương này nói ngay :  

    – “ Người kia ! Tuổi ngươi nay lớn thực, 

          Có ý thức, nhưng chẳng nghĩ là :  

             ‘Ta bị chi phối bởi Già, 

       Ta không thoát khỏi cái Già khổ đau, 

          Ta hãy mau làm điều phước thiện 

          Về thân & khẩu & ý hiện rỗng không ”. 
 

              Tội nhân ấy nghe xong 

       Thưa rằng : “ Điều đó con không thể làm 

          Vì con đang bị nhiều phóng dật ”. 
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    – “ Này tội nhân ! Nếu thật sự vầy 

              Ác nghiệp ngươi tạo ở đây 

       Chính ngươi phải chịu đọa đày tự thân,  

          Phải cảm thọ mọi phần quả báo, 

          Đó ta bảo Thiên-sứ thứ hai ”.  
 

              Diêm vương hỏi tiếp người này :  

 – “ Người kia ! Có thấy điều đây chăng là ? 

          Giữa loài người hiện ra Thiên-sứ     

          Là Thiên sứ  thứ ba hay không ? ”.  

        – “ Thưa Ngài ! Quả thật là không ”.    
 

 – “ Người kia ! Ngươi có từng trông thấy là 

          Người đàn ông, đàn bà bệnh hoạn 

          Chịu khổ nạn đau đớn phát sinh 

              Nằm trên phân, tiểu của mình 

       Cần người khác đỡ thân hình ngồi lên, 

          Cần người bên để dìu nằm xuống ? ”.  
 

    – “ Con có thấy trạng huống như vầy ”. 
 

        – “ Này người kia ! Tuy ngươi đây 

       Đã có ý thức, lâu dài sống qua 

          Nhưng không hề nghĩ là : ‘Sớm tối 

          Ta bị bệnh chi phối, đeo hoài 

              Ta không thoát khỏi bệnh này 

       Ta phải làm phước thiện ngay đi nào ! ”.  
 

    – “ Thưa Ngài ! Con không sao làm được 

          Bị phóng dật sau trước bủa vây ”. 
 

              Này các Tỷ Kheo ! Tiếp ngay   

       Diêm vương nói với người này như sau : 
 

     – “ Người kia ! Bao bất thiện ngươi tạo 

          Thân & khẩu & ý bất hảo mọi thời 
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              Chắc chắn quả báo đến ngươi, 

       Không do ai khác, do nơi ngươi hành, 

          Phải cảm thọ chẳng lành quả báo. 

          Đây ta bảo Thiên sứ thứ ba ”.  
 

              Dạ-Ma tiếp tục hỏi tra : 
 

 – “ Người kia ! Ngươi có thấy qua rõ ràng 

          Về Thiên-sứ thuộc hàng thứ bốn ? ”.  
 

     – “ Thưa Diêm vương ! Con vốn không tường ”. 
 

        – “ Người kia ! Có thấy trên đường 

       Giữa loài người, khi có phường sát nhân, 

          Hay kẻ cướp muôn phần hung dữ 

          Bị quan quân bắt giữ, dẫn đi 

              Đến hình trường xử tức thì 

       Với nhiều hình phạt cực kỳ đớn đau 

          Đánh bằng roi, dùng lao đâm xóc,  

          Hoặc gậy gộc, tra tấn, cùm vào 

              Hoặc bị đao phủ chặt đầu… 

       Thế ngươi có thấy trước sau điều này ? ”.  
 

    – “ Kính thưa Ngài ! Con từng có thấy ”.  

          Diêm vương bảo kẻ ấy như vầy :  
 

        – “ Tuy ngươi ý thức có đây 

       Tuổi tác cũng lớn, không rày nghĩ qua : 

         ‘Thực sự là những ai tạo tác 

          Thường làm những nghiệp ác dẫy đầy, 

              Hình phạt sai khác lảnh ngay 

       Ngay trong hiện tại như vầy, huống chi 

          Chịu quả báo trong thì kế tiếp, 

          Ta phải kíp làm thiện nghiệp liền 

              Về thân & khẩu & ý hiện tiền ? ”. 
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       Người ấy liền đáp : “ Căn nguyên trình bày 

          Con không thể điều này thực hiện 

          Vì bất thiện phóng dật bủa vây ”.   
 

