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Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Ta chaúng noùi caïo ñaàu, ñaép y goïi laø Sa-

Moân, maø Ta noùi ngöôøi coù coâng-ñöùc vaø nghi-thöùc ñaày-ñuû goïi laø Sa-

Moân. 

... 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nhö vaäy, Ta noùi Sa-Moân caáu, Sa-Moân toäi, 

Sa-Moân sieåm-khuùc, keû giaëc trong haøng Sa-Moân. 

 

toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp Hoäi Böûu Löông Tuï 
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NHÔN: 

 

Nghó thöông cho haøng haäu-sanh trong ñôøi töông-lai caøng ngaøy caøng xa rôøi 

Phaät-Phaùp! Moät khi Thieän-nghieäp cuûa Ngöôøi khoâng coøn nöõa, aét seõ sanh veà neõo 

dò-loïai, mang loâng ñoäi söøng, khoâng bieát ñeán bao giôø môùi thoùat ra ñöôïc!  

 Nghó thöông cho nhöõng ngöôøi hieän nay ñang muoán tu, maø khoâng bieát choïn 

ai laøm baïn ñoàng tu, vò naøo laøm baäc Ñaïo-Sö cho mình! Lôõ choïn laàm baïn, tìm traät 

Thaày daïy Ñaïo thì oâ hoâ muoân kieáp seõ keát baïn cuøng AÙc-Ma (Mara), laøm thaân cuøng 

ñaùm Quyõ döõ! 

Nghó thöông cho nhöõng ngöôøi ñaõ quy-y Tam-Baûo maø khoâng bieát phaûi 

nöông-töaï ai trong caûnh vaøng thau laãn loän, roàng raén khoù phaân! 

Nghó maø ñau loøng xoùt daï khi thaáy caûnh Ñeøn Chaùnh-Phaùp ñaõ lu-môø, Ñuoác 

Tueä ñaõ gaàn taét treân theá-gian naày! Nhöõng ngöôøi töï xöng laø Söù-Giaû cuûa Nhö-Lai 

thì laên-xaõ, hoâ-haøo cuøng nhau duøng nöôùc AÙi, nöôùc Daâm, nöôùc Duïc ñoå vaøo Ñeøn 

Chaùnh-Phaùp! Hoï maïnh tay vung tro caùt Si-Muoäi, taït buøn sình Saân-Haän vaøo Ñuoác 

Tueä khieán cho Ñeøn Ñuoác mau choùng taét dieät!  

Vì vaäy, neáu Phaät-Töû naøo khoâng töï trang-nghieâm cho mình ña-vaên vaø trí-

tueä thì seõ khoâng bieát phöông-höôùng ñeå tu-haønh!  

Boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni 

seõ do lyù-do naày ñöôïc thuaän-tieän, deã-daøng khuynh-loùat, noâ-leä hoùa vaø ñieàu-khieån 

nhaèm thoûa-maõn tö-lôïi, tö-duïc vaø tö-tình cuûa boïn hoï!  

Heå ai phaûn-ñoái vieäc laøm ñeâ-tieän bæ-oåi trong cöûa Phaät thì  boïn AÙc Sa-Moân, 

phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni voäi-vaøng keát toäi ‚phaù-

hoïai‛, ai huøa theo chuùng thì ñöôïc ban cho danh-hieäu ‚Hoä-Phaùp‛! 

 Nhö vaäy, laøm sao bieát nhöõng ai laø boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu 

soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni? 
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TOÂN: 

 

 Ngöôøi hoïc haïnh Phaät, nguyeän thay Phaät laøm Phaät-söï ôû ñôøi Maït-Phaùp. Theä 

gaùnh vaùc troïng-traùch: ‚thaønh-thuïc chuùng-sanh khoâng moõi nhaøm, hoä-trì Chaùnh-

Phaùp (Saddharma) chaúng tieác thaân maïng‛. Muoán ñöôïc nhö vaäy, caàn coù ñuû 4 

ñöùc: Huøng-Löïc vaø Bi-Trí.  

1. Coù Trí thì phaûi nöông Thaàn-löïc cuûa Voâ-Ngaïi Trí (Apratihata-jnana: 

Trí-tuệ Phaät hay khả-năng giảng-giải đúng theo Chánh-Pháp một cách 

vô-ngại), ôû trong caûnh-giôùi Voâ-Nhò (Advaita/Advaya) maëc tình tung- 

hoøanh ngang doïc, goàm thaâu Nguõ Thöøa, Chín Giaùo, toài-taø hieån-chaùnh, aét 

seõ coù moùng vuoát cuûa toâng-moân.  

2. Coù Bi thì phaûi nöông Ñaïi-Bi Ba-la-maät-ña (Mahakarunaparamita) 

cuûa chö Phaät Theá-Toân, thöông chuùng-sanh nhö con caùi cuûa mình, kính 

chuùng-sanh nhö Cha-Meï mình; coù thöông coù kính, môùi coù theå xaõ thaân 

phuïc-vuï chuùng-sanh khoâng sôï khoâng laàm-loãi.  

3. Coù Huøng thì daùm ñaûm-ñöông nhöõng vieäc thieân-haï khoâng ai daùm noùi, 

daùm laøm. Neáu run sôï tröôùc dö-luaän, khieáp-ñaõm truôùc Nghieäp-quaû, maø 

chaúng kieâng-neã Nghieäp-nhaân thì khoâng phaûi laø ñích-töû cuûa ñaáng Nhaân 

Sö-Töû! Vì sao? Vì Boà-Taùt sôï nhaân (hetu) hôn sôï quaû (phala); traùi laïi, 

chuùng-sanh sôï quaû hôn sôï nhaân.  

4. Coù Löïc (Bala) hay coù Ñöùc (Guna) thì Thieân-Long Baùt Boä seõ toân kính, 

hoä-veä, sai baûo aét vui loøng vaâng theo. Ñi khoâng caàn veä-só hoä-veä hai beân, 

caûnh-saùt môû ñöôøng, khoâng caàn xe choáng ñaïn. 

Ngöôøi thieáu 1 trong 4 ñöùc treân thì e-ngaïi boïn AÙc Sa-moân, phöôøng khoùat aùo 

naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni.  

Traùi laïi, ngöôøi coù ñuû boán ñöùc treân thì boïn AÙc Sa-moân, phöôøng khoùat aùo 

naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni nghe danh thì khieáp vía, thaáy maët thì 

kinh-hoøang; ñang ngoài phaûi ñöùng, ñang ñöùng phaûi ñi, ñang ñi phaûi troán chaïy, chôù 

khoâng daùm tröïc-dieän noùi naêng hay luaän-baøn Phaät-Phaùp, e sôï loä söï ngu doát cuûa 

mình ra tröôùc maët moïi ngöôøi.  
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Tuy nhieân, ngay caû kinh-ñieån maø boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu 

soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni khoâng öa thích coøn ñaùm gieát ngöôøi trì kinh! 

 

Toân kinh Nguyeät-Ñaêng Tam-Muoäi, Quyeån 2, vieát, 

Ñöùc Baát-Khaû Tö-Nghì Nguyeät Thaéng Khôûi Vöông Phaät Nhö-

Lai aáy, ngaøy hoâm ñoù thò-hieän tuoåi thoï ñaõ taän, lieàn nhaäp voâ dö Nieát-

Baøn. Chaùnh-phaùp truï ôû theá gian taùm vaïn boán ngaøn öùc na-do-tha 

(84.000x10
35

) naêm. 

Naày Ñoàng-Töû! Ñöùc Baát-Khaû Tö-Nghì Nguyeät Thaéng Khôûi 

Vöông Phaät Nhö-Lai aáy, sau khi chaùnh phaùp dieät vaøo thôøi sau cuøng 

coù caùc Tyø-Kheo chaáp-kieán voâ löôïng. 

Caùc Tyø-Kheo aáy ñoái vôùi caùc Tu-ña-la (Sutra: Kinh) nhö vaäy 

maø khoâng öa, khoâng thích, khoâng sanh loøng tin, phæ baùng, cheâ bai. 

Neáu coù ai hay trì ñöôïc nhöõng kinh nhö vaäy, lieàn bò caùc keû aùc aáy böùc 

naõo nôi thaân, buoâng lôøi cheâ traùch, thaäm chí coøn bò gieát cheát. 

Caùc aùc Tyø-Kheo aáy, vì tham-ñaém lôïi-döôõng vaø söï cung-kính 

cho neân gieát cheát hai vaïn (20.000) Tyø-Kheo thoï trì Kinh naày. 

 

Chính vì vaäy, toân kinh kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chöông 23, vieát 

Kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước 

miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhằm mình; hoặc như 

người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ 

mình; người hiền không hại được, mà họa tất diệt mình. 
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CAÛNH-CAÙO: 

 

 Caùi goïi laø Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam, Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam 

Thoáng Nhöùt, Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät-Nam Thoáng Nhöùt  Haûi Ngoïai, Phaät-Giaùo 

Veà Nguoàn, khoâng heà coù moät Toång-Vuï Giôùi-Tröøng chuyeân veà Giôùi-Haïnh-Tu cuûa 

haøng Tu-só.  

Boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni 

vaãn nhôûn-nhô soáng treân moà-hoâi nöôùc maét vaø xöông maùu cuûa Phaät-töû taïi-gia; laáy 

maùu cuûa caùc cö-só maø toâ-ñieåm Chuøa Vieän cuûa hoï, maø Giaùo-Hoäi khoâng heà tröøng-

phaït (dandakamma) hay truïc-xuaát (naøsananga) ra khoûi Giaùo-ñoøan, ñuùng theo 

tinh-thaàn cuûa Luaät Ma-Ha Taêng-Kyø, Luaät Töù-Phaàn, Luaät Höõu-Boä Baùch Nhöùt 

Yeát-Ma, Luaät Xuaát-Gia, Luaät Thieän-Kieán, Phaïm-Voõng Boà-Taùt-Giôùi, Ñòa-Trì 

Boà-Taùt Giôùi Boån.  

Moät soá Ñaïi-Ñöùc, Thöôïng-Toïa, Hoøa-Thöôïng bò tai-tieáng veà kinh-doanh, noùi 

doái, dang-díu veà tình-duïc, thoâng daâm, uoáng röôïu, haùt xöôùng, gieát ngöôøi/thuù-vaät, 

phaù hoøa-hieäp giöõa caùc Tyø-kheo/Ty-kheo ni, v.v... khoâng heà ñöôïc Giaùo-Hoäi ñieàu-

tra vaø laøm saùng toû. Nhö vaäy, Giaùo-Hoäi laäp ra ñeå laøm gì?     

 Thöôïng baát chaùnh thì haï taéc loïan, ngöôøi xuaát-gia khoâng xöùng-ñaùng thì 

haøng cö-só coù theå vì Nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp maø haønh-söï. Tuy nhieân,  

 Chôù yû-thò mình laø ngöôøi giaø caû vì ngöôøi giaø haøm-hoà thì Maït-Nhaân thaáy 

cuõng khoâng phaûi laø ít! 

1. Chôù thaáy mình coù tieàn-cuûa giaøu sang, vì keû giaøu sang thöôøng coù theá-trí 

saûo-quyeät thì Maït-Nhaân thaáy cuõng khoâng phaûi laø ít! 

2. Chôù thaáy mình coù quyeàn-theá maø cheøn eùp, baét naït, vì keû coù quyeàn-theá  

thöôøng coù thaùi ñoä hoáng-haùch, phaùch-loái thì Maït-Nhaân thaáy cuõng khoâng 

phaûi laø ít! 

XEÙT NOÙI TOÄI-LOÃI CUÛA HAØNG XUAÁT-GIA THÌ NGÖÔØI NOÙI PHAÛI 

COÙ GIÔÙI-ÑÖÙC. Thöôïng-Ñöùc baát Ñöùc, Haï Ñöùc chaáp Ñöùc; chaáp Ñöùc thì nhö ngaøi 

Öu-baø-ly, coøn baát Ñöùc thì nhö ngaøi Tònh-Danh/Duy-Ma-Caät (Vimalakirti) ngaøy 

xöa. Laáy ñaây laøm göông saùng cho mình cho ñôøi. 
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Neáu trong moät yù-nieäm maø ta nghó raèng 

mình laø phaøm-phu, thì cuõng nhö phæ-baùng tam-theá 

chö Phaät, vaø seõ maéc laáy troïng toäi ñoái vôùi Chaùnh-Phaùp 

 

Vaên-Thuø Nguõ-Töï Ñaø-La-Ni 
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DANH CHAÙNH NGOÂN THUAÄN 

 

 

 Treân ñôøi naày heå danh coù chaùnh thì ngoân (lôøi noùi) môùi thuaän; vì vaäy, tröôùc 

phaûi ñònh danh. 

Sao goïi laø Sa-moân? 

 Sa-moân tieáng Phaïn (Sanskrit) goïi laø Sramana, ñòch ra Haùn vaên laø Ta-Môn/ 

Tang-Môn/Bà-Môn/Sa-Môn-Na/Xá-La-Ma-Na/Thất-La-Ma-Na/Sa-Ca-Mãn-

Nang/Thất-Ma-Na-Nã. Sa-moân coøn coù nghóa laø Boá-Ma töùc laø làm cho ma quỷ sợ 

hãi, một từ dùng để gọi Tỳ- Kheo (Bhiksu). 

Sa-moân theo ñuùng nghóa laø ngöôøi theo Phaät xuaát-gia, từ bỏ gia-đình, từ bỏ 

dục-vọng, cố công tu-hành và thanh-bần tịnh-chí, laáy Trí-tueä laøm söï-nghieäp, laáy 

quaû-vò Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttara-samyak-sambuddha) laøm muïc-tieâu cöùu-

caùnh. Vì sao phaûi töø boû gia-ñình? 

Laïi nöõa, toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chöông 23, vieát  

Người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. 

Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa; 

há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn? Dẫu có cái họa sa nơi 

miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là 

phàm phu; vượt qua được cửa ải này là bậc La-hán xuất trần." 

Coù maáy loïai Sa-moân?   

Sa-moân coù hai loïai (Sa-môn Nhị-chủng): 

1. Chánh-maïng Sa-môn: theo Baùt-Chaùnh Ñaïo thì Sa-moân phaûi 

soáng ñôøi Ñaïo-haïnh ñuùng theo pheùp-taéc, tuaân giöõ giôùi-caám, luaät-nghi 

maø Phaät ñaõ daïy nôi Kinh, Luaät vaø Toå-cheá.       

2. Tà-maïng Sa-môn: soáng nhö ngöôøi taïi-gia, traùi vôùi phaùp-quy 

cuûa Phaät-Toå.   

 Chính toân kinh Phaùp-Cuù (Dharmapada) ñaõ daïy roõ veà nghóa Sa-moân  

1. Hàng Sa-môn đi vào xóm làng để khất-thực ví như con ong 

đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn-thương về hương-

sắc. (Dharmapada 49).  
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Ñieàu naày coù nghóa laø khoâng neân la-caø nôi nhaø cuûa cö-só maø 

laâu  ngaøy sanh tình. Tình sanh thì Ñaïo boû! 

2. Một đàng đưa tới thế-gian, một đàng đưa tới Niết-bàn 

(Nirmana), hàng Tỳ-Kheo đệ- tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ nên 

tham-đắm lợi-lạc thế-gian để chuyên-chú vào Đạo Giải-Thoát 

(Dharmapada 75).  

3. Người tốt buông xả tất-cả. Bậc Thánh-nhân không nghĩ đến 

ái-dục. Dầu hạnh-phúc hay đau khổ bậc thiện-trí không bồng bột cũng 

không để tinh-thần suy-sụp. (Dharmapada 83). 

4. Chư Phật thường dạy: „Niết-bàn là quả-vị tối-thượng, nhẫn- 

nhục là khổ-hạnh tối-cao. Xuất-gia mà não hại người khác, không gọi 

là xuất-gia Sa-môn.‟ (Dharmapada 184).   

 

Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Böûu-Löông Tuï, Phaåm Sa-moân, vieát,  

  Ñöùc Phaät daïy: 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Goïi laø Sa-Moân (Sramana) 

1. vì tòch-dieät vaäy, 

2. vì ñieàu-phuïc vaäy, 

3. vì thoï-giaùo vaäy, 

4. vì giôùi (sila) thaân thanh-tònh vaäy, 

5. vì nhaäp thieàn-ñònh (dhyana) vaäy, 

6. vì ñöôïc trí-hueä (prajna) vaäy, 

7. vì hieåu bieát thieät-nghóa ñöôïc giaûi-thoaùt (vimoksa)  

 vaäy, 

8. vì nôi ba moân giaûi-thoaùt [Khoâng (sunyata), Voâ- 

 töôùng, Voâ-nguyeän] khoâng choã nghi vaäy, 

9. vì an truï phaùp sôû haønh cuûa Thaùnh-nhôn vaäy, 

10. vì kheùo tu Töù-Nieäm-Xöù vaäy, 

11. vì lìa taát caû phaùp baát-thieän vaäy, 

12. vì an truï Töù Chaùnh-Caàn vaäy, 

13. vì kheùo tu Töù Nhö-YÙ-Tuùc vaäy, 
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14. vì thaønh töïu tín-caên vaäy, 

15. vì tin Phaät-Phaùp-Taêng vaäy, 

16. vì thaønh töïu kieân-tín nôi Phaät-Phaùp-Taêng vaäy, 

17. vì chaúng tin Ñaïo phaùp khaùc vaäy, 

18. vì sieâng tu lìa taát caû phieàn-naõo (klesa) vaäy, 

19. vì kheùo tu Thaát Boà-Ñeà Phaàn lìa taát caû baát-thieän nhö- 

 thaät tu taát caû thieän-phaùp vaäy, 

20. vì kheùo bieát Chaùnh-Nieäm Chaùnh-Trí phöông-tieän  

 (upaya) vaäy, 

21. vì chuyeân nieäm taát caû caùc thieän-phaùp vaäy, 

22. vì kheùo bieát Ñònh-Hueä phöông-tieän vaäy, 

23. vì thaønh töïu Nguõ-Löïc vaäy, 

24. vì kheùo tu Thaát Boà-Ñeà Phaàn vaäy, 

25. vì kheùo bieát Nhôn-Duyeân phöông-tieän trong taát caû  

 phaùp vaäy, 

26. vì kheùo bieát phöông-tieän Thaùnh-Ñaïo vaäy, 

27. vì kheùo bieát phöông-tieän Chaùnh-Kieán Chaùnh-Ñònh  

 vaäy, 

28. vì ñöôïc söùc Töù Bieän-Taøi chaúng tin ngoaïi Ñaïo vaäy, 

29. vì y nghóa chaúng y ngöõ, y trí (jnana) baát y thöùc  

 (vijnana), y kinh lieãu-nghóa chaúng y kinh baát-lieãu- 

 nghóa vaø y phaùp baát y nhôn vaäy, 

30. vì lìa Töù Ma vaäy, 

31. vì kheùo bieát nguõ-aám (panca-skandha) vaäy, 

32. vì döùt taát caû phieàn naõo vaäy, 

33. vì ñöôïc toái haäu thaân vaäy, 

34. vì lìa ñöôøng sanh töû (samsara) vaäy, 

35. vì lìa taát caû aùi (raga) vaäy, 

36. vì sieâng tu bieát Khoå ñoaïn Taäp chöùng Dieät tu Ñaïo  

 vaäy, 
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37. vì kheùo thaáy Töù Thaùnh-Ñeá vaäy, 

38. vì an truï trong Phaät-Phaùp chaúng tin Ñaïo khaùc vaäy, 

39. vì choã laøm ñaõ xong vaäy, 

40. vì döùt taát caû laäu vaäy, 

41. vì tu baùt hoäi xaû vaäy, 

42. vì ñöôïc Thích (Shakra-Devanam-Indra), Phaïm  

 (Maha-Brahma) Thieân-Vöông khen vaäy, 

43. vì töø naøo ñeán giôø chuyeân taâm haønh Ñaïo vaäy, vì öa  

 choã a-lan-nhaõ (arinya) vaäy, 

44. vì an truï trong Thaùnh-Phaùp vaäy, 

45. vì vui nghi thöùc Phaät-Phaùp vaäy, 

46. vì taâm chaúng khuynh ñoäng vaäy, 

47. vì chaúng thaân caän chuùng xuaát gia taïi gia vaäy, 

48. vì taâm thích ñoäc haønh nhö söøng con taây (teâ giaùc), 

49. vì sôï chuùng ñoâng nhieàu naõo loaïn vaäy, 

50. vì thích ôû moät mình vaäy, 

51. vì thöôøng kinh sôï Tam-Giôùi vaäy, 

52. vì ñöôïc quaû Sa-Moân (Sramana-phala) thieät vaäy, 

53. vì lìa taát caû hy voïng vaäy, 

54. vì lìa taùm phaùp theá gian vaäy, ñoù laø ñoái vôùi lôïi suy  

 huûy döï xöng cô khoå laïc taâm vöõng chaéc baát ñoäng  

 nhö ñaïi ñòa vaäy, 

55. vì hoä yù mình yù ngöôøi khoâng choã phaïm vaây, 

56. vì chaúng tröôïc vaäy, 

57. vì Chaùnh-Haïnh vaäy, 

58. vì taâm haønh thaønh töïu nhö hö khoâng vaäy, vôùi caùc  

 hình töôùng taâm khoâng dính maéc nhö giöõa hö  

 khoâng ñoäng tay khoâng vöôùng ngaïi vaäy. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu ngöôøi hay thaønh töïu caùc haønh phaùp nhö 

vaäy thì goïi laø Sa-Moân. 
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Tröôûng-laõo Ma-Ha Ca-Dieáp baïch raèng: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Thieät chöa töøng coù, ñöùc Nhö-Lai kheùo noùi 

ñöùc haïnh cuûa Sa-Moân. 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu ñôøi sau coù caùc Sa-Moân chaúng phaûi 

thieät Sa-Moân maø töï noùi laø Sa-Moân, ngöôøi chaúng phaûi Phaïm-haïnh 

(Brahmacarya) maø töï noùi coù Phaïm-haïnh, ngöôøi nhö vaäy töùc laø ñaõ 

xaâm toån Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttaray-Samyak-Sambodhi) ñöôïc 

Nhö-Lai tu taäp töø voâ-löôïng voâ-soá kieáp. 