              Các Tỷ Kheo ! Nghe như vầy  

       Diêm vương nói với người này như sau : 
 

     – “ Do ngươi bị đắm vào phóng dật, 

          Tùy theo sự phóng dật của ngươi 

              Tự thọ quả báo tức thời, 

       Không do ai khác, tội ngươi chẳng trừ. 

          Đây Thiên sứ thứ tư đã hiện ”.  
 

          Rồi diễn tiến khi vua Dạ-Ma     

              Tiếp tục công việc thẩm tra 

       Hỏi rằng : “ Ngươi có thấy qua trong tầm 

          Vị Thiên sứ thứ năm hiện tới ? ”.  
 

    – “ Thưa Ngài ! Với điều ấy thì không ”. 
 

        – “ Giữa loài người, ngươi thấy không ? 

       Những đàn bà hoặc đàn ông chết rồi 

          Đã mấy ngày, sinh sôi dòi tửa, 

          Sưng phồng lên rồi rữa nát ra ? ”.  
 

        – “ Thưa Ngài ! Con có thấy qua ”.    
 

       Các Tỷ Kheo ! Vua Dạ-Ma tức thì  

          Nói với y : “ Ngươi tuy lớn tuổi 

          Ý thức, nhưng mê muội trầm kha 

              Ngươi không có suy nghĩ là : 

      ‘Ta đây không thể thoát qua tử thần, 

          Bị cái chết là nhân chi phối, 

          Gây lắm tội. Phải làm thiện ngay 

              Về thân & khẩu & ý đêm ngày ? ”.  

       Tội nhân liền đáp : “ Thưa Ngài ! Không kham !  
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          Do phóng dật, không làm chi được ! ”. 
 

     – “ Này tội nhân ! Từ trước đến sau 

              Nếu ngươi phóng dật mắc vào 

       Không làm thiện nghiệp, mặc dầu nhắc ngươi 

          Chắc chắn chúng làm ngươi điên đảo 

          Vì ngươi tạo ác nghiệp tự thân, 

              Không phải do mẹ ngươi làm, 

       Cha ngươi cũng chẳng dự phần nghiệp đây, 

          Không do anh, chị hay bè bạn, 

          Chịu ác nạn không phải do từ 

              Bà con huyết thống, gia sư, 

       Không do Phạm-chí hay chư vị là 

          Các Sa-môn… làm ra điều ấy 

          Ác nghiệp đấy do chính ngươi làm, 

              Cảm thọ quả báo thậm thâm,  

       Dù được gởi Thiên sứ năm lần vầy ”. 
 

          Nói đến đây, Diêm vương im lặng. 

          Các ngục tốt liền dẫn người này  

              Đến nơi hình phạt tội dày 

       Gọi là năm cọc, đẩy ngay y nằm, 

          Lấy cọc sắt trong hầm nung đỏ 

          Đóng cọc đó năm chỗ trên thân : 

              Giữa ngực, hai tay, hai chân 

      (Gọi Panh-Chá-Ví-Tha-Băng-Tha-Nầng)   (1) 

          Người ấy chịu muôn phần thống khổ  

          Y thọ lảnh vô số đớn đau 

              Thọ hình khốc liệt rất lâu 

       Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 
     ________________________ 
 

(1) : Pañcavidhabandhanam : Hình phạt năm cọc.      
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          Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
 

          Các Phích Khú ! Ngục tốt tiếp theo 

              Lại bắt kẻ ấy đem treo 

       Dựng ngược đầu xuống bèo nhèo tả tơi, 

          Chúng tức thời dùng búa để chặt. 

          Rồi lại đặt người ấy lên xe 

              Kéo chạy lui tới, lại qua, 

       Trên mặt đất cháy đỏ lòa chói chang, 

          Cháy đỏ rực, lửa càng thiêu đốt, 

          Sự thống khổ cùng tột tại đây. 