Ñöùc Phaät daïy: 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Toäi xaâm toån Boà-Ñeà cuûa Nhö-Lai nhö vaäy 

noùi chaúng heát ñöôïc. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! 

1. Sau khi Ta dieät ñoä, 

2. oâng vaø chö ñaïi ñeä töû cuõng ñeàu dieät-ñoä, 

3. chö Ñaïi Boà-Taùt ôû theá giôùi naày laïi ñi qua theá giôùi chö  

 Phaät phöông khaùc,  

baáy giôø trong phaùp cuûa Ta seõ coù haøng Tyø-Kheo ôû nôi sôû- haønh taâm 

nhieàu sieåm-khuùc.  

... 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Goïi laø Sa-Moân coù nghóa laø ngöôøi maét 

chaúng duyeân theo saéc, tai chaúng duyeân theo thanh, muõi chaúng duyeân 

theo höông, löôõi chaúng duyeân theo vò, thaân chaúng duyeân theo xuùc vaø 

yù chaúng duyeân theo phaùp. 

Sa Moân laø ngöôøi tuyeån-traïch luïc-nhaäp (1), lieãu ñaït Luïc-Thoâng 

(2) chuyeân nieäm luïc-nieäm (3), an-truï luïc kính phaùp vaø haønh luïc troïng 

phaùp. 

Ngöôøi nhö vaäy môùi goïi laø chôn Sa Moân vaäy. 

__________________________________________________ 

(1) saéc, thinh, höông, vò, xuùc, vaø phaùp 

(2) thieân-nhaõn thoâng, thieân-nhó thoâng, tha-taâm thoâng, tuùc-maïng thoâng, thaàn-tuùc thoâng, laäu-taän 

 thoâng 

(3) Giôùi, Ñònh, Hueä, Phaät, Phaùp, Thieân, 
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 Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Böûu-Löông Tuï, Phaåm A-Lan-Nhaõ Tyø-

Kheo (Arinya Bhikshu), thöù naêm, noùi raát tæ-mó veà phaåm-haïnh cuûa Tyø-Kheo  

chaân-chaùnh. 

 Toân kinh Thuû-Hoä Quoác-Giôùi Chuû Ñaø-La-Ni, Quyeån thöù 1o, Thoï-Kyù Vua 

A-Xaø-Theá, Thích Thoâng Ñöùc dòch ra Vieät-vaên, trang 284-301, vieát 

Phaät [Ca-Dieáp] (1) noùi:  

Ñaïi-Vöông! Ñieàm moäng cuûa Vua khoâng phaûi cuûa Vua chôù 

sanh buoàn khoå, Vua kheùo loùng nghe! Ta vì Vua noùi. Ñaây laø ñôøi aùc 

naêm tröôïc (2) trong vò-lai, coù Phaät ra ñôøi hieäu Thích-Ca Maâu-Ni.  

Ñaïi-Vöông! Sau khi Phaät kia dieät-doä, ñeán luùc Töôïng-Phaùp, 

möôøi con khæ ñoù töùc laø möôøi haïng ñeä-töû Phaät. 

  Vuabaïch Phaät raèng: ‚Theá-Toân! Möôøi haïng ñeä-töû cuûa Phaät kia nhö theá 

naøo?‛ 

_________________________________ 

(1) Phật Ca-Diếp (Kasyapa Buddha) là vị Phật thứ ba trong boán vị Phật Hiền-Kiếp (Bhadra-

kalpa: kieáp hieän taïi maø chuùng ta ñang sanh-soáng. Ñöùc Töø-Phuï laø vò Phaät thöù 4), là vị Phật thứ 

sáu trong bảy vị Phật thời cổ. 

(2) Nguõ Tröôïc laø i) Kiếp Trược: Đời sống trong cõi Ta-Bà đầy dẫy ô-trược và đang giảm dần. 

ii) Kiến trược: Tất-cả các sự thấy biết căn-cứ trên nhận thức sai lầm của chúng-sanh. Chúng là 

những thị phi, hơn thua, danh-lợi, nhơn, ngã, bỉ, thử, v.v...  Noùi caùch khaùc, Kiến trược laø  những 

ô-trược của tà-kiến và ác-kiến hay ngũ lợi sử - do kiến-trược hay kiến-thức tà-vạy mà con người 

chấp quấy bỏ phải, theo tà bỏ chánh, điên-đảo thiên lệch. iii) Phiền-Não Trược: Phiền não trược 

có nghĩa là chúng-sanh luôn bị các thứ phiền-não, buồn rầu, tức giận, oán thù, tà-kiến, v.v..., tràn 

ngập thân tâm, chớ ít khi có lòng từ bi hỷ xả. Chính vì vaäy mà gây ra không biết bao nhiêu là 

phiền-não cho nhau. Noùi caùch khaùc, Phiền-Não Trược chính laø những uế-trược của dục-vọng 

hay ngũ-độn-sử -con người trong tâm chứa đầy những tham lam, hờn giận, mê muội, ngu si. iv) 

Chúng-Sanh Trược: chúng-sanh sanh ra ở đời với đầy dẫy tham, sân, si, mạn, nghi, tà-kiến, và 

bất-tịnh. Chúng-sanh ô trược, hằng bị khoå-não và bất toại; đây là giai-đoạn mà chúng-sanh trở 

nên đần-độn và bất-tịnh. v) Mạng Trược: những uế-trược trong cuộc sống làm giảm tuổi thọ, kể 

cả chiến-tranh và thiên-tai. Tuổi thọ con người, do bởi chiến-tranh và thiên-tai, mà giảm từ từ 

xuống còn mười năm. Hơn nữa, thân xác nầy chỉ là sự kết hợp của Tứ-Đại, bên trong lớp da 

mỏng chỉ là máu, thịt, xương, đờm, và những chất hôi tanh khác. Đến khi chết rồi sẽ phải chịu 

một sự phân-hóa, tanh hôi, thối tha, gớm ghiết, ruồi bu kiến đậu. Kỳ thật, nó ghê tởm đến nỗi 

chẳng ai dám tới gần.  
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Phaät Ca-Dieáp daïy raèng:  

  Moät laø sôï ngheøo khoâng soáng noåi maø laøm Sa-moân. 

  Hai laø sôï laøm noâ-boäc, khoùac aùo Sa-moân. 

  Ba laø sôï mang nôï maø laøm Sa-moân. 

Boán laø tìm caàu choã thieáu-soùt cuûa Phaät-Phaùp (Ngoïai-Ñaïo giaû daïng  

vaøo Chuøa Vieän ñeå hoïc-hoûi vaø khuynh-loùat nhaèm phaù-hoïai söï 

hoøa-hieäp Taêng.) 

   Naêm laø vì muoán hôn ngöôøi maø laøm Sa-moân. 

Saùu laø vì caàu danh tieáng maø laøm Sa-moân. 

Baûy laø vì muoán sanh leân coõi Trôøi maø laøm Sa-moân. 

Taùm laø vì lôïi-döôõng maø laøm Sa-moân. 

Chín laø vì muoán laøm Vua trong ñôøi sau maø laøm Sa-moân. 

Möôøi laø taâm chôn-thöïc maø laøm Sa-moân. 

 Luùc aáy, Ñaïi-Vöông kia baïch Phaät raèng: ‚Theá-Toân! Möôøi haïng Sa-moân 

ñaây, töôùng-traïng ñoù nhö theá naøo?‛ 

 Ñöùc Phaät [Ca-Dieáp] kia ñaùp raèng:  

Ñaïi-Vöông! ‚Sôï ngheøo khoâng soáng noåi maø laøm Sa-moân‛ 

[töôùng-traïng]: coù nhieàu chuùng-sanh khoâng tin [Lyù] Nhaân-Quaû 

[Nghieäp-Baùo], tham caàu taøi-baûo, xaâm ñoïat laãn nhau, beøn caõm ñeán 

Trôøi Ñaát, khieán möa moùc khoâng ñuùng thôøi, nguõ-coác khoâng moïc, 

ñoùng thueá khoâng ñuû cho quan, ngheøo ñoùi böùc-baùch, buoân-baùn  nam 

nöõ, khoâng choã nhôø caäy, nhaët loïai gieû raùch keát thaønh caø-sa, töï caïo raâu 

toùc laøm gioáng nhö Sa-moân. Khoâng A-xaø-leâ (Acarya), cuõng khoâng 

Hoøa-Thöôïng, khoâng Giôùi, khoâng Phaùp, töông-tôï Sa-moân, maõi maõi 

thoï haønh taát-caû Phaùp AÙc. Vaøo trong Taêng-giaø (Sangha: Taêng-ñoøan)  

töï xöng, ‘Ta laø Luaät-Sö, Thieàn-Sö, Phaùp-Sö, Ñaïi-Ñöùc (1).’ Ngoài ôû  

_________________________________ 

(1) Ñaïi-Ñöùc (Bhadanta): danh-hieäu cuûa Phaät. Rong Luaät-Taïng chæ chö Taêng. Baây giôø, danh-

hieäu chæ cho ngöôøi môùi xuaát-gia (vöøa qua khoûi giai-ñoïan Sa-Di). Sa-Di (Sramanera): Người 

nam mới tu, còn đang tập giữ những giới khinh và mười giới Sa-Di. 
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Tröôùc Chuùng, baûo caùc Taêng khaùc, ‘Caùc oâng ñeàu laø ñeä-töû cuûa ta’. 

Choã Cö-só tònh-tín, toäc-taùnh, Tröôûng-giaû, nhaø Baø-la-moân, vaøo ra 

phoùng-tuùng, taïo nhieàu loãi-laàm. Ñoù laø haïng thöù nhöùt, sôï ngheøo khoâng 

soáng noåi laøm Sa-moân. 

Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚sôï laøm noâ-boäc, khoùac aùo Sa-moân‛? 

[töôùng-traïng]: Laøm noâ-tyø, haï-tieän laïi, suy-nghó, ‚vì sao suoát ñôøi ta 

thoï söï sai-khieán cuûa ngöôøi khaùc?‛ (1) Chaïy troán, xuaát-gia, ñoù laø 

haïng thöù hai. 

Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚sôï mang nôï maø laøm Sa-moân? [töôùng-

traïng]: Coù chuùng-sanh maéc nôï coâng vaø tö, lôïi töùc ñaõ nhieàu, chaúng 

theå hoøan traû, ñaõ bò böùc-baùch, laãn troán xuaát-gia , ñoù laø haïng thöù ba.     

Ñaïi Vöông! Theá naøo laø ‚tìm caàu choã thieáu-soùt cuûa Phaät-

Phaùp?‛ [töôùng-traïng]: Caùc ngoïai Ñaïo taâm sanh ñoá-kî, nhoùm hoïp laïi 

baøn-luaän, ai thoâng-minh, lôïi-caên, coù trí, bieän-luaän gioûi, vaøo trong 

Phaät-Phaùp hoïc Phaùp theá vaø xuaát-theá kia, doøm ngoù choã phaûi quaáy, roài 

laïi trôû veà vôùi chuùng ta. Ñoái tröôùc Quoác-Vöông, Ñaïi-Thaàn, Tröôûng-

giaû, luaän-baøn neâu leân choã thieáu soùt, laøm baêng-hoïai phaù dieät Chaùnh-

Phaùp cuûa Phaät kia [Thích-Ca Maâu-Ni], ñoù laø haïng thöù tö.   

    Ñaïi Vöông! Theá naøo laø ‚vì muoán hôn ngöôøi maø laøm Sa-moân?‛  

[töôùng-traïng]: Hoaëc coù chuùng-sanh nghe ngöôøi naøo ñoù maëc y, caïo 

toùc, coù ña-taøi, hay thoâng-suoát Tam-Taïng, taâm sanh caàu danh, lieàn ñi 

xuaát-gia hoïc Kinh (Sutra), Luaät (Vinaya), Luaän (Sastra), choã tu phaùp 

laønh ñeàu muoán hôn ngöôøi, ñoù laø haïng thöù naêm.  

    Ñaïi Vöông! Theá naøo laø ‚vì caàu danh tieáng maø laøm Sa-moân?‛  

[töôùng-traïng]: Hoaëc coù ngöôøi rieâng töï suy-nghó, ‚ta neáu ôû taïi-gia 

khoâng coù danh-tieáng, ta phaûi caïo toùc, maëc y xuaát-gia, sieâng hoïc, ña-

vaên, thoï-trì caám-giôùi, ôû trong ñaïi-chuùng, ngoài Thieàn, nhaäp-Ñònh, 

khieán keû khaùc bieát danh, ñoù laø haïng thöù saùu. 

_______________________________ 

(1) ÔÛ AÁn-Ñoä, hoï laø keû haï-tieän, khoâng bao giôø ngaång ñaàu leân ñöôïc, chæ coù caùch xuaát-gia ñaàu 

Phaät thì ñöôïc ngöôøi ñôøi cung-kính, leã-baùi, cuùng-döôøng.. 
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Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚vì muoán sanh leân coõi Trôøi maø laøm 

Sa-moân?‛ [töôùng-traïng]: Hoaëc ngöôøi nghe noùi trong caùc coõi Trôøi 

soáng laâu vui-söôùng, [suy-nghó] ‘ta khoâng coù phöông-tieän sanh leân  

ñoù,’ beøn caïo toùc, nhuoäm y, xuaát-gia, tu trì phaùp laønh , caàu nguyeän 

ñöôïc sanh Thieân, ñoù laø haïng thöù baûy. 

Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚vì lôïi-döôõng maø laøm Sa-moân?‛ 

[töôùng-traïng]: Hoaëc coù ngöôøi tröôùc coù taøi-baûo, laïi caàu choã hôn treân, 

trang-söùc tònh-xaù toát, phoøng oác ñeïp duøng ñeå ngôi nghæ, töï mình thoï-

duïng taøi-saûn cuûa ngöôøi khaùc, ñoù laø haïng thöù taùm. 

Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚vì muoán laøm Vua trong ñôøi sau maø 

laøm Sa-moân?‛ [töôùng-traïng]: Coù chuùng-sanh thaáy choã Quoác-Vöông 

töï-taïi, ñöôïc ngöôøi toân-suøng, giaøu coù, an vui, laïi sanh öa thích, vì caàu 

xuaát gia tu moïi thieän-caên, chæ nguyeän ñôøi sau ñöôïc sanh nôi Vöông-

cung, ñoù laø haïng thöù chín. 

Ñaïi-Vöông! Theá naøo laø ‚taâm chôn-thöïc maø laøm Sa-moân?‛ 

[töôùng-traïng]: Coù chuùng-sanh tuy sanh trong doøng Saùt-ñeá-lôïi (1), 

Ñaïi-Thaàn, toäc-taùnh, nhaø Baø-la-moân, hoaëc sanh trong nhaø Tröôûng-

giaû, Cö-só, Thöông-chuû, giaøu coù, thanh-xuaân myõ mieàu, quaùn caùc taøi, 

saéc, phuù-quyù, vinh-hieån, gioáng nhö may troâi, boït nöôùc, ñieån chôùp, 

sanh-dieät khoâng truï, beøn khôûi leân söï nhaøm-chaùn, phaùt Taâm Boà-Ñeà 

(Bodhicittotpada). Thaân höõu, traân baùu, taøi vaät thaûy  ñeàu xaû, moä Ñaïo 

xuaát-gia, chuyeân-trì luaät-nghi, hoïc  phaùp tu Thieàn, tinh-caàn, chaúng 

phaûi ngöôøi giaûi-ñaõi. Phaøm laøm vieäc gì ñeàu vì chuùng-sanh, chæ caàu 

quaû Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ñoù laø haïng chôn-thöïc taâm xuaát-gia laøm Sa-

moân, ñoù laø haïng thöù möôøi.   

Ñaïi-Vöông! Phaûi bieát ñieàm moäng Vua thaáy ñoù, thaáy moät con 

khæ thieåu-duïc tri-tuùc ngoài yeân treân caây, khoâng laøm haïi ngöôøi, töùc laø   

______________________________ 

(1)) Ở Ấn-Độ, Sát-đế-lợi là giai cấp thứ nhì, dòng-dõi chiến-só hay giai-cấp thoáng-trị trong thời 

Phật còn tại thế. Vương-chủng laø giai-cấp mà từ đó đức Phật được sanh ra. 
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‚chôn-thöïc Sa-moân‛ trong Chaùnh-Phaùp cuûa ñöùc  Thích-Ca Maâu-Ni 

Nhö-Lai coøn soùt laïi. Chín con khæ laøm toån-haïi moïi ngöôøi ñoàng taâm 

khai tröø, taån xuaát moät con khæ kia töùc  laø chin haïng Sa-moân tröôùc 

trong Chaùnh-Phaùp cuûa ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni Nhö-Lai. Sa-moân 

khoâng coù phaùp neân goïi chung laø töông-tôï Sa-moân. Ñoàng laøm haïnh 

aùc, cuøng khai tröø haïng Sa-moân chon-thöïc ra khoûi chuùng.  

Ñaïi-Vöông!  AÙc Sa-moân ñaây phaù-giôùi laøm ñieàu khoâng laønh, oâ-

ueá taát-caû nhaø toäc-taùnh, höôùng ñeán Quoác-Vöông, Ñaïi-Thaàn, Tröôûng-

giaû, luaän noùi, huûy-baùng sa-moân chôn-thöïc. Noùi ngöôïc, phaûi cho laø 

quaáy, noùi laø ngöôøi aùc, phaù giôùi, aùc haïnh. Chaúng hôïp cuøng ta giöõ giôùi 

Tyø-kheo, cuøng ôû moät nôi Boà-Taùt noùi giôùi, cuõng chaúng hôïp cuøng ôû 

moät chuøa, ñoàng moät aáp hay moät nöôùc. Taát-caû ñieàu aùc thaûy truùt cho 

haïng Sa-moân chôn-thöïc kia, ñeå Quoác-Vöông, Ñaïi-Thaàn, Quan-

Tröôûng giuùp-ñôû, khieán khai tröø Sa-moân chôn-thöïc ra khoûi nöôùc heát. 

Ngöôøi phaù-giôùi ñi laïi töï-taïi cuøng vôùi Quoác-Vöông, Ñaïi-Thaàn, 

Quan-Tröôûng cuøng laøm thaân-haäu. 

Ñaïi-Vöông! Choã coù giaùo-phaùp cuûa ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni 

Nhö-Lai kia heát thaûy Thieân-Ma, ngoïai Ñaïo, ngöôøi aùc, Nguõ Thoâng 

Thaàn, Tieân ñeàu khoâng theå phaù-hoïai cho ñeán moät phaàn nhoû, chæ vì 

danh-töôùng aùc Sa-moân naày thaûy ñeàu huûy-dieät khieán khoâng coøn soùt. 

Ví nhö nuùi Tu-Di (Sumeru), giaû-söû trong Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-

Giôùi heát thaûy caây coû ñeàu laø cuûi, thieâu ñoát laâu ngaøy khoâng toån moät sôïi 

loâng, neáu kieáp kia khôûi leân löûa töø trong sanh ra, choác laùt thieâu ñoát 

thaønh tro khoâng soùt. 

(...) 

Ñöùc Ca-Dieáp Nhö-Lai noùi baøi keä ñoù roài, laïi baûo Vua Ngaät-Lyù-Chæ raèng:  

Ñaïi-Vöông! OÂng thaáy ñieàm moäng baïch töôïng coù hai mieäng, ôû 

tröôùc cöûa Vua, thöôøng aên uoáng nöôùc coû, thaân laïi gaày oám, cuõng chaúng 

phaûi vieäc cuûa Vua, töùc laø Chaùnh-Phaùp cuûa ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni 

Nhö-Lai, trong ñôøi aùc naêm tröôïc, traêm quan laâu daøi khoâng tin 

Pra
m N

gu
yen



18 

 

Nhaân-Quaû [Karma], treân thoï loäc cuûa Ñeá-Vöông, veû-vang phöôùc-

loäc, döôùi baù-taùnh ruoãi caàu ñieàu quaáy. Tuy laïi tham caàu maø nhieàu kho 

thieáu-thoán, thueá-maù voâ-ñoä, vaïn daân ngheøo  cuøng, mua baùn con chaùu, 

gia-nghieäp tieâu-taùn, caïo toùc vaøo chuøa, chuøa laïi boû hoang, nhieàu Tyø-

kheo aùc khôûi taâm voâ-ñòa. Laïi, ngöôøi ngoïai Ñaïo phaùi Loä-giaø-na chaáp 

ñoïan, chaáp thöôøng, dò hoïc, v.v... xuaát-gia, taø-kieán khoâng tin Nhaân-

Quaû, thaày troø ñeàu ñoïa, töï vaøo Ñòa-Nguïc;  laïi cuøng nhieàu ngöôøi môû 

cöûa Ñòa-Nguïc, daãn vaøo Ba Ñöôøng AÙc, ñoùng cöûa Trôøi, Ngöôøi, do ñaâu 

ñöôïc giaûi-thoùat?   

Ñaïi-Vöông phaûi bieát trong hai ñieàm moäng laø ñôøi Töôïng-Phaùp 

cuûa ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni Nhö-Lai chaúng can-heä gì ñeán Vua. 
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Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Böûu-Löông Tuï, vieát 

 

TOÄI-CAÁU CUÛA SA-MOÂN 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Trong thôøi kyø Maït-Phaùp (1) seõ coù Tyø-Kheo: 

 chaúng tu Thaân, 

 chaúng tu Giôùi, 

 chaúng tu Taâm, 

 chaúng tu Hueä, 

 ngu-si nhö treû nít höôùng ñeán toái-taêm maø khoâng 

bieát, 

 taâm hoï chaúng ñieàu-phuïc neân thaønh Sa-Moân caáu-

ueá. 

 

 

 

______________________________________ 

(1) Phaät-Giaùo chia moãi moät ngaøn naêm (1.000) laøm moät thôøi-kyø. Ñeå cho deã hieåu coù theå noùi Phaät 

thò-hieän nôi theá-gian gaàn 550 naêm tröôùc khi ñöùc Jesus/Christ/con trai cuûa Chuùa-Trôøi ra ñôøi. 

Chaùnh-Phaùp baét ñaàu keå töø khi Phaät xuaát theá ñeán naêm 450-500 sau khi Jesus bò haønh hình (coù 

nhieàu nôi tính khaùc ñi 80 naêm). 

Thôøi Chaùnh-Phaùp tu raát deã thaønh töïu Ñaïo-quaû, möôøi ngöôøi tu ñaõ coù baûy, taùm ngöôøi 

chöùng Ñaïo, thaáy Taùnh. 

Töôïng-Phaùp keùo daøi töø naêm 450-500 ñeán naêm 1.450-1.500, ngöôøi tu chöùng Ñaïo, Kieán-

Taùnh khoâng phaûi ít.  

Maït-Phaùp keå töø naêm 1.450-1.500 ñeán 2.450-2.500 thì heát thôøi kyø Maït-Phaùp. Noùi caùch 

khaùc, töùc khoaûng theá kyû XIV ñeán giöõa theá-kyû XXIII (döông-lòch).  Xem Maït-Phaùp YÙ-Nghóa 

Ra Sao? Nguyeãn Pram soïan. Trong khoaûng thôøi kyø naày ngöôøi tu tuy raàm roä, caùc toâng phaùi moïc 

leân nhö naám, ngöôøi tu noùi Lyù thì nhieàu maø chöùng Ñaïo, Kieán-Taùnh thì khoâng maáy ai!  

Kinh-ñieån thì loän xoän, haøng xuaát-gia maëc tình muùa buùt chôi chöõ, maø khoâng hieåu ñöôïc 

Thaùnh-Giaùo! Caùc toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm, Baùt-Chu Tam-Muoäi, Ñaïi-Taäp, v.v... laàn laàn 

aån maát [hoï chæ bieát daïy ‚A-Di-Ñaø-Phaät‛ cho deã!], vì khoâng coù ngöôøi tuïng trì tu taäp thì laøm sao 

coù söï truyeàn baù.  

Kinh-ñieån seõ khoâng ñöôïc aán-loaùt thaønh saùch maø ñöôïc toàn-tröû baèng maùy ñieän-toaùn! Nhö 

vaäy, nhaân-loaïi coøn bieát ñeán Phaät-Phaùp chæ voûn veïn coù gaàn 500 nöõa thoâi! 
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QUÔÛ-TRAÙCH AÙI-DUÏC 

  

Khoâng phaûi voâ côù maø Phaät quôû-traùch aùi-duïc; ñôn cöû moät quyeån kinh ñaõ 

thaáy Phaät traùch aùi-duïc nhö theá naøo.  

Thaùi-Töû Taát-Ñaït-Ña (Siddhartha Gautama) töø boû 3 cung vaøng ñieän ngoïc, 

moãi cung coù moät vò Thaùi-Töû Phi vaø 20,000 myõ-nöõ, ñeå thò-hieän thaønh Ñaïo döôùi coäi 

Boà-Ñeà, sau khoûang thôøi-gian daøi tröôøng tu khoå-haïnh baäc nhöùt, nhaèm chieát-phuïc 

caùc phaùi tu ñöông thôøi, maø vaãn khoâng thaønh-töïu.  

Phaät thaáy roõ moái hoïa cuûa saéc-duïc ñoái vôùi phaøm-phu, neân Ngaøi ñaõ tuyeân 

noùi raát nhieàu laàn, taïi nhieàu phaùp-hoäi veà saéc-duïc. Ñoái vôùi chö Boà-Taùt hay caùc baäc 

thöôïng-caên ñaïi-trí thì saéc-duïc laïi laø phöông-tieän thaønh Ñaïo. 

I. Baây giôø, noùi chuyeän quôû-traùch saéc-duïc ñoái vôùi haøng phaøm-phu. 

Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chöông 2, vieát  

Những người xuất gia làm Sa-môn đoạn dục, khứ ái, nhận biết 

nguồn tâm của mình, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ 

pháp Vô-vi. Họ trong không sở đắc, ngoài không sở cầu; tâm không 

ràng buộc nơi Ðạo, và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không nghĩ họ 

làm, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các quả-vị mà tự nhiên lại 

cao tột bực. Ðó gọi là Ðạo! 

Chöông 16, vieát  

Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Đạo, ví như nước đã 

lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều 

không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm 

cho cấu-trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Đạo. Sa-môn 

các ông phải xả bỏ ái-dục, cấu bẩn ái-dục hết sạch thì có thể thấy được 

Đạo!  

Chöông 21, vieát  

Người theo tình-dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rỡ 

ràng thì thân đã chết rồi! Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học 

Ðạo, thì chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, tuy người được 

ngửi mùi hương nhưng khi hương kia cháy hết, thì thứ lửa hại thân 

liền theo sau. 
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Chöông 22, vieát  

Ðối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được; ví như có 

chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bửa ăn ngon, đứa bé 

liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi. 

 Chöông 24, vieát 

Trong các thứ ái-dục, không gì đáng ngại bằng sắc-dục. Lòng 

ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một 

mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có 

thể tu Ðạo được cả! 

Chương 25, vieát, ‚Người ham mê ái-dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, 

tất sẽ mắc phải nạn cháy tay.” 

Chương 26, vieát,  

Thiên-thần hiến ngọc-nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của 

Ngài. Ðức Phật nói: „Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây 

làm gì? Ði ngay! Ta chẳng dùng đâu.‟ 

Thiên-thần càng thêm kính nể và nhân đó hỏi Phật về ý Ðạo. 

Phật giảng nói xong, Thiên-thần liền đắc được quả Tu-đà-hoàn. 

Chương 29, vieát, 

Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với 

họ. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: 'Ta là bậc 

Sa-môn sống ở đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế.' 

Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé 

như con; rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu. 

Chương 30, vieát, ‚Người hành Ðạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải 

tránh. Người tu Ðạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa.” 

Chương 31, vieát,   

Có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự (đoạn aâm) 

caét ñöùt döông-vaät. Phật bèn bảo rằng: 'Ðoạn âm không bằng đoạn tâm 

[loøng khôûi leân söï ham-muoán daâm-söï]. Tâm như vị Công-Tào; nếu 

Công-Tào nghỉ, thì kẻ tong-sự đều nghỉ. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm 

ích gì?‟ 

Ðức Phật vì đó mới nói bài kệ: 

Dục sanh từ ý ông,  
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ý do tư tưởng sanh. 

Cả hai tâm vắng lặng,  

Phi sắc cũng phi hành. 

Ðức Phật dạy: "Bài kệ này là do Ðức Phật Ca-Diếp nói." 

 

II. Saéc-Duïc ñoái vôùi chö thöôïng-caên ñaïi-trí 

Luận Đại Trí Độ, (Mahàprajnàparamitàsatra), ñoïan GIAÛI-THÍCH 10 

DUÏ, vieát 

Nhö trong Văn-Thù-Sư-Lợi Bản Duyên (Manjusryavadana), Văn-

Thù-Sư-Lợi bạch Phật:   

Bạch Đại-đức Thế-Tôn! Xưa con trong đời trước đã trải qua vô 

lượng A-tăng-kỳ (10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064

) kiếp, bấy giờ có 

Phật hiệu là Sư-Tử-Âm-Vương, Phật sống lâu mười vạn (lakh:10
5
) 

ức (koti: 10
7
) na-do-tha (nayuta: 10

28
) tuổi, Phật đem Tam Thừa Giáo 

mà độ chúng-sanh.  

Quốc-ñoä tên là Thiên-quang-minh, trang-nghiêm không thể nói 

hết.  

Các cây trong quốc-ñoä ấy đều do bảy báu tạo thành.  Cây phát ra 

vô lượng pháp âm thanh tịnh, là pháp âm Không, Vô-Tướng, Vô-Tác, 

bất sanh, bất diệt, vô sở hữu.  Chúng-sanh nghe được, thời tâm bừng 

sáng, đắc Đạo.   

Bấy giờ, đức Phật Sư-Tử-Âm-Vương trong hội thuyết pháp đầu, 

có chín mươi chín ức (99x10
7
) người đắc A-la-hán Đạo.  

Chúng Bồ-tát cũng như vậy. Các Bồ-tát ấy, tất cả đều được Vô-

Sanh Pháp-Nhẫn (1), vào chủng-chủng pháp-môn, thấy vô-lượng chư   

Phật, cung-kính cúng-dường và độ vô-lượng vô-số chúng-sanh, được 

vô-lượng Đà-la-ni môn, vô-lượng chủng-chủng tam-muội.   

_________________________________ 

(1) Anutpattika-dharmakshanti: Nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng tất-cả mọi hiện- tượng đều 

không sanh. Sự hiểu biết về Tánh Không (Sunyata) và Vô-Sanh [Vô Sanh Pháp: Luật không 

còn sanh tử, hay lý chân như và thể của Niết Bàn] của chư Bồ Tát, những vị đã đạt được Bát Địa 

(Acala-Bhumi) hay Bất Thối Địa (Avivartin-Bhumi). Vô-Sanh Thân: Pháp-Thân (Dharmakaya) 

hằng hữu. 
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Còn hàng Bồ-tát sơ phát tâm mới vào đạo số không kể xiết.   

Lúc Phật giáo-hóa đã xong, thời vào Vô-dư Niết-bàn 

(Parinirvana).  Chánh-pháp trụ sáu vạn (60,000) năm.  Pháp-âm của 

các cây cũng không còn phát ra lại.   

Bấy giờ, có hai Tỷ-kheo Bồ-tát, một vị tên là Hỷ-Căn 

(Prasannendriya), và  một vị tên là Thắng-Ý (Agramati)". 

Hỷ-căn Pháp-sư ấy, dung-nghi chất-trực, không bỏ thế-pháp, cũng 

không phân-biệt thiện ác.  Đệ-tử của Hỷ-căn thông-minh ưa pháp, ưa 

nghe thâm nghĩa.    

Pháp-sư ấy không khen-ngợi thiểu-dục tri-túc, không khen-ngợi 

giới-hạnh đầu-đà [töùc noùi khoâng khen haïnh Thanh-Vaên], chỉ thuyết 

Thật-Tướng Thanh-Tịnh của các pháp.   

Ngài bảo các đệ-tử:  „Hết thảy các pháp, tướng dâm-dục, tướng 

sân-nhuế, tướng ngu-si, các pháp tướng ấy tức là Thật-Tướng cuûa 

các pháp, không bị ngăn ngại‟.  Dùng phương-tiện (upaya) ấy, dạy 

các đệ-tử nhập vào "Nhöùt-thiết trí". 

Lúc ấy, các đệ-tử, đối với mọi người không sân không hối, tâm 

không hối tiếc nên được Sanh-Nhẫn (1), được Sanh-Nhẫn nên được 

Pháp-Nhẫn (2).  Ở trong Thật pháp, tâm như núi Tu-di (Sumeru) 

không lay động. 

Thắng-Ý Pháp-sư, giữ-giới thanh-tịnh, thực-hành hai hạnh đầu-đà, 

được Töù Thiền và Töù Vô-sắc định.  Các đệ-tử của Thắng-YÙ, căn ám- 

độn, nhiều tham cầu, vì phân-biệt tịnh và bất-tịnh, tâm luôn động 

chuyển. 

Một lúc nọ, Thắng-Ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ-Căn, ngồi  

  vào chỗ ngồi, khen-ngợi sự trì-giới, thiểu dục, tri-túc, thực-hành 

____________________________________ 

(1) Sanh Nhẫn: Nhẫn của chúng-sanh.  

(2) Pháp Nhẫn: Dharmakshanti. Chấp-nhận sự khẳng-định rằng, “tất cả các sự vật là đúng như 

chính chúng”, không phải chịu luật sinh diệt là luật thù-thắng trong thế-giới hiện-tượng, tạo ra do 

phân-biệt sai-lầm. Nghóa thöù hai, Pháp-Nhẫn là sự nhẫn-nại đạt được qua tu-tập Phật-pháp có 

khả năng giúp ta vượt thoát ảo-vọng. Cũng là khả-năng kham-nhẫn những khó-khăn bên ngoài. 
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hạnh đầu-đà (1), Thiền-định ở chỗ vắng, rồi chê-bai Hỷ-Căn rằng:   

Người ấy thuyết-pháp dạy người đi vào tà-kiến, nói rằng 

dâm-dục, sân-nhuế, ngu-si là tướng không ngăn-ngại, ấy là 

người tu-hành hỗn-tạp, chẳng phải thuần thanh-tịnh.   

Đệ -tử của Hỷ-Căn là người lợi-căn đắc Pháp-nhẫn, hỏi lại Thắng-

Ý rằng:  „Thưa Đại-đức, pháp dâm-dục ấy là tướng gì?‟ 

 Dâm-dục là tướng phiền-não. 

 Dâm-dục phiền-não ở trong hay ở ngoài? 

 Dâm-dục phiền-não không ở trong không ở ngoài; vì nếu ở  

trong thì không cần đợi nhân-duyên bên ngoài mới sanh, nếu ở 

ngoài thì đối với ta vô-sự, không làm não ta được. 

Cư-sĩ nói:   

Nếu dâm-dục phiền-não chẳng phải ở trong chẳng phải ở 

ngoài; chẳng phải từ Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn hướng, trên, 

dưới đến; tìm khắp không thấy Thật-Tướng của nó, pháp ấy tức 

bất sanh bất diệt, nếu không sanh diệt, không, không có gì, làm 

sao gây ra phiền não được? 

Thắng-Ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại được, từ chỗ 

ngồi đứng dậy, nói như vầy:  "Hỷ-Căn phần nhiều dối gạt mọi người 

đắm trong đường tà". 

Thắng-Ý ấy chưa học Âm Thanh Đà-la-ni, nghe Phật thuyết thì 

hoan-hỷ, nghe ngoại Đạo thuyết thì sân-hận, nghe ba bất thiện căn 

___________________________________ 

(1) Đầu Đà: Dhutanga /Dhuto (p)/Dhuta (skt) dòch aâm laø Đỗ Đa/Đỗ Trà, tu-hành khổ hạnh nhằm 

giúp hành-giả thanh-tịnh thân tâm và giải-thoát khỏi tham-dục về ăn uống, áo quần, nơi ở. Hạnh 

Đầu-Đà bao gồm 12 hạnh và luật cho người tu theo pháp “Khất Thực”. 1) Mặc áo nạp y hay 

phấn tảo y, thứ áo khâu lại bằng những mảnh vải mà người ta đã vứt đi. 2) Chỉ có tam y hay ba 

loại áo Tăng-Già-Lê, Uất- Đa-La, và An-Đà-Hội. 3) Chỉ ăn đồ khất-thực, chứ không nhận đồ ăn 

của người khác mời. 4) Chỉ ăn sáng và bữa ngọ là chính (không ăn sau giờ ngọ, nghĩa là sau 1 

giờ chiều). 5) Nhất tọa thực, nghĩa là chỉ ăn đúng buổi chứ không ăn vặt. 6) Tiết Lượng Thực: 

Ăn uống tiết độ, chỉ được ăn cơm và thức ăn đựng trong bát khất thực của mình, hết thì thôi, chứ 

không lấy thêm. 7) A-Lan-Nhã Xứ hay Viễn-Ly Xứ, tức là ở nơi đồng không mông quạnh xa hẳn 

nơi dân cư. 8) Trủng Gian Tọa: Ở nơi mồ mã nghĩa-địa. 9) Thụ Hạ Tọa: Ở dưới gốc cây. 10)  Lộ 

Địa Tọa: Ở nơi trống trải không cần có thứ gì che mát. 11)  Tùy tọa: Chỗ nào cũng có thể ở 

được. 12)  Thường tọa bất ngọa: Thường ngồi chứ không nằm.   
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thời không vui-vẻ, nghe ba thiện-căn thời rất hoan-hỷ, nghe nói Sanh-

tử (Samsara) thời lo, nghe nói Niết-bàn (Nirvana) thời mừng. Rồi từ 

nhà Cư-sĩ, Thắng-Ý đi đến rừng cây, vào trong tinh xá, nói với các 

Tỳ-kheo:   

Nên biết Hỷ-Căn hư dối, phần nhiều khiến người ta vào 

trong tà ác, vì sao?  Vì kia nói tướng dâm, nộ, si và hết thảy các 

pháp đều là tướng vô-ngại. 