              Đẩy lên, kéo xuống người này 

       Trên sườn núi than hừng ngày lẫn đêm 

          Luôn hừng hực. Rồi đem kẻ ấy 

          Dựng ngược thân để thảy vào trong 

              Một vạc dầu lớn bằng đồng 

       Đang sôi sung sục, nấu trong vạc này 

          Thân kẻ đây nổi chìm, trôi dạt 

          Y cảm giác cùng cực đớn đau  

              Thọ hình khốc liệt dài lâu 

       Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 

          Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
 

          Các Phích Khú ! Ngục tốt tiếp sau  

              Đem tội nhân ấy quăng vào 

       Trong Đại địa ngục, rộng sâu cũng bằng, 

          Bốn góc, cửa thành phần đều giống, 

          Xung quanh đóng tường sắt làm phên 

              Có mái sắt lợp lên trên 

       Nền địa ngục được tạo nên sắt dày, 

          Cháy đỏ rực đêm ngày nóng bỏng, 

          Mỗi bề rộng một trăm do-tuần.  
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              Từ tường Đông lửa lại tuông 

       Qua tường Tây, cả do-tuần đốt thiêu. 

          Lửa từ chiều tường Nam & tường Bắc 

          Thổi tạt qua phía Bắc & phía Nam, 

              Từ Dưới, ngọn lửa bất kham 

       Thổi lên Trên, lửa càng làm nóng hơn, 

          Lửa phía Trên chờn vờn tạt xuống, 

          Với trạng huống thọ lảnh đớn đau 

              Tội nhân thống khổ rất sâu, 

       Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 

          Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
 

          Các Phích-Khú ! Rồi rất lâu xa    

              Cửa Đông địa ngục mở ra 

       Tội nhân liền chạy thật là lẹ nhanh, 

          Khi người ấy chạy nhanh để trốn 

          Nhưng không thể nào trốn nghiệp y. 

              Lớp da ngoài, trong, biểu bì 

       Dây gân và thịt… đồng thì cháy đen. 

          Dù nhiều phen trốn chạy như vậy, 

          Cửa vẫn đóng, chống lại tội nhân 

              Tội nhân ấy cảm thọ rằng 

       Cảm giác thống khổ, muôn phần đớn đau, 

          Nhưng người ấy không sao chết được 

          Khi ác nghiệp từ trước chưa tan. 
 

              Các Tỷ Kheo ! Một thời gian      

       Rất lâu chịu khổ, thì đàng phía Đông 

          Cửa mở ra, y xông ra đấy 

          Chạy thoát địa ngục ấy nhanh thay ! 

              Sự trốn thoát của người này 

       Khỏi Đại địa ngục như vầy trải qua.  
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          Các Tỷ Kheo ! Nhưng mà Địa ngục 

          Đại-Phấn-Nị địa ngục, hay là 

             (Tên Gu-Tha-Ní-Ra-Da)       ( Guthaniraya ) 

       Cận sát nơi ấy. Thế là tội nhân 

          Rơi vào phần Đại địa ngục ấy   

          Tại nơi đấy có các chúng sanh 

              Miệng như mũi kim tạo thành 

       Vô cùng sắc bén, cắt nhanh da ngoài 

          Khi cắt đứt da ngoài, lại cắt 

          Đứt da trong, rồi cắt thịt, gân, 

              Cắt đứt xương, tủy xương dần, 

       Tội nhân cảm thọ muôn phần đớn đau 

          Khốc liệt sâu, khổ chưa từng thấy, 

          Nhưng người ấy không thể chết ngay 

              Khi nào ác nghiệp kẻ này 

       Chưa tiêu trừ dứt, nghiệp này vẫn mang.  
 

          Tội nhân lại rơi sang lập tức     

          Đại địa ngục Nhiệt khôi, tức là 

              Kút-Kú-La-Ní-Ra-Da        ( Kukkulaniraya ) 

      (Than hừng) tên ấy cũng là ngục đây, 

          Tại ngục này, tội nhân cảm thọ 

          Những cảm giác thống khổ, đớn đau, 

              Vô cùng khốc liệt, dài lâu. 
 