Khi ấy, Hỷ-Căn suy-nghĩ:   

Người naày quá sân, vì ác nghiệp che lấp, sẽ đọa tội lớn.  

Ta nay sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời nay không được 

gì, cũng làm nhân-duyên cho Phật-Đạo ở đời sau. 

 

Khi ấy, Hỷ-Căn taäp họp chö Tăng, nhöùt tâm nói kệ: 

Dâm-dục tức là Đạo, 

Sân si cũng như vậy, 

Trong ba sự như thế, 

Vô-lượng chư Phật-Đạo. 

Nếu có người phân-biệt, 

Dâm, nộ, si là Đạo, 

Người ấy cách xa Phật, 

Thí như Trời với đất. 

Đạo và dâm, nộ, si. 

Là một pháp bình-đẳng, 

Nếu ai nghe sợ-hãi, 

Cách Phật-Đạo rất xa. 

Dâm-pháp bất sinh diệt, 

Không thể khiến tâm não, 

Nếu ai chấp tự ngã, 

Dâm đưa vào AÙc-Đạo (Aparagati). 

Thấy pháp có khác Không (Sunyata), 

Là chẳng lìa có (sat), không. 

Nếu rõ có là không, 

Siêu thắng thành Phật-Đạo. 
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Lúc nói hơn bảy mươi (70) bài kệ như vậy, ba vạn (30.000) 

Thiên-tử được Vô-sanh Pháp-nhẫn, một vạn tám ngàn (18.000) 

Thanh-văn, không ái-trước hết thảy các pháp đều được giải-thoát. 

Khi ấy, Thắng-Ý Tyø-kheo thân liền rơi vào Địa-Ngục, thọ khổ 

vô- lượng ngàn vạn ức năm, khi được ra khỏi Địa-Ngục sanh trong 

loài Người, bị bài-báng bảy mươi bốn vạn (740.000) năm, trải qua 

trong vô-lượng kiếp không nghe đuợc tiếng Phật. Và khi tội ấy 

mỏng dần, vị ấy dẫu nghe được Phật-pháp, dẫu có nghe được Phật-

pháp, xuất-gia học Đạo vẫn trở lại xả giới, thường xả giới như vậy 

sáu vạn hai ngàn (63.000) đời, được làm Sa-môn trong vô-lượng 

đời, tuy không xả giới nhưng các căn ám-độn. 

Hỷ-Căn Bồ-tát hiện làm Phật ở quá mười vạn ức (10x10
11

) Phật 

độ về phía Đông, Quốc-độ kia hiệu là Bảo-Nghiêm, Phật hiệu là 

Quang-Du Minh-Vương Phật.  Thắng-Ý Tỳ-kheo lúc ấy là thân con 

hôm nay.  Con quán-sát bấy giờ phải thọ vô-lượng khổ ấy.  
 

Văn-Thù-Sư-Lợi lại bạch Phật:  "Nếu có người cầu Tam Thừa Đạo, không 

muốn thọ các khổ, thì không nên phá các pháp-tướng mà ôm lòng sân-nhuế".  Phật 

hỏi Văn-thù:  "Ông nghe các bài kệ được lợi-ích gì?"  Đáp: "Con nghe các bài kệ, 

được dứt hết các khổ, đời đời được lợi căn trí-tuệ, hiểu pháp sâu-xa, khéo thuyết 

nghĩa sâu xa, là bậc nhöùt ở giữa chư Bồ-tát.” 

Như vậy, gọi là khéo thuyết các pháp tướng, ấy gọi là như thật khéo nói. 

 Toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông cuõng noùi ñoàng moät nghóa naày,  

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Không cần ly dâm, nộ, si, được giải thoát ư?” 

Thiên nữ nói: 

Phật vì kẻ tăng thượng mạn nói ly dâm, nộ, si là giải thoát thôi, 

nếu kẻ không tăng thượng mạn thời Phật nói tánh của dâm nộ, si là 

giải thoát. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Hay thay, hay thay, Thiên nữ! Nàng được cái gì, 

chứng cái gì mà biện tài như thế?” 

Thiên nữ nói: “Tôi không được, không chứng, mới được biện tài như 

thế. Vì sao? - Nếu có được, có chứng thời ở trong Phật pháp là kẻ tăng 

thượng mạn.” 
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 Toân kinh Candamaharosana Tantra (1), noùi raát roõ veà phaùp-moân söû-duïng 

aùi-duïc vaøo ñöôøng tu.  

 Vì leõ naày, khi ñoïc kinh (sutra), phaûi  xem Phaät nhaém vaøo ai maø noùi.  

1. Phaûi töï bieát caên-cô cuûa mình thuoäc haïng naøo khi ñoïc kinh, chôù khoâng 

neân voäi theo ngöôøi ta ñoïc tuïng caùc ‚kinh Ñaïi-Thöøa‛ maø ruoàng boû caùc 

‚kinh Tieåu-Thöøa‛;  

2. chôù ví mình nhö Boà-Taùt hay Kim-Cang Taùt-Ñoûa khi ñoïc tuïng Chaân-

Ngoân hay caùc nghi-quyõ;  

3. chôù ñem theá-trí ra so-löôøng caûnh-Thaùnh;  

4. chôù voïng-töôûng mình coù söï hieåu bieát ngang baèng vôùi Phaät! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(1) Candamaharosana Tantra, (AÙi-Duïc Ñaïi Phaån-Noä Toân Nghi-Quyõ Kinh/ Maät-Luaän)  

Long-Nhöït dòch vaø chuù-thích. Ngöôøi tu theo phaùp-moân naày chöùng ñöôïc Ñaïi Tam-Muoäi Vöông: 

Nhö-Huyeãn Tam-Muoäi/ Thuû-Laêng Nghieâm Tam-Muoäi;  Kinh naày khoâng truyeàn ra cho ngöôøi 

chöa vaøo doøng Phaùp, chöa phaùt ñaïi theä nguyeän vaø chöa coù ñuû Bi-Trí. Cöôõng maø ñoïc hay 

nghieân-cöùu seõ bò cuoán phaêng vaøo aùi-duïc quyeát seõ ñoïa Ñòa-Nguïc, nhö con thieâu-thaân lao vaøo 

hôi noùng cuûa löûa maëc cho söï soáng cheát! 
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SANH RA LAØM NGÖÔØI  

COÙ 9 ÑIEÀU KHOÙ 

 

 

 

 Ngöôøi ta thöôøng chia kinh-ñieån laøm Tieåu vaø Ñaïi-Thöøa (Mahayana), nhöng 

Kinh (Sutra) töï khoâng coù Tieåu hay Ñaïi, maø ñoù laø do ngöôøi ta phaân-bieät. Vì vaäy, 

Maït-Nhaân xin duøng toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, chöông 36, vieát 

Ðức Phật dạy:  

1) Ra khỏi AÙc-Ñạo, được làm Người là khó;  

2) đã được làm Người, bỏ thân nữ được thân nam là khó;  

3) đã được thân nam, sáu căn đầy đủ là khó;  

4) sáu căn đã đủ, được sanh ra ở vùng trung-tâm đất nước là  

 khó;  

5) đã sanh ra ở vùng trung-tâm đất nước, gặp Phật ra đời là khó; 

6) đã gặp Phật ra đời, lại được gặp Ðạo-Sö là khó;  

7) đã được gặp Ðạo-Sö, lại sanh lòng tin là khó;  

8) đã sanh lòng tin, lại phát Tâm Bồ-Đề (Bodhicittotpada) là  

 khó;  

9) đã phát Tâm Bồ-Đề, mà đạt đến chỗ vô tu, vô chứng là khó. 

 Ñoù laø khoù, thaät ra chuùng ta ñaõ vöôït qua haàu heát caùc ñieàu khoù noùi treân.  

Tuy khoâng gaëp ñöôïc ÖÙng-Thaân Phaät thuyeát-phaùp hay hieän thaàn-bieán baát-

khaû-tö-nghì, nhöng kinh-ñieån vaãn coøn, chæ thieáu baäc Ñaïo-Sö.  

Coù ngöôøi ñaõ gaëp Ñaïo-Sö, nhöng, khoâng hay bieát, laïi coøn khinh-khi, hoaëc 

phæ-baùng!  

Coù ngöôøi ñaõ phaùt ñöôïc Boà-Ñeà Taâm maø khoâng gaëp Ñaïo-Sö ñeå tröôûng-

döôõng Taâm naày, cho neân khoâng thaønh Ñaïo.   
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CUÙNG-DÖÔØNG 

 

Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, chöông 11, vieát,  

Ðức Phật dạy: 

Ðãi một trăm người ác ăn, không bằng đãi một người 

thiện ăn. Ðãi một ngàn người thiện ăn, không bằng đãi một 

người trì Ngũ-giới ăn. Ðãi một vạn (10,000) người trì Ngũ-giới 

ăn, không bằng cúng-dường cho một vị Tu-đà-hoàn ăn. Cúng- 

dường một trăm vạn (100,000) vị Tu-đà-hoàn, không bằng 

cúng-dường cho một vị Tư-đà-hàm ăn. Cúng-dường một traêm 

vạn (10
6
) vị Tư-đà hàm, không bằng cúng dường cho một vị A-

na-hàm ăn. Cúng dường một ức (10
7
) vị A-na-hàm, không bằng 

cúng-dường cho một vị A-la-hán ăn. Cúng-dường ức (10
7
) vị 

A-la-hán, không bằng cúng-dường cho một bậc Bích-Chi-Phật 

ăn. Cúng-dường một trăm ức (100x10
7
) bậc Bích-Chi-Phật, 

không bằng cúng-dường cho một đức Phật ăn. Cúng-dường một 

ngàn ức (1000x10
7
) đức Phật, không bằng cúng-dường cho một 

đấng Vô-Niệm, Vô-Trụ, Vô-Tu, Vô-Chứng ăn. 

 Duy chæ coù baäc A-la-haùn, Bích-Chi Phaät/Duyeân-Giaùc vaø chö Thöôïng Ñòa 

Boà-Taùt vaø chö Phaät, Theá-Toân tieâu ñöôïc söï cuùng-döôøng.  

Kyø dö, nhöõng Sa-moân, Tyø-kheo, Tyø-kheo Ni thoï söï cuùng-döôøng cuûa ñaøn-na 

tín-thí maø tieàn cuûa laøm ra do moà-hoâi nöôùc maét ñaùnh ñoåi (tònh-taøi, tònh-thí) thì 

khoâng theå tieâu ñöôïc neáu khoâng ñuùng phaùp maø thoï thöïc! 

Neáu nhaän tònh-taøi hay tònh-thí töø moät Boà-Taùt hoùa-thaân hay moät ngöôøi ñaõ 

chaân-thaät phaùt Boà-Ñeà Taâm thì ngay caû A-la-haùn hay Bích-Chi-Phaät cuõng khoâng 

theå tieâu ñöôïc söï cuùng-döôøng kia! 
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KINH NAØO NOÙI DIEÄT BOÏN AÙC SA-MOÂN,  

PHÖÔØNG  KHOÙAT AÙO NAÂU SOØNG GIAÛ LAØM  

TYØ-KHEO/TYØ-KHEO NI  

LAØ  

NHAÂN SANH TÒNH-ÑOÄ,  

LAØ ÑÖÔÏC PHAÄT THOÏ-KYÙ? 

 

 

 

XAÕ-THAÂN HOÄTYØ-KHEO NHÖ PHAÙP-TRUÏ 

LAØ NHÔN SANH TÒNH-ÑOÄ 

 

 

Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Nhöït-Maät Boà-Taùt, vieát: 

Ñöùc Phaät noùi: 

Naày Ñaïi-Vöông! Neáu ñôøi vò lai coù caùc Vua coù loøng kính 

tin Tam-Baûo, hoaëc Saùt-Ñeá-Lôïi, hoaëc Baø-La-Moân, Tyø Xaù, 

Thuû-Ñaø coù theå thuû-hoä Phaùp-sö, taïo laäp thaùp töôïng, cuùng döôøng 

chuùng Taêng caùc moùn caàn duøng, vì hoä Chaùnh-Phaùp maø trò aùc 

Tyø-Kheo, thaø boû thaân maïng ñeå hoä moät Tyø-Kheo nhö phaùp 

truï, chôù chaúng hoä voâ-löôïng aùc Tyø-Kheo, ngöôøi hoä phaùp naày 

xaû thaân seõ sanh thanh-tònh Phaät-ñoä, thöôøng gaëp Tam-Baûo, 

chaúng laâu seõ ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. 

Naày Ñaïi-Vöông! Nay Phaät chaúng cho moät ngöôøi thoï 

chöùa taùm vaät baát tònh, chæ cho ñaïi chuùng ñöôïc thoï chöùa vaø 

duøng. 

Naày Ñaïi-Vöông! Neáu coù ngöôøi coù theå hoä trì Chaùnh-

Phaùp, neân bieát ngöôøi naày laø ñaïi ñaøn-vieät (kulapati) cuûa thaäp 

phöông chö Phaät Theá-Toân. 
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Naày Ñaïi-Vöông! Taêng vaät khoù chaáp chöôûng. Nay Phaät 

chæ cho hai haïng ngöôøi chöôûng hoä: moät laø A-La-Haùn Tyø-Kheo 

ñuû baùt Giaûi-Thoaùt (1), hai laø ngöôøi Tu-Ñaø-Hoaøn. Tröø hai haïng 

ngöôøi naày khoâng coøn coù ai chöôûng hoä ñöôïc Taêng vaät vaäy. 

 

Laïi nöõa, toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Thaéng-Man Sö-Töû, vieát, 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Luùc Chaùnh-Phaùp saép dieät, coù haøng Tyø-

Kheo, Tyø-Kheo Ni, Öu-Baø-Taéc, Öu-Baø-Di keát-beø keát-ñaûng phaùt 

khôûi nhöõng tranh-tuïng, neáu thieän-nam töû, thieän-nöõ nhôn duøng 

 loøng chaúng sieåm-khuùc,  

 chaúng khi doái, 

 meán thích Chaùnh-Phaùp, 

 nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp 

 maø vaøo trong nhoùm baïn laønh, 

 ngöôøi vaøo nhoùm baïn laønh naày taát ñöôïc chö Phaät thoï-kyù. 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Toâi thaáy ngöôøi nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp coù 

söùc maïnh lôùn nhö vaäy, ñöùc Nhö-Lai duøng laøm con maét, duøng laøm coäi 

goác phaùp, duøng laøm phaùp daãn ñaïo, duøng laøm phaùp thoâng ñaït. 

Ñöùc Theá-Toân nghe Thaéng-Man Phu-Nhôn noùi veà nhieáp-thoï Chaùnh-

Phaùp coù ñaïi oai löïc thì khen raèng: 

Ñuùng nhö vaäy, ñuùng nhö vaäy, laønh thay ! 

Naày Thaéng-Man ñuùng nhö lôøi ngöôi noùi, nhieáp-thoï Chaùnh-

Phaùp coù oai löïc lôùn. 

Nhö ñaïi löïc-só hôi chaïm chaø boùp ai thì ngöôøi aáy ñau-ñôùn khoå 

laém coøn theâm beänh naëng. Cuõng vaäy, giaû-söû chuùt phaàn nhieáp-thoï 

Chaùnh-Phaùp cuõng laøm cho Ma Ba-Tuaàn (Duratama Mara) ñau-ñôùn 

saàu-naõo khoùc reân than-thôû. 

Naày Thaéng-Man! Ta thöôøng chaúng thaáy moät thieän phaùp naøo 

khaùc laøm cho Ma saàu naõo baèng nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp, cho duø chæ 

laø moät ít phaàn. 

Naày Thaéng-Man! Ví nhö ngöu-vöông hình saéc ñoan chaùnh 

thaân löôïng ñaëc-bieät laï hôn haún caùc loaøi ngöu (traâu) khaùc. Cuõng vaäy, 
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ngöôøi tu Ñaïi-Thöøa neáu ít phaàn nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp thì hôn haún 

taát caû phaùp laønh cuûa haøng Thanh-Vaên, Duyeân-Giaùc. 

Laïi nhö nuùi Tu-Di (Sumeru) cao roäng trang nghieâm xinh ñeïp 

hôn caùc nuùi khaùc, cuõng vaäy, ngöôøi môùi ñeán Ñaïi-Thöøa duøng loøng lôïi 

ích chaúng ñoaùi thaân-maïng [töùc rôøi xa ngaõ-chaáp] maø nhieáp-thoï 

Chaùnh-Phaùp thì coù theå vöôït hôn taát-caû thieän-caên (kusala-mula) cuûa 

ngöôøi ôû laâu nôi Ñaïi-Thöøa maø ñoaùi thaân maïng [töùc coøn ngaõ-chaáp]. 

Naày Thaéng Man! Theá neân, phaûi duøng nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp 

maø khai hoùa taát caû höõu tình. Nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp ñöôïc phöôùc lôïi 

lôùn vaø ñaïi quaû baùo. 

Naày Thaéng-Man! Trong voâ-soá (1) ataêng-kyø (2) kieáp Ta ca 

ngôïi nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp nhö vaäy ñöôïc coâng-ñöùc voâ-löôïng voâ- 

bieân. Nhieáp-thoï Chaùnh-Phaùp thì thaønh-töïu voâ-löôïng coâng-ñöùc nhö 

vaäy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(1) 10
1.261.650.713.528.774.278.683.020.313.473.024

 

(2) 10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064

 

 

Pra
m N

gu
yen



33 

 

SA-MOÂN CAÁU-UEÁ 

 

 

Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp Hoäi Böûu Löông Tuï, vieát, 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Caáu-ueá cuûa Sa-Moân coù ba möôi hai (32) thöù 

maø ngöôøi xuaát-gia phaûi xa lìa: 

1. duïc-giaùc laø Sa-Moân caáu, 

2. saân-giaùc laø Sa-Moân caáu, 

3. [phieàn-] naõo-giaùc laø Sa-Moân caáu, 

4. töï khen laø Sa-Moân caáu, 

5. cheâ ngöôøi laø Sa-Moân caáu, 

6. taø caàu lôïi döôõng  laø Sa-Moân caáu, 

7. nhôn lôïi caàu lôïi laø Sa-Moân caáu, 

8. toån phöôùc cuùng thí cuûa ngöôøi laø Sa-Moân caáu, 

9. che giaáu toäi loãi laø Sa-Moân caáu, 

10. thaân caän ngöôøi taïi-gia laø Sa-Moân caáu, 

____________________________________ 

(1) Bát Giải-Thoát Tam-Muội/Giaûi-Thoùat: Asta-vimoksa (skt)—Tám giải thoát, hay tám phép 

thiền định giải thoát khỏi sắc dục.  1) Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: 

Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất tịnh. 2) Nội vô 

sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc 

bất tịnh. 3) Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội —

Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng. 4) Không vô biên xứ 

giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng 

hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: “Hư không là vô biên: chứng và 

trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất đều bị tận diệt bằng thiền quán. 5) Thức 

vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn Hư Không vô biên xứ, 

với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi luyến chấp vào “không” đều 

bị tận diệt bằng thiền định. 6) Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội: Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô 

biên xứ, với suy tư “không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức 

hoàn toàn bị tận diệt bằng thiền định. 7) Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội: Vượt 

khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi luyến chấp 

vào hữu đối hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiền định. 8) Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận 

định xứ giải thóat Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 

Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn tịch diệt hay Niết Bàn.       
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11. thaân caän ngöôøi xuaát gia laø Sa-Moân caáu, 

12. öa ôû ñoâng oàn naùo laø Sa-Moân caáu, 

13. chöa ñöôïc lôïi döôõng maø phöông-tieän caàu laø Sa-Moân caáu, 

14. coù loøng hy voïng lôïi döôõng cuûa ngöôøi laø Sa Moân caáu, 

15. vôùi lôïi döôõng cuûa mình loøng chaúng bieát ñuû laø Sa-Moân caáu, 

16. taät ñoá lôïi döôõng ngöôøi laø Sa Moân caáu, 

17. thöôøng tìm loãi ngöôøi laø Sa-Moân caáu, 

18. chaúng thaáy loãi mình laø Sa-Moân caáu, 

19. chaúng kieân trì giôùi giaûi-thoaùt laø Sa-Moân caáu, 

20. chaúng bieát taøm-quyù laø Sa-Moân caáu, 

21. khoâng coù yù cung kính maø khinh maïn laø Sa-Moân caáu, 

22. khôûi caùc kieát-söû laø Sa-Moân caáu, 

23. nghòch möôøi hai nhôn duyeân laø Sa-Moân caáu, 

24. nhieáp thuû bieân-kieán laø Sa-Moân caáu, 

25. chaúng tòch-dieät chaúng ly-duïc laø Sa-Moân caáu, 

26. öa sanh töû chaúng öa Nieát-Baøn laø Sa-Moân caáu, 

27. öa thích ngoaïi-ñieån (1) laø Sa-Moân caáu, 

28. nguõ caùi che taâm khôûi caùc phieàn naõo laø Sa-Moân caáu, 

29. chaúng tin nghieäp-baùo laø Sa-Moân caáu, 

30. sôï ba moân giaûi thoaùt laø Sa-Moân caáu, 

31. cheâ phaùp thaâm dieäu vaø chaúng haønh tòch dieät laø Sa-Moân  

 caáu, 

32. ôû trong Tam-Baûo loøng chaúng toân kính laø Sa-Moân caáu. 

Ñaây goïi laø Sa-Moân ba möôi hai caáu, neáu coù theå rôøi lìa caùc caáu 

naày thì goïi laø Sa-Moân vaäy. 

_________________________________________ 

(1) ngoaïi ñieån laø saùch vôû cuûa theá-tuïc, ca-vònh, thô-phuù, caùc thöù hoïc thuaät maø ngöôøi theá-gian 

duøng ñeå kieám taøi-lôïi cho cuoäc möu-sinh. Ngöôøi xuaát-gia thì phaûi hoïc Kinh (Sutra), Luaät 

(Vinaya/Sila), vaø Luaän (Sastra) cuûa chö Phaät, Boà-Taùt caùc baäc chöùng Ñaïo, thaáy Taùnh ñeå thaàm 

chöùng Nhöùt-Thieát-Trí, Thaäp-Löïc, Nguõ-Thaân Nguõ-Nhaõn cuûa Nhö-Lai. Heå ñöùc cao, giôùi-haïnh 

tinh-nghieânm thì chö Thieân-Long cuùng-döôøng hoä-veä haø-huoáng laø theá-nhaân! 
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Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Ta chaúng noùi caïo ñaàu, ñaép y goïi laø Sa Moân, 

maø Ta noùi ngöôøi coù coâng ñöùc vaø nghi thöùc ñaày ñuû goïi laø Sa-Moân. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Baäc Sa-Moân thaân maëc ca-sa taâm phaûi lìa 

tham saân si. Taïi sao? Vì taâm khoâng tham saân si Ta môùi cho pheùp 

maëc ca-sa. Neáu taâm coù tham saân si maø thaân maëc ca-sa, tröø ngöôøi 

chuyeân taâm trì-giôùi (sila), coøn nhöõng keû chaúng trì-giôùi thì goïi laø tieâu 

dieät ca-sa. Taïi sao? Vì bieåu-thöùc cuûa Thaùnh-nhôn (Arya-pudgala) laø 

ngöôøi tuøy thuaän tòch-dieät, thöïc-haønh töø-bi, ly-duïc, tòch-dieät môùi neân 

maëc vaäy. 

... 

 

Baáy giôø, ñöùc Phaät baûo Tröôûng laõo Ñaïi Ca-Dieáp: 

Ñöôïc goïi laø Tyø-Kheo vì laø ngöôøi hay phaù phieàn-naõo, vì hay 

phaù ngaõ-töôûng, nhôn-töôûng, chuùng- sanh-töôûng, nam-töôûng, nöõ-töôûng 

neân goïi laø Tyø-Kheo vaäy. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Vì coù tu giôùi tu hueä neân goïi laø Tyø-Kheo 

vaäy. Laïi vì lìa khuûng-uùy, vì qua khoûi tam-höõu töù-löu (1) vaäy, vì thaáy 

loãi hoïa cuûa höõu vaø löu vaäy, vì lìa taát caû höõu vaø löu vaäy, vì ôû an nôi 

Ñaïo Voâ-UÙy vaäy, ñaây goïi laø Tyø-Kheo. 

___________________________________________ 

(1) tam höõu laø Ba-Coõi laø Tam-Giôùi, töùc Duïc-giôùi, Saéc-giôùi vaø Voâ-Saéc-giôùi. Chuùng sanh qua laïi 

nôi Tam-Giôùi do chính nghieäp-löïc cuûa mình chieâu caûm. Heå haønh ñuû Thaäp-AÙc thì ñoïa Ñòa-

Nguïc, trung aùc thì ñoïa Suùc-Sanh, haï aùc thì laøm caùc loaøi Ngaï-Quæ, quæ thaàn, tinh, mò, yeâu ma 

khoâng coù theá löïc. Haønh Thaäp-Thieän baäc thöôïng thì laøm chö Thieân, baäc trung thì thaønh A-Tu-

La, Roàng, quæ thaàn coù theá löïc, haï thieän thì laøm ngöôøi. Troâi qua laên laïi ñeán taän thuôû vò lai khoâng 

bao giôø ra khoûi bieån nghieäp meânh moâng, höôûng chuùt vui nôi coõi Trôøi coõi ngöôøi chöøng baèng 

giaây laùt maø chòu öu hoaïn thoáng khoå nôi neõo dò loaïi khoâng bieát duøng ngoân töø gì ñeå noùi cho heát, 

keå cho xieát... Saùu loaøi chuùng sanh naày löu chuyeån trong neõo sanh töû luaân hoài bôûi Töù-löu (boán 

thöù sanh) töùc laø thaáp, hoùa, noaõn (tröùng), vaø thai sanh. Trôøi, A-Tu-La, Roàng, Quæ-Thaàn, Ngaï-Quæ 

vaø Ñòa-Nguïc hoùa-sanh, khoâng coù thaân theå baèng vaät chaát troïng tröôïc. Ngöôøi thuoäc thai sanh 

chung ñoàng vôùi loaøi thuù. Suùc-sanh thì thoâng caû boán loaïi ñoù laø noaõn (tröùng), thai, thaáp (saâu boï) 

vaø hoùa (böôùm, cung quaên). 
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Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu coù Tyø-Kheo töï bieát chaúng thaønh töïu 

caùc phaùp nhö vaäy vaø caùc thieän phaùp khaùc laïi lìa boû phaùp aáy maø haønh 

Ñaïo khaùc, thì chaúng phaûi laø ñeä-töû Phaät, Ta chaúng phaûi laø thaày cuûa 

hoï. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Coù nhieàu aùc Tyø-Kheo phaù hoaïi Phaät-Phaùp 

cuûa Ta chôù chaúng phaûi chín möôi laêm (95) phaùi ngoaïi Ñaïo phaù hoaïi 

Phaät-Phaùp ñöôïc. Ví nhö sö töû laø chuùa muoâng thuù, khi noù cheát taát caû 

hoå lang ñieåu thuù khoâng theå aên thòt noù ñöôïc. Trong thaây sö töû töï sanh 

caùc thöù truøng töï aên thòt noù. Cuõng vaäy, trong Phaät-Phaùp Ta saûn xuaát 

caùc aùc Tyø-Kheo nhö vaäy, hoï tham lôïi döôõng, vì loøng tham neân chaúng 

döùt aùc-phaùp chaúng tu thieän-phaùp chaúng lìa voïng ngöõ. Caùc aùc Tyø-

Kheo naày coù theå laøm hö hoaïi Phaät-Phaùp Ta. 

 

BOÁN PHAÙP THAØNH-TÖÏU 

NEÂN BIEÁT LAØ AÙC TYØ-KHEO 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Coù boán phaùp thaønh töïu neân bieát laø aùc Tyø-

Kheo, ñoù laø tham, saân, si vaø ngaõ maïn vaäy. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø ngaïo maïn hay 

töï cao, voâ-taøm, voâ-quí vaø chaúng gìn loãi nôi mieäng. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø töï ñieäu thoâng, 

khinh khi ngöôøi, tham caàu lôïi döôõng vaø laøm nhieàu ñieàu phi phaùp. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø coù nhieàu gian 

nguïy, huyeãn-hoaëc ngöôøi, laøm nhieàu taø maïng vaø noùi nhieàu aùc ngoân. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø hieän thoï ôn 

ngöôøi chaúng bieát baùo ñaùp, laøm ôn nhoû mong baùo lôùn, tröôùc ñaõ thoï ôn 

ngöôøi maø chaúng ghi nhôù vaø xaâm toån thaân höõu. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø thoï cuûa tín thí 

laøm toån thaát phöôùc baùo cuûa ngöôøi, chaúng kheùo giöõ giôùi, khinh giôùi ñaõ 

thoï, chaúng trì luaät vöõng chaéc. 
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Coøn coù boán phaùp thaønh töïu neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø luaän 

coù ngaõ, luaän coù nhôn, luaän coù chuùng-sanh vaø luaän coù thoï-maïng [töù 

voïng-töôûng ñieân-ñaûo caên-baûn].  (kinh Kim-Cang) 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø chaúng kính 

Phaät, chaúng kính Phaùp, chaúng kính Taêng vaø chaúng kính giôùi. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø neáu Taêng hoøa- 

hieäp thì loøng chaúng vui, chaúng öa ôû moät mình, öa ôû trong chuùng vaø 

khi noùi chuyeän thöôøng luaän theá-tuïc. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø caàu lôïi, caàu 

danh, caàu nhieàu tri-thöùc vaø chaúng an truï Thaùnh-chuûng. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø heä thuoäc nôi 

Ma, bò Ma laøm haïi, nguû nghæ nhieàu vaø laøm laønh chaúng möøng. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø huû baïi trong 

Phaät-Phaùp, taâm nhieàu sieåm khuùc, bò phieàn naõo haïi vaø lìa Sa-Moân 

quaû. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø bò daâm-duïc 

thieâu ñoát, bò saân-khueå thieâu ñoát, bò ngu-si thieâu ñoát vaø bò taát caû 

phieàn-naõo thieâu ñoát. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø ñi nhieàu vaøo 

xoùm daâm chaúng bieát toäi-loãi, chaúng bieát tri-tuùc daàu hoïc vaán nhieàu, 

chaúng bieát tri-tuùc nôi vaät caàn duøng vaø thöôøng coù loøng boûn-xeûn chaúng 

hay boá-thí. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo: ñoù laø töø toái vaøo nôi 

toái, töø si vaøo nôi si, chaúng thaáy Thaùnh-Ñeá loøng nhieàu nghi hoaëc vaø bò 

sanh töû coät troùi ñoùng cöûa Nieát-Baøn. 

Coøn coù boán phaùp neân bieát laø aùc Tyø-Kheo, ñoù laø thaân nhieàu 

gian haønh, khaåu nhieàu gian haønh, yù nhieàu gian haønh vaø nghi thöùc 

nhieàu gian haønh. 

 Nhöõng gì laø thaân gian haønh? An töôøng maø ñi laø thaân gian 

haønh. Chaúng ngoù hai beân laø thaân gian haønh. Neáu ngoù hai beân 
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chaúng quaù moät taàm laø thaân gian haønh. Taø maïng maëc y laø thaân 

gian haønh. Sieåm khuùc ñi nôi khoâng nhaøn maø chaúng caàu phaùp 

haønh khoâng nhaøn, sieåm khuùc khaát thöïc maø chaúng quaùn töôùng 

khaát thöïc, sieåm khuùc maëc y phaán taûo maø chaúng bieát laø vì taøm 

quí, sieåm khuùc ñi nôi nuùi röøng döôùi caây maø chaúng bieát phaân 

bieät thaäp nhò duyeân haønh, sieåm khuùc uoáng thuoác cuõ boû maø 

chaúng caàu phaùp döôïc cam loä ñaây goïi laø thaân nhieàu gian haønh. 

 Nhöõng gì goïi laø khaåu nhieàu gian haønh? Nhö noùi raèng: hoï bieát 

toâi, hoï thænh toâi, nhö sôû caàu toâi ñaõ ñöôïc, toâi chaúng caàu lôïi 

döôõng maø hoï ñöa ñeán cho toâi, ñoà cuùng döôøng teá dieäu toâi ñeàu 

ñöôïc, nhieàu lôïi döôõng toâi ñeàu ñöôïc, toâi thöôøng haønh thieän 

phaùp ñaùng thoï cuùng döôøng, toâi vaán ñaùp gioûi, toâi hay thuaän hay 

nghòch phaùp töôùng, vôùi taát caû phaùp toâi hieåu nghóa vaø phi nghóa, 

neáu hoï hoûi toâi nhö vaäy toâi coù theå ñaùp nhö vaäy, toâi ñaùp roài cheá 

phuïc hoï khieán hoï nín laëng, toâi noùi nhö vaäy roài coù theå khieán ñaïi 

chuùng vui ñeïp cuõng khieán moïi ngöôøi khen thieän tai khieán ñaïi 

chuùng aáy thænh toâi cuùng döôøng, cuùng-döôøng roài coøn khieán thí 

chuû thænh toâi nhieàu laàn. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu ngöôøi chaúng ñieàu phuïc khaåu maø coù noùi ra 

ñieàu gì, taát caû lôøi noùi ñeàu chaúng phaûi chaùnh ngoân, laø khaåu nhieàu gian haønh. 

 Nhöõng gì laø yù nhieàu gian haønh? Loøng luoân nghó töôûng tham   

caàu lôïi-döôõng y baùt aåm thöïc ngoïa cuï y döôïc maø mieäng noùi, 

‘toâi chaúng caàu taát caû lôïi döôõng’, loøng thì caàu nhieàu maø doái noùi, 

‘tri tuùc’, ñaây goïi laø yù nhieàu gian haønh. 

Ñöùc Theá-Toân noùi keä raèng: 

Loøng caàu lôïi döôõng 

Mieäng noùi tri tuùc 

Taø maïng caàu lôïi 

Thöôøng khoâng vui söôùng 

Loøng hoï nhieàu gian 
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Khi doái moïi ngöôøi 

Taâm maø nhö vaäy 

Ñeàu chaúng thanh tònh 

Chö Thieân Long Thaàn 

Ngöôøi coù thieân nhaõn 

Chö Phaät Boà Taùt 

Ñeàu thaáy bieát roõ. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! AÙc Tyø-Kheo nhö vaäy rôøi lìa thieän-phaùp nghi-thöùc 

maø laøm haïnh taø-maïng phaûi ñoïa ba AÙc-Ñaïo. 

... 

 

SA-MOÂN CHIEÂN-ÑAØ-LA (CANDALA) 

 

Sa-Moân chieân-ñaø-la thöôøng khoâng coù töø taâm, hoï ñeán nhaø thí chuû 

haønh taâm baát thieän caàu caùc lôïi döôõng, caàu ñöôïc roài sanh loøng quí troïng, thoï 

lôïi döôõng nôi nhaø thí chuû roài hoï chaúng daïy thí chuû veà Phaät-Phaùp giôùi luaät, 

hoï vì lôïi döôõng maø thaân caän taïi gia chôù chaúng vì Phaät-Phaùp, hoï cuõng khoâng 

coù töø taâm, thöôøng caàu lôïi döôõng. Ñaây goïi laø Sa-Moân chieân-ñaø-la. 

______________________________________ 

(1) chieân-ñaø-la laø keû cöùng ñaàu cöùng coå vaø baát tín; baát cöù chuùng-sanh naøo khoâng töï tin vaøo Baûn-

Giaùc (Phaät-Taùnh, Töï-Taùnh Chaân-Nhö Bình-Ñaúng, Taùnh Khoâng ...) cuûa chính mình vaø cuûa thaäp 

phöông tam theá chö Phaät; laø keû khoâng coù yù ñònh thaønh Phaät; laø keû khoâng bieát hoå theïn; laø keû 

khoâng bieát taøm quí; laø keû thuø cuûa ñieàu laønh ñieàu thieän (Thaäp-Thieän laøm ñaàu); laø keû ham thích 

ñieàu xaáu ñieàu aùc (Thaäp-AÙc laøm ñaàu); laø keû loøng ñaày duïc-voïng, khoâng bieát chaùn ñuû; laø keû caét 

ñöùt taát caû thieän-caên, khoâng tin luaät nhaân-quaû nghieäp-baùo. 

Chieân-ñaø-la coøn döôïc söû duïng cho Boà-Taùt khi Ngaøi phaùt theä nguyeän seõ khoâng thaønh 

Phaät cho ñeán khi naøo taát caû chuùng sanh ñöôïc Ngaøi hoùa ñoä nhö ngaøi Ñòa-Taïng (Ksitigarbha 

Bodhisattva), Vaên-Thuø-Sö-Lôïi (Manjusri Bodhisattva: Dieäu-Caùt-Töôøng), Chuaån-Ñeà (Cundhi 

Bodhisattva). Ñaây laø loaïi chieân-ñaø-la do loøng ñaïi töø ñaïi bi phaùt khôûi, chôù khoâng phaûi do voâ-

minh ñieân-ñaûo. Thaät ra, chö vò ñaõ thaønh Phaät töø laâu, vì trong maét chö vò nhöùt-thieát phaùp töï taùnh 

laø khoâng (sunyata), voâ-sanh, bình ñaúng, khoâng coù: ngaõ, nhôn, chuùng-sanh, thoï-maïng. Ai thaâm 

nhaäp ñöôïc caùc phaùp nhö vaäy vaø khoâng bao giôø coù yù ñònh chaáp-ngaõ chaáp phaùp trôû laïi, khoâng 

bao giôø tin mình seõ trôû thaønh chuùng-sanh laïi thì goïi laø Chieân-ñaø-la Boà-Taùt. Nhö ngöôøi muoán ñi 

veà höôùng Ñoâng maø laïc ñöôøng, moät khi bieát laïc ñöôøng thì khoâng bao giôø ñi höôùng Taây nöõa.  

Pra
m N

gu
yen



40 

 

(...) Sa-Moân chieân-ñaø-la bò taát caû ngöôøi trì giôùi coù ñöùc ñaùng 

kính Tyø-Kheo, Tyø-Kheo-Ni, Öu-Baø-Taéc (Oupasaka), Öu-Baø-Di 

(Oupasika), chö Thieân (Deva), Long (Naga), Daï- Xoa (Yaksa), 

Caøn-Thaùt-Baø (Gandharva) xa rôøi, vì bieát hoï phaù giôùi laøm aùc vaäy. 

Ñaây goïi laø Sa-Moân chieân-ñaø-la. 

(...) Sa-Moân chieân-ñaø-la neáu coù y baùt vaät duïng ñeàu laø do phaù-

giôùi phi-phaùp thaân khaåu yù nghieäp sieåm-khuùc maø ñöôïc, caùc vaät duïng 

aáy chaúng ñöôïc Sa-Moân Baø-La-Moân trì giôùi öa thích cuõng chaúng thoï 

duøng, thöôøng sanh loøng thöông xoùt ñoái vôùi keû aáy. Ñaây goïi laø Sa-Moân 

chieân-ñaø-la. 

(...) Sa-Moân chieân-ñaø-la loøng luoân theïn thuøng khi vaøo nhaø 

ngöôøi hoaëc ñeán trong chuùng, hoï cuõng theïn thuøng khi ñeán choã Phaät, 

hoï theïn thuøng leã thaùp Nhö-Lai, ñeán lui cuùi ngöûa ñi ñöùng ngoài naèm hoï 

ñeàu theïn thuøng, vì hoï che ñaäy aùc-phaùp vaäy. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nay Ta noùi choã ñeán cuûa ngöôøi chieân-ñaø-la 

chaúng ñeán choã laønh, vì hoï töï haønh aùc phaùp vaäy. Cuõng theá, Sa-Moân 

chieân-ñaø-la choã ñi ñeán cuõng chaúng ñeán Thieän-Ñaïo vì hoï laøm 

nhieàu nghieäp-aùc khoâng ngaên phaùp AÙc-Ñaïo vaäy. Ñaây goïi laø Sa-

Moân chieân-ñaø-la. 