       Sau đó lại bị rơi vào lâu năm    

          Trong Đại-Châm-Thọ-Lâm quái dị 

          Săm-Ba-Lí-Va-Năng là tên,    ( Sambalivanam ) 

              Cao một do tuần mỗi bên 

       Với những gai nhọn đầy trên cây vầy, 

          Cả rừng cây gai nhọn được tạo 

          Gai nhọn dài mười sáu ngón tay 
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              Các gai nhọn và thân cây 

       Đều cháy đỏ rực cả ngày lẫn đêm, 

          Bắt người này leo lên, leo xuống 

          Với tình huống cực kỳ đớn đau, 

              Thống khổ, khốc liệt xiết bao ! 
 

       Chịu khổ đến thời gian sau rơi vào  

          Đại Kiếm Diệp Lâm – đao gươm lá 

          Hay A-Sí-Pát-Tá-Vanh-Ta      ( Asipattavanta ) 

              Tên ‘Rừng gươm lá’ cũng là, 

       Ở đó các lá cây va chạm hoài 

          Do gió thổi trong ngoài, mọi mặt 

          Các lá cây bén sắc, cắt ngay 

              Tay chân, cắt đứt mũi. tai…  

       Tại đây, người ấy lâu dài trải qua 

          Những cảm giác thật là khốc liệt 

          Sự thống khổ chi xiết đớn đau ! 

              Nhưng không thể chết, khi nào 

       Ác nghiệp chưa dứt, khổ sầu còn đeo. 
 

          Các Tỷ Kheo ! Rồi y rơi lại 

          Sông Vôi – Đại Khôi Hà – tức thì 

             (Kha-Rô-Đa-Ká-Na-Đi)   ( Kharodakanadi ) 

       Y chịu thống khổ do vì ác căn 

          Bị trôi lăn thuận theo dòng nước, 

          Rồi trôi ngược dòng nước sục sôi 

              Cảm thọ đau đớn vô hồi 

       Thống khổ khốc liệt nổi trôi sông này.  

          Thời gian dài chịu khổ tai ngược 

          Rồi y được ngục tốt vớt lên 

              Đoạn hỏi tội nhân nói trên : 
 

 – “ Người kia ! Ngươi muốn nói lên điều gì ? ”.             
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    – “ Thưa các ngài ! Tôi thì đang đói ”.  

          Nghe y nói, ngục tốt lấy ngay 

              Cọc sắt nung đỏ ở đây 

       Cạy miệng người ấy, nhét đầy vào trong 

          Những cục đồng đã nung đỏ rực 

          Cháy lập tức môi, miệng, lưỡi – và  

              Cổ họng, ngực cháy lan ra 

       Kéo theo cháy cả ruột già, ruột non, 

          Cục đồng còn trong ruột đốt cháy 

          Tiếp tục mãi đến lúc rơi ra. 

              Người ấy cảm thọ tối đa  

       Thống khổ khốc liệt, thật là đớn đau.  
 

          Thời gian sau, ngục tốt lại hỏi, 

          Nghe y nói khát nước quá chừng  

              Ngục tốt đến lò than hừng 

       Lấy cọc sắt đỏ đã từng nung lâu 

          Cạy miệng y, đổ vào trong miệng 

          Nước đồng sôi và khiến tức thì 

              Môi, miệng, lưỡi, cổ họng y 

       Ruột lớn, ruột nhỏ… cực kỳ đớn đau, 

          Sự thống khổ không sao kể hết, 

          Nhưng y không thể chết dễ dàng 

              Khi ác nghiệp chưa tiêu tan. 

       Các Phích-Khú ! Do đã mang nghiệp dày 

          Nên người này tiếp tục chịu khổ 

          Tại nhiều chỗ Đại địa ngục dày. 
 

              Một thời, các Tỷ Kheo này !   

       Diêm Vương tức Dạ-Ma đây, nghĩ vầy : 
 

         ‘Bất cứ ai tạo nhiều ác nghiệp 

          Phải thọ lãnh liên tiếp cực hình 
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              Sai khác, như đã chứng minh 

       Mong rằng ta sẽ được sinh làm người 

          Nhằm vào thời bậc A-La-Hán 

          Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Đà 

              Xuất hiện ở đời – để ta  

       Có thể hầu hạ Ngài và được nghe 

          Đức Chánh Đẳng thuyết về Chánh Pháp 

          Và ta được hiểu pháp thuyết ra’. 
 