 

SA-MOÂN BAÏI-HOAÏI 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø Sa-Moân baïi hoaïi? 

Ví nhö röôïu toát ñöôïc caát laáy heát khí vò thôm ngon, coøn laïi caën 

baõ bò ngöôøi cheâ boû. Cuõng vaäy, Sa-Moân baïi hoaïi rôøi lìa phaùp-vò laáy 

caën phieàn-naõo, hoï boû höông trì-giôùi maø ngöûi muøi hoâi phieàn-naõo, 

hoï ñeán choã naøo ñeàu chaúng theå töï lôïi cuõng chaúng lôïi cho ngöôøi. 

Ñaây goïi laø Sa-Moân baïi-hoaïi. 

Ví nhö thöïc phaåm ñöôïc aên bieán thaønh phaån-ueá hoâi-thuùi baát-

tònh bò ngöôøi chaùn lìa. Cuõng vaäy, Sa-Moân baïi hoaïi thaân khaåu yù 

nghieäp chaúng thanh-tònh nhô-ueá cuõng nhö vaäy. 
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Ví nhö hoät gioáng hö gieo vaøo ñaát troïn chaúng moïc maàm keát 

traùi. 

Cuõng vaäy, Sa-Moân baïi hoaïi daàu ôû trong Phaät-Phaùp maø 

chaúng sanh thieän-caên chaúng ñöôïc quaû Sa-Moân. 

 

TRAÁP SA-MOÂN 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø traáp Sa-Moân? 

Ví nhö caùi traáp sôn veõ do thôï kheùo laøm thaønh, trong aáy ñöïng 

caùc thöù baát tònh hoâi thuùi. Cuõng vaäy, traáp Sa-Moân ngoaøi hieän tôï-

haïnh Sa-moân maø noäi taâm nhieàu thöù caáu-ueá haønh nhöõng nghieäp 

aùc. 

 

SA-MOÂN CAÂU-LAN-TRAØ 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø Sa Moân caâu-lan-traø? 

Ví nhö hoa caâu-lan-traø maøu saéc saùng ñeïp cöùng nhö goã ñaù coù 

muøi hoâi thuùi nhö treùt phaån. Ngöôøi coù trí neáu thaáy hoa naày thì chaúng 

gaàn chaúng chaïm ñeán maø traùnh ñi xa, keû ngu chaúng bieát lôïi haïi, hoï 

thaáy hoa aáy lieàn ñeán gaàn ñeå ngöûi. Cuõng vaäy, Sa-Moân caâu-lan-traø 

hieän tôï-haïnh Sa-moân maø coù thoâ-baïo ngaïo-maïn töï-cao aùc baát-tònh, 

hoï laïi phaù-giôùi phaù chaùnh-kieán. Ngöôøi trí chaúng thaân caän leã kính 

hoï, vì hoï laø aùc-nhôn neân ngöôøi trí laùnh xa. Coù keû ngu-si nhö treû 

nít thaân caän leã kính hoï tin lôøi hoï noùi. Ñaây goïi laø Sa-Moân caâu-lan-

traø. 

 

SA-MOÂN CAÀU-LÔÏI 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø Sa-Moân caàu-lôïi? 
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Ví nhö coù ngöôøi sieåm khuùc taâm thöôøng boûn xeûn bò tham che 

laáp, neáu thaáy taøi vaät ngöôøi thì hy voïng muoán ñöôïc, chöùa dao beùn gaäy 

cöùng khoâng loøng hoå theïn khoâng loøng thöông xoùt thöôøng coù loøng toån 

haïi, luùc ñi trong nuùi chaàm tuï laïc coù taâm nguyeän ñoái vôùi taøi vaät ngöôøi 

mong caàu muoán ñöôïc, thöôøng aån nuùp chaúng cho ngöôøi thaáy. Cuõng 

vaäy, Sa-Moân caàu-lôïi loøng thöôøng boûn-xeûn bò tham che-laáp, nôi lôïi- 

döôõng ñaõ ñöôïc loøng khoâng bieát ñuû, nôi taøi vaät ngöôøi hy voïng muoán 

ñöôïc, khi ñeán thaønh aáp tuï laïc thì vì lôïi döôõng chaúng vì thieän-phaùp, 

che giaáu toäi aùc, cho raèng caùc Tyø-Kheo toát chæ sanh loøng e sôï, thöôøng 

dua nònh hieän laøm nghi thöùc. Chö Thieân Long Quæ Thaàn coù thieân- 

nhaõn thaáy bieát Tyø-Kheo naày ñeán laø taëc ñeán, ñi laø taëc ñi, ngoài laø 

taëc ngoài, naèm laø taëc naèm, daäy laø taëc daäy, laáy y laø taëc y, maëc y laø 

taëc maëc y, vaøo tuï laïc laø taëc vaøo tuï laïc, xuaát tuï laïc laø taëc xuaát, aên 

laø taëc aên, uoáng laø taëc uoáng, caïo toùc laø taëc caïo toùc. Ngöôøi ngu si aáy 

ñeán ñi cöû ñoäng ñeàu bò chö Thieân Long Quæ Thaàn thaáy bieát, lieàn 

quôû maéng keû aùc naày chính laø keû laøm hoaïi dieät phaùp cuûa Phaät 

Thích-Ca Maâu-Ni. Sa-Moân caàu lôïi naày xuaát gia trong Phaät-Phaùp 

chaúng sanh ñöôïc moät nieäm tòch-dieät ly-duïc huoáng laø ñöôïc quaû Sa-

Moân. Ñaây goïi laø Sa-Moân caàu lôïi. 

 

SA-MOÂN COÛ DAÏI 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø Sa-Moân coû daïi? 

Ví nhö trong ruoäng luùa moïc coû daïi gioáng caây luùa khoù phaân bieät ñöôïc, 

noâng phu cho laø luùa toát, ñeán khi troå boâng môùi bieát chaúng phaûi laø luùa. 

Cuõng vaäy, Sa-Moân coû daïi ôû trong ñaïi chuùng gioáng nhö ngöôøi trì giôùi 

coù ñöùc haïnh, thí chuû thaáy cho laø Sa-Moân, maø keû si naày chaúng phaûi Sa-Moân 

töï noùi laø Sa-Moân, chaúng tu Phaïm-haïnh (Brahmacarya) töï xöng laø Phaïm-

haïnh, töø tröôùc ñaõ baïi hoaïi rôøi trì giôùi cuõng chaúng vaøo soá Taêng chuùng, trong 

Phaät-Phaùp khoâng coù trí hueä maïng seõ ñoïa AÙc-Ñaïo (Aparagati) nhö coû daïi ôû 
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trong ruoäng luùa. Baáy giôø, chö Thieân Long Thaàn coù thieân-nhaõn thaáy keû si 

aáy ñoïa Ñòa-Nguïc hoï baûo nhau raèng: ‘Ñaây laø ngöôøi ngu si tröôùc kia tôï 

Sa-Moân maø haønh phaùp baát thieän nay seõ ñoïa trong ñaïi Ñòa-Nguïc, töø nay 

veà sau troïn khoâng coù ñöôïc ñöùc haïnh Sa-Moân vaø quaû Sa-Moân nhö coû daïi 

ôû trong ruoäng luùa’. Ñaây goïi laø Sa Moân coû daïi. 

 

BOÀ-SANH SA-MOÂN 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø boà-sanh Sa-Moân? 

Ví nhö coû laùc moïc trong ruoäng luùa, vì noù chaúng chín neân goïi laø boà- 

sanh, vì noù khoâng coù hoät bò gioù thoåi bay noù khoâng coù söùc cöùng naëng, tôï luùa 

(töùc traáu, leùp) maø chaúng phaûi luùa. Cuõng vaäy, boà-sanh Sa-Moân thaân hình tôï 

Sa-Moân maø khoâng ngöôøi daïy baûo khoâng coù ñöùc löïc bò Ma-phong thoåi bay, 

hoï cuõng khoâng söùc huyeát-khí trì giôùi, lìa ña vaên, toån thaát ñònh löïc, cuõng xa 

trí hueä chaúng theå phaù hoaïi giaëc phieàn naõo, ngöôøi nhö vaäy yeáu keùm khoâng 

coù söùc löïc bò heä thuoäc nôi Ma bò Ma noù caâu chìm trong taát caû phieàn naõo, bò 

Ma-phong thoåi bay nhö boà sanh trong ruoäng luùa. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Hoät coû laùc khoâng duøng laøm gioáng luùa ñöôïc, 

khoâng moïc maàm luùa ñöôïc. Cuõng vaäy, ôû trong Phaät-Phaùp boà-sanh Sa-Moân 

khoâng coù chuûng-töû Ñaïo, trong phaùp Hieàn-Thaùnh khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. 

Boà-sanh Sa Moân laø Tyø-Kheo phaù giôùi laøm aùc. Ñaây goïi laø boà sanh Sa Moân. 

 

HÌNH TÔÏ SA-MOÂN 

 

Laïi naày, Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø hình tôï Sa-Moân? 

Ví nhö coù thôï kheùo duøng vaøng maï leân ñoàng maøu saéc tôï vaøng maø giaù 

trò chaúng ñoàng vôùi vaøng, luùc chaø maøi môùi bieát chaúng phaûi vaøng. Cuõng vaäy, 

ngöôøi hình tôï Sa-Moân öa töï nghieâm söùc thöôøng taém röûa ñaép y teà chænh, 

nghi-thöùc Sa-Moân taát caû ñeàu ñuû, ñeán ñi cuùi ngöôùc thöôøng ñuùng nghi-thöùc, 

nhöng ngöôøi naày thöôøng bò tham saân si laøm haïi, cuõng bò lôïi-döôõng 
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cung- kính taùn-thaùn laøm haïi, cuõng bò ngaõ maïn taêng-thöôïng-maïn taát-caû 

phieàn-naõo laøm haïi, daàu ñöôïc ngöôøi quí-troïng maø y khoâng troïng Phaùp, 

thöôøng sieâng trang-nghieâm thaân maø chæ caàu aåm thöïc chaúng caàu Thaéng-

Phaùp, chaúng lo sôï ñôøi sau, thaáy söï toân-troïng hieän taïi chaúng phaûi töông-

lai toân-troïng, chæ lo maäp beùo, theâm döïa nôi lôïi-döôõng chaúng phaûi döïa 

nôi phaùp, nhieàu thöù heä phöôïc, sieâng taïo gia nghieäp thuaän loøng ngöôøi taïi 

gia cuõng tuøy theo sôû thoï cuûa hoï, luùc khoå thoï khoå luùc vui thoï vui, bò gheùt 

thöông laøm haïi, nôi phaùp Sa-Moân hoï khoâng coù loøng muoán thöïc-haønh 

rôøi caùc nghi thöùc, taát seõ ñoïa Ñòa-Nguïc, Ngaï-Quæ (Preta), Suùc-Sanh. 

Ngöôøi naày khoâng coù thieät nghóa Sa- Moân, khoâng coù thieät danh Sa-Moân, 

chaúng ñoàng vôùi Sa-Moân. Ñaây goïi laø hình tôï Sa-Moân. 

 

MAÁT KHÍ-HUYEÁT SA-MOÂN 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Theá naøo laø maát huyeát khí Sa-Moân? 

Ví nhö coù nam töû hay nöõ nhôn, hoaëc ñoàng nam hay ñoàng nöõ bò phi 

nhôn (quæ thaàn, tinh mò, yeâu ma) aên maát huyeát-khí. Ngöôøi naày gaày yeáu 

xanh xao vì bò maát huyeát khí, caùc thöù thuoác men chuù thuaät vaø dao gaäy 

chaúng chöõa trò ñöôïc, taát phaûi cheát. Cuõng vaäy, Sa-Moân khoâng coù 

 huyeát-khí giôùi ñònh hueä giaûi-thoaùt giaûi-thoaùt tri-kieán vaø 

 huyeát-khí töø bi hyû xaû, cuõng khoâng coù 

 huyeát-khí boá thí ñieàu phuïc hoä thaân khaåu yù nghieäp, cuõng khoâng  

 coù 

 huyeát khí an truï töù Thaùnh chuûng, khoâng coù 

 huyeát khí nghi-thöùc Sa-Moân, khoâng coù 

 huyeát khí thanh-tònh thaân khaåu yù. 

Ñaây goïi laø Sa-Moân maát huyeát-khí. Sa-Moân maát huyeát khí naày daàu 

thoï phaùp-döôïc Nhö-Lai maø chaúng duøng phaùp-döôïc ñeå töï ñoä: nhö laø 

 neáu khôûi daâm duïc phaûi quaùn baát tònh, 

 neáu sanh saân haän phaûi haønh töø taâm, 
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 neáu khôûi ngu si neân quaùn Thaäp-Nhò Nhaân-Duyeân, 

 vôùi caùc phieàn naõo neân chaùnh tö duy, 

 rôøi lìa loøng öa thích chuùng ñoâng, xaû boû sôû höõu, ba söï xuaát 

gia phaûi neân meán gìn: moät laø trì giôùi thanh tònh, hai laø 

ñieàu phuïc taâm mình vaø ba laø nhaäp ñònh chaúng loaïn. 

Caùc phaùp-döôïc nhö vaäy ñöôïc Nhö-Lai tuyeân noùi, ñöôïc Nhö-Lai cho 

pheùp uoáng. Ngöôøi naày daàu thoï phaùp-döôïc aáy maø chaúng duøng töï ñoä. Laïi coøn 

nhöõng phaùp xuaát theá, nhö laø 

 khoâng quaùn, 

 voâ töôùng quaùn, 

 voâ taùc quaùn, 

 toû aám giôùi nhaäp, 

 bieát boán Thaùnh-Ñeá vaø 

 Thaäp-Nhò Nhaân-Duyeân. 

Caùc phaùp döôïc nhö vaäy cuõng chaúng ñöôïc ngöôøi aáy duøng töï ñoä. Sa- 

Moân naày hoâi thuùi baát tònh vì phaù-giôùi vì baïc-ñöùc vaäy, seõ sanh choã toät thaáp 

vì kieâu maïn vaäy. Nôi thaân aáy cheát taát chaúng sanh nôi naøo khaùc maø quyeát 

seõ ñoïa Ñaïi Ñòa-Nguïc, nhö ngöôøi maát huyeát khí quyeát roài seõ cheát. Ñaây goïi 

laø Sa-Moân maát huyeát khí. 

 

Luùc ñöùc Phaät tuyeân noùi nhö vaäy roài, coù naêm traêm (500) Tyø-Kheo xaû giôùi 

hoaøn tuïc. Caùc Tyø-Kheo khaùc quôû raèng: ‚ÔÛ trong Phaät-Phaùp neáu chö Ñaïi-Ñöùc boû 

maø hoaøn tuïc laø phi-thieän laø phi-phaùp. 

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-Kheo: 

Caùc oâng chôù noùi nhö vaäy. Taïi sao? Vì laøm nhö vaäy goïi laø thuaän 

phaùp. 

Neáu Tyø-Kheo chaúng muoán thoï cuûa tín thí maø thoái lui hoaøn tuïc thì goïi 

laø thuaän-phaùp. Caùc Tyø Kheo kia vì taâm tín-giaûi nhieàu neân sanh loøng hoái 

loãi. Hoï nghe lôøi daïy treân kia roài töï suy nghó: ‘chuùng ta hoaëc coù theå haønh 

baát tònh haïnh maø thoï cuûa tín thí, chuùng ta phaûi sanh loøng hoái loãi thoái lui maø 
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hoaøn tuïc.’ 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nay Ta noùi chö Tyø-Kheo thoái lui hoaøn tuïc aáy sau 

khi maïng chung sanh Trôøi Ñaâu-Suaát choã cuûa Di-Laëc Boà-Taùt (Maitreya 

Bodhisattva). Thôøi kyø Di-Laëc Nhö-Lai xuaát theá, chö Tyø-Kheo aáy seõ ôû 

trong phaùp hoäi ñaàu tieân. 

 

Toân kinh coøn neâu baøy nhieàu vieäc khaùc trong taêng-chuùng, neáu muoán bieát roõ 

xin haõy tìm boån kinh maø ñoïc.  

 

Toân kinh Nguyeät-Ñaêng Tam-Muoäi, vieát  

 

Tyø-Kheo Maït-Theá coù voâ-löôïng 

Phoùng daät, phaù giôùi nhieàu keo kieát 

Ñaém tröôùc y baùt, öa laøm aùc 

Khôûi taâm baøi baùng Tam-Muoäi (Samadhi) naøy 

Taät ñoá, khinh thaùo, thaû caùc caên 

Soáng nhaø theá tuïc vì tham lôïi 

Thöôøng nöông quaùn soå töùc kieám soáng 

Vì vaäy, neân cheâ Tam-Muoäi naøy 

Naém tay, duoãi chaân, maëc tình laùo 

Ñi chaïy noùi cöôøi töï ngaém boùng 

Baïn beø muùa tay, theo ñöôøng ñi 

Neáu vaøo tuï laïc hieän töôùng laï 

Nhö vaäy chaúng hôïp nghi thöùc ngöôøi 

Ngaøy ñeâm ñam meâ nôi ñoàng-nöõ 

Ñoái vôùi saéc, thinh, thöôøng ñaém tröôùc 

Daïo chôi thoân aáp hieän töôùng naøy 

Taâm thöôøng öa thích söï aên ngon 

Giôõn cöôøi, ca muùa vaø aâm nhaïc 

Mua baùn ñoåi chaùc thöôøng caàu lôïi 

Öa thích uoáng röôïu vaø côõi ngöïa 

Sau khi caát chöùa nhieàu aåm thöïc 
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Cheát roài ñoïa laïc ba Ñöôøng-AÙc (Aparagati) 

Chuyeân lo khai khaån vaø caøy ruoäng 

Baûo trì töï kyû nôi truù xöù 

Nghe ngöôøi khaùc daïy, truyeàn thô tín 

Vöùt boû giôùi caám vaø oai nghi 

Thaân caän baïch-y, traùi lôøi Phaät 

Huûy phaù caám giôùi, truï caùc ñaïo 

Thöôøng taïo nghieäp Phaät khoâng khen ngôïi 

Ñoù laø löôøng caân, hay löøa doái 

Taïo taùc caùc nghieäp aùc nhö vaäy 

Vì aùc haïnh naøy, ñoïa AÙc-Ñaïo. 

Coù nhieàu cuûa caûi, vaøng vôùi ngoïc 

Vaát boû ngöôøi thaân maø xuaát gia 

Khoâng theå an truï tu tònh giôùi 

Trôû laïi mua baùn, taïo nghieäp xaáu 

Traâu, ngöïa, troáng maùi cuøng tröùng söõa 

Chæ cho tieàn luùa laø hôn heát 

Vì sao xuaát gia, caïo raâu toùc 

Maø khoâng giöõ giôùi vaø nghi thöùc? 

Thôøi xöa Ta haønh Ñaïo Boà-Ñeà 

Vôùi trong ngaøn kieáp tu khoå haïnh 

Ñeå caàu Ñònh Tòch-Dieät nhö vaäy. 

Ngöôøi ngu nghe vaäy lieàn cheâ cöôøi 

Haønh phi Phaïm-haïnh thích noùi doái 

Thöôøng tham lôïi döôõng rôi AÙc-Ñaïo 

Maëc aùo Phaïm-haïnh ñeå doái ñôøi 

Huûy baùng giôùi ñònh, noùi phi phaùp 

Chæ muoán tìm loãi laàm cuûa nhau 

Cheát roài ñoïa laïc Tam AÙc-Ñaïo 

Trong traêm ngaøn ngöôøi khoâng ñöôïc moät 

Ñoù laø hay truï nôi nhaãn-nhuïc 

Beø ñaûng, ñaáu tranh, voâ löôïng ngöôøi 

Vaát boû nhaãn nhuïc, thöôøng giaän nhau 

Ñeàu töï xöng mình laø Boà-Taùt 

Muoán tieáng taêm mình lan caùc nöôùc 
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Neáu ñöôïc hö danh töï vui möøng 

Thieän haïnh khoâng coù huoáng chi Ñaïo! 

Ta töøng khoâng nghe cuõng khoâng thaáy 

Ngöôøi muoán vui khoâng coù tònh haïnh 

Baøi baùng-phaùp naøy, khoâng haâm moä 

Maø laïi ñaït ñöôïc Ñaïo Boà-Ñeà? 

 

Laïi nöõa, toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp Hoäi Böûu Löông Tuï, vieát, 

 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nhö vaäy, Ta noùi Sa-Moân caáu, Sa-Moân toäi, 

Sa-Moân sieåm-khuùc, keû giaëc trong haøng Sa-Moân. 
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Toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi, Quyeån haï,  

 

PHAÄT HUYEÀN-KYÙ 

 

Bấy giờ, đức Phật bảo Kiên-Ý Bồ-Tát:  

Nay Ác-Ma đó vì muốn cởi trói nên phát Tâm Bồ-Đề 

chứ chẳng phải là ý trong sạch. 

Như vậy, Kiên-Ý! Sau khi Ta diệt độ, năm trăm năm 

(500) sau phần nhiều có Tỳ Kheo vì lợi-dưỡng, cho nên phát 

Tâm Bồ-Đề, chôù chẳng phải là ý trong sạch. (1) 

Kiên-Ý! Ông quán thế-lực của Thủ-Lăng-Nghiêm Tam- 

Muội, uy-thần của Phật-Pháp. Các Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo Ni, 

Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di đó dùng tâm hời-hợt, đùa giỡn, tâm 

lợi-dưỡng, truy đuổi theo tâm của kẻ khác, nghe Thủ-Lăng-

Nghiêm Tam-Muội mà phát Tâm Bồ-Đề (Bodhicittotpada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
(1) Phaät-Trí baát-khaû tö-nghì! Chính vì vaäy, maø Maõ-Minh (Ashvaghosha) Ñaïi-Só  phaûi soïan 50 

Baøi Keä Veà Baäc Ñaïo-Sö (Gurupanchashika); coøn ngaøi Long-Thoï (Nagarjuna) phaûi taïo Ñaïi 

Trí-Ñoä Luaän (Mahaprajnaparamita-Sastra), ñuùng 500 naêm sau khi Phaät thò-hieän Dieät-ñoä. 
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GIAÛ TYØ-KHEO/TYØ-KHEO NI 

 

 

 Phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni, noùi chung cho 

taát-caû Ñaïi-Ñöùc, Thöôïng-Toïa, Hoøa-Thöôïng, Ni-Sö, Sö-Baø (danh xöng trong Chuøa, 

Vieän, coù hieäu-löïc ñoái vôùi Taêng/Ni chuùng maø thoâi) coù nhöõng ñaëc-ñieåm sau: 

 Khoâng tuaân giöõ nhöõng gì maø Phaät daïy trong kinh Di-Giaùo. Lôøi Phaät daïy 

maø hoï coøn khoâng tuaân giöõ, thì laøm sao daùm môû mieäng xöng Thaày/Coâ, Hoøa-

Thöôïng vôùi ñaùm Phaät-töû? Laøm sao hoï xöùng laø con cuûa ñöùc Phaät, mang doøng hoï 

‚THÍCH‛? Chaúng leõ laø Thích Ñuû-Thöù, Thích Tö-Lôïi, Thích Tö-Duïc, Thích Danh-

Voïng, Thích Chuøa Lôùn, Thích Veõ-Vang, Thích Phaät Ngoïc, ... traêm ngaøn thöù sau 

chöõ Thích hay sao? 

 

I. GIÔÙI-LUAÄT 

Các vị Tỳ-Kheo, sau khi Ta nhập-diệt, các vị nên tôn-trọng và trân-

kính Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, như tối gặp sáng, như người nghèo được của 

báu. Các vị nên biết Giới ấy là bậc Đại-Sư của các vị và, không khác gì 

Ta còn ở đời vậy.  

Người giữ giới thanh-tịnh, không được làm những việc như:  

i. buôn bán, đổi chác, tạo dựng ruộng nhà, nuôi dưỡng người dân, 

tôi tớ, súc sinh.  

ii. Hết thảy sự trồng trọt, các của cải châu báu, đều nên tránh xa, 

như tránh hầm lửa.  

iii. Không được chặt phát cây cỏ, đào sới đất đai, điều-hòa thuốc  

    thang, xem tướng tốt, xấu quan sát tinh-tú, suy-đoán đủ, thiếu,  

   lịch-số kế-toán, đều không nên làm.  

iv. Giữ thân tiết-độ, ăn uống đúng thời, sinh hoạt nơi mình một  

   cách thanh-tịnh.  

v. Không được tham-dự việc đời, sứ-mệnh liên-lạc, chú-thuật  

  thuốc Tiên, kết thân với người sang, thân cận đậm-đà với  

  những người nhàm-nhỡ, kiêu-mạn, đều không nên làm.  
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Các vị nên tự giữ tâm ngay thẳng, suy-niệm chân-chính, để cầu độ 

thoát.  

Các vị không được che dấu vết nhơ, bày trò khác lạ, để mê-hoặc 

quần-chúng.  

Đối với bốn sự cúng-dường, lượng biết tri túc. Được đồ cúng-dường, 

không nên cất chứa.  

Đó là nói qua về tướng trì giới.  

Giới là căn-bản chân-chính thuận theo đường giải-thoát, nên gọi là 

„Ba-La-Đề-Mộc-Xoa‟. Nhân y vào giới này được sanh ra các Thiền-định 

và Trí-tuệ diệt khổ.  

Thế nên, các vị Tỳ-Kheo nên giữ giới thanh-tịnh, đừng để thiếu, 

hủy. Nếu ai giữ được giới thanh-tịnh, sẽ có các thiện-pháp. Nếu không 

giữ giới thanh-tịnh, các công-đức thiện đều không sinh được. Do đó, nên 

biết giới là trụ-xứ công-đức an-ổn thứ nhất vậy.    

 Ñaïi khaùi, ngöôøi Taân Cö-só Phaät-giaùo coù theå nhìn ra ñieàu naày baèng caùch 

quaùn-saùt caùc vò Tyø-kheo/Tyø-kheo Ni xem hoï coù  

1. trì Giôùi tinh-nghieâm khoâng? 

2. Coù tuïng Giôùi-boån haøng thaùng khoâng?  

3. Xem hoï coù thoâng-ñaït Giôùi hay khoâng? Khi naøo neân khai môû, hay  

 trì giöõ  ...  

4. Xem hoï coù tích-tröû tieàn-cuûa khi nhaän cuùng-döôøng hay khoâng?   

 Hay laø duøng tieàn-cuûa ñoù vaøo vieäc in kinh, trôï-giuùp caùc chuøa  

 vieän khaùc ngheøo-tuùng hôn khoâng?  

5. Khi nhaän cuùng-döôøng hoï coù neâu ra giaù caû hay duøng ‚coø moài‛ ñeå  

moi tieàn Phaät-töû chaúng haïn nhö cuùng Ma-chay, laøm Phaùp-söï 

caàu an, caàu sieâu, giaûi sao haïn, v.v...  khoâng? 

6. Xem hoï coù ñem tieàn cuûa do ñaøn-na tín-thí cuùng-thí ñeå vaøo nhaø  

 baêng laáy lôøi, cho vay, loøn veà cho gia-ñình ... khoâng? 

7. Xem hoï coù khôi baøy hay tìm caùch xaây-döïng Chuøa, Vieän, töôïng  

Phaät, Boà-Taùt, hoøn non boä, phong-thuûy cho töôi ñeïp ra, v.v... ñeå  

ngaàm thaâu moái lôïi rieâng khoâng? 
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 Toân kinh Nguyeät-Ñaêng Tam-Muoäi, Quyeån 2, vieát 

Nhö cuùng ñöùc Phaät baäc Voâ-Tyû 

Neáu coù Boà-Taùt khoâng boû giôùi 

Vaøo thôøi aùc theá ñôøi sau cuøng 

Ngöôøi aáy hay cuùng taát caû Phaät 

Chö Phaät quaù khöù vaø hieän taïi 

Cuøng vôùi vò lai baäc Toái-Thaéng 

Ngöôøi trì caám giôùi ñôøi aùc theá 

Chö Phaät möôøi phöông thaáy ngöôøi aáy 

Neáu Boà-Taùt ñôøi sau AÙùc-Theá 

Trì-giôùi thanh-tònh Phaät ngôïi khen 

AÁy laø ñeä-töû hay hoä-phaùp. 

 

... 

 

Sao goïi laø khoâng xaû boû giôùi? Ñoù laø nhôø tin nhaân-quaû, neân 

cung kính ñöùc Nhö-Lai. 

 

Laïi nöõa, toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Böûu-Löông Tuï, vieát 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Ta chaúng noùi caïo ñaàu, ñaép y goïi laø Sa 

Moân, maø Ta noùi ngöôøi coù coâng-ñöùc vaø nghi-thöùc ñaày-ñuû goïi laø Sa-

Moân. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Baäc Sa-Moân thaân maëc ca-sa taâm phaûi lìa 

tham saân si. Taïi sao? Vì taâm khoâng tham saân si Ta môùi cho pheùp 

maëc ca-sa. Neáu taâm coù tham saân si maø thaân maëc ca-sa, tröø ngöôøi 

chuyeân taâm trì-giôùi (sila), coøn nhöõng keû chaúng trì-giôùi thì goïi laø tieâu 

dieät ca-sa. Taïi sao? Vì bieåu-thöùc cuûa Thaùnh-nhôn (Arya-pudgala) laø 

ngöôøi tuøy thuaän tòch-dieät, thöïc-haønh töø-bi, ly-duïc, tòch-dieät môùi neân 

maëc vaäy. 
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Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nay oâng laéng nghe Ta noùi bieåu thöùc cuûa 

Thaùnh-nhôn coù möôøi hai (12) ñieàu: 

1. Trì-giôùi laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

2. thieàn-ñònh laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

3. trí hueä laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

4. giaûi thoaùt laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

5. giaûi thoaùt tri kieán laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

6. nhaäp Töù-Thaùnh-Ñeá laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

7. hieåu Möôøi Hai Nhôn-Duyeân laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

8. haønh Töù Voâ-Löôïng Taâm laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

9. haønh Töù-Thieàn laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

10. haønh Töù Voâ-Saéc Ñònh laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

11. nhaäp Töù Höôùng Chaùnh-Ñònh laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn, 

12. döùt taát caû laäu laø bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn. 

Ñaây goïi laø möôøi hai bieåu thöùc cuûa Thaùnh nhôn. 

Neáu coù Tyø-Kheo [keå caû Tyø-Kheo-Ni] chaúng ñuû möôøi hai ñieàu 

naày maø thaân hoï maëc ca-sa thì ta goïi laø taø-phaùp-haønh chaúng phaûi 

tòch-dieät-haønh, laø ly Phaät-Phaùp haønh chaúng gaàn Nieát-Baøn thuaän 

theo sanh töû, bò Ma baét chaúng khoûi sanh töû, thoái thaát Chaùnh-Phaùp 

maø haønh taø-phaùp. 

Vì theá neân, naày Ñaïi Ca-Dieáp! Haøng Tyø-Kheo [keå caû Tyø-

Kheo-Ni] thaân maëc ca-sa neáu chöa ñöôïc quaû Sa-Moân [töùc Tu-Ñaø-

Hoaøn, Tö-Ñaø-Haøm, A-Na-Haøm, A-La-Haùn] thì neân duøng taùm (8) 

phaùp kính troïng ca-sa, ñoù laø ñoái vôùi ca-sa treân thaân 

1. töôûng nhö thaùp, 

2. töôûng nhö Phaät, 

3. töôûng tòch dieät, 

4. töôûng töø bi, 

5. kính nhö Phaät, 

6. töôûng laøm,  
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7. töôûng quí, 

8. töôûng noù khieán toâi ñôøi sau lìa tham saân si ñuû phaùp Sa-Moân. 

Ñaây laø taùm phaùp kính troïng ca-sa. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu coù Tyø-Kheo [keå caû Tyø-Kheo-Ni] 

chaúng haønh tri-tuùc (bieát ñuû) ñoái vôùi Töù Thaùnh-chuûng thì laø lìa phaùp 

Sa-Moân, hoï cuõng chaúng duøng taùm phaùp kính troïng ca-sa, maø hoï 

rieâng coù trong soá tôï Sa-Moân phaûi ñoïa tieåu ñòa-nguïc. Trong tieåu ñòa-

nguïc aáy, ngöôøi tôï Sa-Moân thoï toäi noùng ñoát: 

 y baùt treân thaân ñeàu chaùy ñoû, 

 choã ngoài naèm nhöõng vaät duøng ñeàu chaùy ñoû nhö ñoáng löûa lôùn. 

Vì hoï thaønh töïu thaân khaåu yù nghieäp baát-tònh neân hoï phaûi ñoïa choã 

thoï toäi aáy. (1) 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu ngöôøi chaúng phaûi Sa Moân maø töï xöng 

Sa-Moân, ngöôøi chaúng phaûi Phaïm-haïnh (Brahmacarya) maø töï noùi coù 

Phaïm-haïnh, neáu coù ngöôøi trì giôùi coâng ñöùc ñaày ñuû höõu nhieãu cung 

kính toân troïng. Tyø-Kheo phaù-giôùi naày thoï söï cuùng-döôøng cung-kính 

aáy maø chaúng töï bieát xaáu, do caên baát-thieän naày maéc taùm toäi kinh: ñoù 

laø [hieän ñôøi, hoaëc ñôøi sau quyeát phaûi chòu] 

 ngu si, 

 mieäng caâm ngoïng, 

 thaân luøn xaáu, 

 dung maïo xaáu xí, 

 maët nghieâng meùo ngöôøi thaáy cheâ cöôøi, 

 thoï thaân nöõ nhôn ngheøo heøn, 

 thaân gaày yeáu yeåu thoï, 

 ngöôøi chaúng kính meán thöôøng mang tieáng xaáu vaø chaúng gaëp 

ñôøi coù Phaät. 

________________________________________ 

(1) Nhaân-quaû baùo-öùng, chôù khoâng ai cöû toäi hay haønh toäi hoï, töï laøm töï chòu, ai gieo gioù aét gaët 

baûo! Xem toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp-Luaân, 
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Phaù giôùi Tyø-Kheo [hoaëc Tyø-Kheo-Ni] nghe phaùp naày roài 

chaúng neân thoï Tyø-Kheo [hoaëc Tyø-Kheo-Ni, cö-só] trì-giôùi leã-baùi 

cuùng-döôøng. (1) 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Neáu coù ngöôøi chaúng phaûi Sa-Moân maø töï 

xöng Sa-Moân chaúng phaûi Phaïm-haïnh maø töï noùi coù Phaïm-haïnh, 

ngöôøi aáy ôû khaép ñaïi-ñòa naày coøn khoâng coù choã ñeå hoï nhoå nöôùc 

mieáng, hæ nöôùc muõi huoáng laø choã ñeå hoï böôùc ñi co duoãi lui tôùi. Taïi 

sao? Vì quaù khöù Ñaïi-Vöông ñaõ ñem ñaïi-ñòa naày boá thí cho ngöôøi trì-

giôùi coù haïnh ñöùc khieán ôû trong aáy haønh Ñaïo. 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Choã maø Tyø-Kheo [hoaëc Tyø-Kheo-Ni] phaù-

giôùi ñeå baøn chaân ñeán thì taát caû tín-thí chaúng ñeán ngöôøi aáy, huoáng laø 

taêng phöôøng vaø taêng xaù thöôøng truï choã kinh haønh. Ngöôøi aáy chaúng 

neân thoï taát caû tín-thí phoøng nhaø giöôøng gheá vöôøn röøng y baùt ngoïa cuï 

y döôïc. (2) 

Naày Ñaïi Ca-Dieáp! Nay Ta seõ noùi ngöôøi phaù-giôùi aáy chaúng theå 

baùo ñaùp chöøng ñaàu loâng cho tín-thí. Taïi sao? Vì Thaùnh-chuùng 

phöôùc-ñieàn nhö bieån caû toái-dieäu toái-thaéng, trong ñaây neáu coù thí-chuû 

do tònh taâm boá thí, ñem hoät gioáng boá thí gieo trong phöôùc ñieàn, thí 

chuû naày khôûi yù töôûng boá thí voâ löôïng. Ví nhö chia moät sôïi loâng laøm 

traêm phaàn, neáu phaù-giôùi Tyø-Kheo [hoaëc Tyø-Kheo-Ni] thoï cuûa thí 

chuû chöøng moät phaàn loâng lieàn toån maát phaàn phöôùc baùu ñaïi-haûi cuûa 

thí-chuû, chaúng theå baùo ñaùp heát ñöôïc. (3) 

____________________________________ 

(1), (2) ñeå khoûi bò quaû baùo xaáu ñôøi naày vaø ñôøi sau. 

(3) cuùng-thí cho ngöôøi Tyø-Kheo, Tyø-Kheo-Ni (töùc haøng Sa-Moân Thích-Töû) phaù-giôùi vaãn ñöôïc 

phöôùc, nhöng phöôùc raát nhoû. Tuy nhieân, neáu ñem taâm bình-ñaúng cuùng thí cho baäc trì giôùi thanh 

tònh vaø ngöôøi phaù giôùi maø khoâng thaáy mình cuùng thí, ngöôøi thoï thí vaø vaät cuùng, roài hoài höôùng 

vieäc laøm ñoù veà Ñaïo-quaû Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà thì phöôùc phöôùc ñöùc voâ löôïng voâ-bieân chæ coù Phaät 

môùi bieát ñöôïc maø thoâi. 
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Vì leõ aáy neân caùc Tyø-Kheo [Tyø-Kheo-Ni] phaûi thanh-tònh taâm 

mình maø thoï tín-thí cuûa ngöôøi. 

Phaûi hoïc nhö vaäy. 

II. SAÙM-HOÁI: 

Saùm-hoái laø phaùp kyø-ñaëc cuûa Phaät-gia.  

Ngoïai Ñaïo khoâng coù phaùp naày. Tín-ñoà ngoïai-giaùo chæ bieát van xin ñaáng beà 

treân hay Thöôïng-Ñeá maø hoï tin-töôûng laø coù thaät, maø ñaïi-dieän laø haøng taêng-löõ, 

taàng lôùp OÂâng Cha, Baø Phöôùc hay Muïc-Sö, Linh-Muïc, tha-thöù toäi-loãi cho hoï.  

Chaúng may cho hoï, baûn-thaân cuûa nhöõng vò naày cuõng ñaày ñaãy toäi-loãi nhö hoï, 

nhöng laïi ñöôïc choân kín döôùi lôùp aùo ñaïo-maïo cuûa moät tu-só, thì laøm sao xoùa toäi, 

boû loãi cho hoï ñöôïc? 

Ngöôøi xuaát-gia khoâng giöõ Giôùi-caám maø Phaät cheá ra, quyeát khoâng theå laøm 

Phaùp-söï!  

Ngöôøi khoâng trì-Giôiù tinh-nghieâm maø cöôõng laøm Phaùp-söï thì toån mình haïi 

ngöôøi!  

Ñoïc nhöõng vaên-teá vu-vô leân, gioïng xuoáng gioïng nhö phöôøng haùt xöôùng, 

reân-ró ngaâm vònh nhöõng baøi caàu-ñaûo nhö ñaùm Coå Sôn Moân (Thaày cuùng chuyeân-

nghieäp döôùi thôøi Ngoâ Ñình Dieäm vaø Nhu) thöû hoûi coù gì  linh-öùng hay maàu-

nhieäm? Hieän-töôïng naày raát phoå-thoâng nôi caùc chuøa maø Sö truï-trì laø ngöôøi Trung.  

Taùn loïng rình-rang nhö nghi-veä cuûa Ñeá-Vöông bò laïm-duïng trieät-ñeå, nhaèm 

taêng uy-tín cuûa nhöõng keû caáu-aùc Sa-moân naày.  

Tieám laïm nghi-veä cuûa Ñeá Vöông aét seõ bò tru-luïc, huoáng laø tieám-laïm nghi-

veä cuûa Phaät!??  