               Này các Tỷ Kheo ! Đó là  

       Điều Ta nói không phải Ta nghe từ 

          Một Sa-môn hay từ một vị 

          Dòng Phạm-chí nào khác nói ra. 

              Điều Ta nói, chỉ được Ta 

       Biết, thấy, hiểu rõ từ Ta chứng tầm ”.  
 

          Đức Thế Tôn uyên thâm thuyết giảng   

          Pháp viên mãn. Rồi nói thêm là : 
 

       “ Dầu Thiên Sứ báo động qua  

         Thanh niên vẫn phóng dật và quên ngay 

         Nên họ ưu buồn lâu dài, 

         Sanh nơi hạ liệt – thật hoài tấm thân  

         Còn ở đây, bậc Chân Nhân 

         Được Thiên-sứ báo, muôn phần lo âu, 

         Không hề có phóng dật nào, 

         Diệu pháp bậc Thánh nương vào hành qua, 

         Thấy rõ trong chấp thủ tà 

         Trong hiện hữu sinh tử, mà dứt ngang, 

         Giải thoát chấp thủ hoàn toàn, 

         Đoạn trừ sinh tử, lạc an lâu dài 

         Ngay hiện tại tịch tịnh này 

         Các vị vượt thoát lâu dài trái oan,              
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         Oán hận, sợ hãi tiêu tan, 

         Siêu thoát sầu khổ, tâm an thân lành ”.   
 

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

(  Chấm dứt  Kinh  số 130 : Kinh THIÊN SỨ  –   

DEVADÙTA  Sutta  ) 

_____________________ 

 
*  Các CÕI TRỜI  trong TAM GIỚI : 

 

A * Dục Giới :   1)  Tứ Thiên Vương ( Cattumahàràjikà devà  ), 

 2) Đao Lợi ( Tàvatimsa deva ), 3) Dạ Ma Thiên ( Yàmà devà ), 

 4) Đâu Suất  ( Tusità devà ),  (5) Hóa Lạc ( Nimmànaratì devà ), 

 6) Tha Hóa Tự Tại ( Paranimmita-vasavattì devà ). 
 

B * Sắc Giới :                 [a] Sơ Thiền : 

 7) Phạm Chúng (Brahma-Parisajjà devà ), 8) Phạm Phụ (Brahma-  

   Purohità devà ),   9) Đại Phạm Thiên ( Mahà Brahmà devà ) . 
 

[b] Nhị Thiền : 

10) Thiểu Quang Thiên ( Parittabhà ), 11) Vô Lượng Quang Thiên 

 ( Appamànabhà devà ),   12) Quang Âm Thiên ( Àbhassarà devà ), 
 

[c] Tam Thiền : 

13) Thiểu Tịnh Thiên ( Parittasubhà ),   14) Vô Lượng Tịnh Thiên 

( Appamànasubhà devà ), 15) Biến Tịnh Thiên (Subhakinnà devà ). 
 

[d] Tứ Thiền : 

16) Quảng Quả Thiên ( Vehapphalà ), 17) Vô Tưởng (Vô Phiền –   

 Assannàsatta devà ), 18) Vô Đọa ( Vô Nhiệt Thiên – Avihà devà ),  

19) Thanh Tịnh Thiên ( Atappà devà ),  20) Thiện Hiện (Sudassà ),  

21) Thiện Kiến ( Sudassì devà ),     22) Vô Song ( Sắc Cứu Kính –  

                                                                              Akanitthà devà ). 

C * Vô Sắc Giới :  
 

23) Không Vô Biên Xứ ( Àhàsànanca-yatanùpà ), 
24) Thức Vô Biên Xứ ( Vinnànanca-yatanùpagà devà ),  

25) Vô Sở Hữu Xứ ( Àkincanna-yatanùpagà devà ),   

 26) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( Nevassannà-nasannà- 

                                                                         yatanùpagà devà ). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