Chaúng leõ Phaät coù Nhöùt-Thieát-Trí maø chaúng hay chaúng bieát nhöõng gì boïn 

caáu-aùc Sa-moân laøm? Nhöng, bôûi vì Coäng-Nghieäp cuûa chuùng-sanh quaù ö laø thaâm 

naëêng, neân  

 lôøi Phaät thuyeát hoï khoâng tö-duy,  

 Toå-huaán hoï khoâng giöõ,  

 chö Ñaïo-Sö qua laïi theá-gian nhaéc-nhôû hoï khoâng ñeå vaøo tai,  

vì lyù do naày hoï phaûi töï traû nhöõng gì ñaõ vay möôïn hay toäi-loãi ñaõ gaây ra.  
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Cuùng-teá cho rình-rang maø vong-linh cuûa thaân quyeán vaãn tieán nhanh vaøo 

Quyõ Moân quan!  

Tònh-taøi daâng chö Taêng/Ni maø oâng baø, cha meï khoâng theå sieâu sanh, hay 

ñaàu thai nôi caùc coõi-giôùi an-laønh  nhö cung Trôøi Ñaâu Suaát hay caùc taàng Trôøi cao 

hôn!  

Vì Phöôùc cuûa laø boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-

Kheo/Tyø-Kheo Ni coøn neân chö Quyõ Thaàn khoâng muoán toån Phöôùc giaõm Ñöùc neân 

khoâng tröøng-trò, tröø phi coù saéc leänh hay giaùo-chæ thì môùi ra tay.   

Taïi sao hoï coøn coù Phöôùc?  

Chuyeän naày thaät quaùi laï!  

Chaúng coù gì laï caû. Nguyeân laø khi sô phaùt taâm maáy ai maø chaúng muoán tu 

cho choùng thaønh töïu Ñaïo-nghieäp?  

Luùc ban ñaàu, ngaõ-maïn cuûa boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû 

laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni chaúng coù laø bao, taïi sao? Bôûi vì hoï luoân baän-roän lo 

‚phuïng söï‛ vaø ‚phuïc vuï‛ Thaày, Toå, Giaùo-Thoï, v.v ... neân khi laøm luïng vieäc Chuøa 

hay coâng-quaû hoï thöôøng thaàm nieäm hoàng danh muoân ñöùc cuûa Phaät, Theá-Toân 

hoaëc hay thaàm trì tuïng caùc baøi Thaàn-Chuù.  

Tôø môø saùng thì hoï lo ñaùnh chuoâng, goû moõ, tuïng kinh vaø trì chuù (theo ñuùng 

Thieàn-moân quy-cuû, do Toå Hoaèng-Nhaãn ñaët ra), chieàu thöïc-haønh Moâng-Sôn thí-

thöïc, cho neân tích Phöôùc daàn daàn.  

Ñeán khi ra khoûi chuùng, aên noùi thì chìu theo ngöôøi, nhìn saéc maët maø cung- 

ñoái, luyeän taäp gioïng toát tieáng hay ñeå ñoïc kinh, saùm, khieán ngöôøi nghe meâ-say, 

nhôø ñoù duï-doã ñöôïc moät soá Phaät-töû loøng töø nhieàu, maø trí-tueä yeáu keùm, nhöng coù 

tieàn baïc ñuû ñeå môû chuøa laäp vieän.  

Thöôøng thì nhöõng ngöôøi coù tieàn-cuûa laø vì nhôø kieáp tröôùc hoï kheùo tu Phöôùc; 

cho neân, kieáp naày ñöôïc thuaän-lôïi trong vieäc kieám tieàn laøm ra cuûa. Nhöng, vì keùm 

tu trí-tueä, neân khi Phöôùc heát thì tieàn cuûa seõ tieâu-taùn nhanh choùng, hoaëc gaëp phaûi 

ñöùa con hay ñaùm con baát-hieáu, ngoã-nghòch phaù taùn taøi-saûn trong canh baïc ñeâm 

khuya, ngaøy ngaøy la-caø nôi traø ñình töûu ñieám, hoaëc vöôùng voøng lao-lyù... 

Nhöng maø trôù treâu thay,  
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 nhöõng ngöôøi giaøu sang hay coù theá löïc, uy-quyeàn ñeán caùc chuøa vieän 

thöôøng ñöôïc chö Taêng/Ni tieáp ñaõi raát aân-caàn, phuïc-vuï raát chu-ñaùo.  

 Ngöôøi ngheøo thì hoï ra chieàu khinh-bæ, khoâng ñoù tieáp, khoâng cho gaëp 

maët; cho duø ngöôøi ñoù coù loøng tin chaân-thaät ñoái vôùi Phaä-Phaùp; cho duø 

ngöôøi ñoù ñaõ phaùt Boà-Ñeà Taâm (Bodhicittotpada) cuõng maëc. 

 Coøn ngöôøi coù trí-tueä thì hoï laùnh xa. 

Ñeán khi xaây chuøa vieän xong, moïi vieäc oån-ñònh thì hoï töï phong cho mình 

chöùc-vò Ñaïi-Ñöùc, Thöôïng-Toïa, Hoøa-Thöôïng (tuøy theo tuoåi ñôøi, khoâng phaûi tuoåi 

haï!), Phöông-Tröôïng, hay Truï-Trì vaø khoâng cho chö Taêng/Ni khaùc ñeán nhaäp 

chuùng, khoâng haønh Luïc-Hoøa (1), thì ngaõ-maïn theo ñoù taêng daàn; laàn hoài, hoï töôûng 

mình ngang baèng vôùi Phaät! hay caùc baäc Boà-Taùt hoùa-thaân! Do ñoù, taêng-thöôïng-

maïn ñoät-phaùt khoâng theå cöùu-chöõa. Khoâng theå töï cöùu mình laøm sao cöùu ngöôøi?  

Ñeán khi Phöôùc heát, thì ngay caû nhöõng ngöôøi xöa nay uûng-hoä hoï cuõng 

thöôøng bò beänh-hoïan maø khoâng tìm ñöôïc Thaày hay thuoác toát chöõa trò, cöûa nhaø  

___________________________________ 

(1) Lục Hòa Kính Pháp: Theo kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

kinh, có  sáu điểm sống chung hòa hợp trong tự viện 

1)      Giới Hòa Đồng Tu. a) Luôn cùng nhau giữ giới tu hành. b) Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau  

   lưng, không phá giới, không vi phạm, mà kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm  

 cho con người được giải thoát, được người tán thán, không uế tạp và hướng đến 

thiền định.   

2)      Thân Hoà Đồng Trụ. a) Cùng một thân luôn cùng nhau lễ bái trong an tịnh. b) Vị Tỳ Kheo  

   thành tựu từ ái nơi thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm.  

3)      Kiến Hòa Đồng Giải. a) Cùng nhau bàn luận và lý giải giáo pháp. b) Vị Tỳ Kheo sống đời  

  được chánh kiến hướng dẫn, chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu  

  với chánh kiến như vậy với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. 

4)      Lợi Hòa Đồng Quân. a) Cùng nhau chia đều những lợi lạc vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc  

   men (hay chia  đều nhau về lợi, hành, học, thí. b) Đối với các đồ vật cúng dường  

   một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng chứ  

   không giữ riêng. 

5)      Khẩu Hòa Vô Tranh. a) Cùng nhau tán tụng kinh điển hay nói những lời hay ý đẹp, chứ  

   không bao giờ tranh-cãi. b) Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái  

   nơi khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm. 

6)      Ý Hòa Đồng Duyệt. a) Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà Phật. b) Vị Tỳ Kheo,  

   trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị đồng phạm.  
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khoâng yeân, con chaùu baäy-baï, buoân-baùn loã-laõ, kinh-doanh ngaøy moät taøn ruïi, v.v... 

ñoù laø vì Quyõ-Thaàn ñöôïc dòp ‚laáy laïi‛ nhöõng gì hoï ñaõ maát maùt ...  

Ngöôøi nhö vaäy, sau khi cheát ñoïa Ñòa-Nguïc chòu muoân vaøn ñau khoå, sau khi 

ra khoûi Ñòa-Nguïc phaûi ñeàn traû coâng ôn cuûa ñaøn-na, tín-thí neân thöôøng sanh laøm 

caùc loøai suùc sanh, choù meøo, heo, ngöïa, traâu, boø, gaø, vòt, v.v... khoâng bieát ñeán bao 

giôø môùi thoaùt-ly! Taïi sao? – Bôûi vì khoâng coù trí-tueä. Nghó maø thöông xoùt cho hoï 

laém vaäy! 

Neáu khoâng ba thôøi saùm-hoái moãi ngaøy thì toäi kia caøng ngaøy caøng gia taêng, 

beänh taät trieàn-mieân, traên-trôû khi nguõ nghó, laâu ngaøy pheá boû coâng-phu tu-taäp. 

Ngay caû, baäc Nhöùt-Sanh Boå-Xöù nhö ñöùc Di-Laëc (Maitreya) vò Phaät trong 

töông-lai, seõ giaùng sanh khoûang 8.400.470 naêm nhaân-theá (1), coøn phaûi ngaøy ñeâm 

saùu phen saùm-hoái, Taân Cö-Só cuõng saùm-hoái; vaäy thì,  

1. Haõy xem caùc vò xuaát-gia ngaøy nay moãi ngaøy coù naêng saùm-hoái  

khoâng?  

2. Coù Boá-Taùt moãi thaùng 2 laàn  khoâng? 

Boá-Tát: Upavasatha/posadha/Uposana (skt)/Uposatha (p) 

dòch traïi aâm ra Haùn-vaên laø Bố-Tát-Đà-Bà/Bố-Sa-Tha/Bố-Sái-

Tha/Bao-Sa-Đà/Ưu-Bổ-Đà-Bà/Bát-La-Đế-Đề-Xá-Da-Mị 

(Pratidesaniya), dịch nghóa là Tịnh-Trụ hay Trưởng- Dưỡng. 

Theo phép của người xuất-gia cứ nửa tháng một lần (vào ngày 

15, 29 hoặc 30 AÂm-Lòch), chúng Tăng Ni tập-hợp thuyết Giới-

kinh (Pratimoksa Sutra), khiến cho mọi người đều trụ trong 

tịnh giới và trưởng-dưỡng thiện pháp. Trong khi đó người tại-

gia thì giữ tròn Tám Giới (Baùt Quan Trai) hay Thaäp Giôùi hay 

Boà-Taùt Giôùi trong sáu ngày chay để đoạn trừ ác nghiệp và 

trưởng-dưỡng thiện pháp  

 Cöù xem caùc vò xuaát-gia coù trì-tuïng hay y-phaùp tu-haønh theo caùc toân kinh 

sau ñaây khoâng?  

________________________________ 

(1) Xem Lyù-Thuyeá Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram soïan. 
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1. Kinh Kim-Quang-Minh Toái-Thaéng Vöông, Nguyeãn Pram dòch 

vaø chuù-thích 

2. Kinh Ñaïi Thoâng Phöông-Quaõng Saùm-Hoái Dieät Toäi Trang-

Nghieâm Thaønh Phaät, Thích Trung Quaùn dòch, Thích Thieàn Taâm 

dòch, Nguyeãn Pram giaûo-ñính vaø chuù-thích 

3. Kinh Taâm Ñòa-Quaùn, Thích Taâm Chaâu dòch 

4. Kinh Boà-Taùt Saùm-Hoái Nhöõng Toäi Ñaõ Phaïm vaø Phuïc-Hoài  

Samaya, Nguyeãn Pram dòch vaø chuù-thích, v.v… 

Toân kinh Nguyeät-Ñaêng Tam-Muoäi, Quyeån 2, trang 398-400, Thích Chaùnh 

Laïc dòch, Nguyeãn Pram giaûo-ñính vaø chuù-thích theâm, vieát 

... Bôûi Vua ngu si taïo caùc toäi 

Ngay choã thaùp aáy thaønh taâm saùm (ksamayati). 

Traûi qua chín möôi laêm öùc (95x10
7

) naêm (1) 

Haèng thöôøng saùm hoái khoâng meät moûi 

Trí hueä coù ñöôïc raát thanh tònh 

Kieân trì caám giôùi khoâng söùt meû. 

Suoát ngaøy ñeâm thoï Taùm Trai Giôùi 

Hoä trì thanh tònh khoâng huûy phaïm 

Vua bò ngaên che bôûi aùi-duïc (raga) 

Töï thaân taïo ra nghieäp baát thieän 

Thaân hoaïi maïng chung ñoïa Ñòa-Nguïc 

ÔÛ trong A-Tyø chòu cöïc khoå 

_________________________________________________ 

(1) Vua taïo cöïc troïng-toäi ñaõ daøy coâng saùm-hoái suoát chín möôi laêm öùc (950.000.000) naêm, laïi trì 

caám giôùi vaäy maø vaãn khoâng dieät ñöôïc toäi vì khoâng bieát caùc toân kinh Ñaïi Thoâng Phöông-

Quaûng Saùm-Hoái Dieät Toäi Trang-Nghieâm Thaønh Phaät, kinh Kim Quang-Minh Toái Thaéng 

Vöông, kinh Ñaïi-Thöøa Baûn-Sinh Taâm-Ñòa Quaùn, kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Hö-Khoâng-

Taïng Boà-Taùt, kinh Chaùnh-Phaùp Ñaïi-Taäp, kinh Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp-Luaân, kinh 

Chaùnh-Nieäm Chö Phaät Hieän-Tieàn (Baùt-Chu Tam-Muoäi) v.v... vaø caùc phaùp tu (Tantra) cuûa 

Bí-Maät Chaân-Ngoân neân toäi khoâng dieät ñöôïc; vì vaäy, sau naày Phaät ñaïi-khaùi coù than raèng Ngaøi 

caàn khoå tu-taäp trong nhieàu A-taêng-kyø: 10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064 

kieáp maø khoâng thaønh 

Ñaïo bôûi khoâng bieát nhöõng toân kinh vöøa noùi treân!!! 
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Töø tröôùc ñeán nay khoâng ñöôïc gaëp 

Chín möôi laêm öùc (95x10
7

) caùc Nhö-Lai 

Trong chín möôi laêm öùc (95x10
7

) kieáp aáy 

Sanh ra ôû ñôøi thöôøng bò muø 

Saùu möôi hai öùc na-do (62x10
35

) kieáp 

Tuy coù maét saùng laïi bò hö 

Laïi trong moät öùc na-do (10
35

) kieáp 

Duø coù maét saùng laïi bò muø 

Cuõng laïi luoân bò chaët tay chaân 

Vaø bò caét tai, muõi, moâi, löôõi. 

Sanh loaøi ngöôøi, öùc na-do (1035) kieáp 

Sanh caùc choã khaùc, cuõng nhö vaäy 

Nhaø Vua ñaõ taïo voâ löôïng toäi 

ÔÛ caùc theá gian thöôøng bò khoå 

Neáu ai muoán ñöôïc söï an laïc 

Haõy nhôù ñöøng laøm nghieäp aùc nhoû! 

Nhaø Vua tuy ñaõ saùm-hoái roài 

Maø vaãn khoâng thoaùt nghieäp ñaõ taïo 

Ñaõ taïo nghieäp aùc nhö vaäy roài 

Sau cheát phaûi ñoïa nguïc A-Tyø, 

Chaët heát thaân ñaàu vaø töù chi 

Laïi bò caét tai vaø xeûo muõi 

Moùc hai con maét, noùi khoâng heát 

Voâ löôïng öùc kieáp vì duïc vaäy 

... 
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 III. GIAÛNG KINH: 

Khoâng phaûi ai caïo ñaàu, maëc phaùp-phuïc cuûa Nhö-Lai cheá, hoaëc nhöõng 

ngöôøi ‚töï phong‛ hay ‚coäng phong‛ laøm Thöôïng-Toïa hay Hoøa-Thöôïng, thì bieát 

giaûng Kinh, Luaät, Luaän cuûa Phaät ñaõ thuyeát.  

Neáu ngöôøi khoâng tu theo kinh (sutra) maø giaûng-thuyeát thì raát laø nguy-hieãm. 

Taïi sao? – Bôûi vì ngöôøi naày duøng tri-kieán hö-voïng cuûa mình ñeå giaûng-giaûi 

Thaùnh-caûnh (Pratyatmaryajnana: Töï Chöùng Thaùnh Trí). Phaät-töû nghe theo voïng-

kieán sanh ra taø-kieán, aét seõ sa-ñoïa vaøo Tam AÙc-Ñaïo, nhö tröôøng-hôïp Thắng-Ý 

Tyø-kheo ôû treân. 

Moät soá Thaày/Coâ khaùc thöôøng keâu Phaät-töû, khi hoï coù chuyeän nan-giaûi caàn 

phaûi giaûi-quyeát, ‚con haõy veà tu ñi‛ vaø khoâng daïy caùch tu ra sao! Khi hoûi tu caùch 

naøo? Tu caùi gì? – Caâu traû lôøi thöôøng laø söï im-laëng vaø boû ñi. Nhöõng nguïy xuaát-gia 

naày chaúng caàn quaùn-xeùt caên-cô cuûa ñeä-töû, hoï chæ caàn nhieàu moân-haï laø ñuû roài.    

Khi caùc vò Thöôïng-Toïa/Hoøa-Thöôïng dòch kinh (sutra) coù choã sai-soùt thì hoûi 

taïi sao? - Caùc vò Thöôïng-Toïa/Hoøa-Thöôïng thöôøng traû lôøi, ‚con ñöøng hoûi nhieàu, 

veà tu-taäp ñi‛, ‚con coi ñieàu ñoù nhö moät coâng-aùn!‛ Phaät ôi! Boà-taùt ôi! Traû lôøi kieåu 

naày thì muoân kieáp traàm-luaân!  

Haàu heát, caùc Thaày/Coâ ñeàu duøng chieâu thöôïng truyeàn haï ñaït; nghóa laø treân 

noùi döôùi phaûi thoâng-hieåu vaø ñaït-lyù, xem ñoù nhö moät ñònh-luaät baát-khaû-di, khoâng 

ñöôïc traû lôøi, nhöùt nhöùt phaûi tuaân theo! Hoï töôûng mình laø caùc Thaùnh-giaû hay caùc 

baäc Toå ngaøy xöa!  

Khoâng coù caûnh sö-phuï vaø ñeä-töû ñuùng nghóa, nhöõng aùc Sa-moân vaø  phöôøng 

khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni thöôøng xem caùc Phaät-töû thieåu-

trí naày nhö laø nhöõng keû noâ-leä, khoâng hôn khoâng keùm!  

Thaät ra, ñôøi baây giôø khoâng coù caûnh Phaät-töû noùi Thaày/Coâ chòu khoù laéng 

nghe, hoaëc coù söï bình-ñaúng giöõa ñaøn-na/tín-thí vaø Thaày/Coâ!  

Ngaøy nay, nhieàu ngöôøi hoïc loùm nghe leùn caùc ñieàu bí-maät (1) cuûa Bí-Maät 

Chaân-Ngoân Thöøa (Guhyamantrayana) hay Kim-Cang thöøa (Vajrayana), noùi 

Maïn-ñaø-la (Mandala), noùi Chaân-Ngoân (Mantra), v.v... maø baûn-thaân khoâng phaûi laø 

baäc A-xaø-leâ (Acarya) hay Ñaïo-Sö (Guru)! Hoï chaúng bieát phaân-bieät, cuõng nhö 

giaûi-thích caùc hieän-töôïng giaû-huyeãn vaø Thaät-Töôùng!     
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Boïn AÙc Sa-moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni 

phaàn ñoâng bò Ma-Vöông vaø ñaùm Quyû Thaàn khoáng cheá; xem toân kinh Thuû-Laêng-

Nghieâm, kinh Ñaïi Baûo-Tích, v.v ...  

Moät khi ñaùm Ma, luõ Quyû naày chaùn-chöôøng vôùi troø chôi cuûa chuùng thì boïn 

AÙc Sa-moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni seõ bò baïo 

beänh maø cheát, hoaëc bò hình-luïc, hoaëc bò ñieân-khuøng, soáng dôû cheát dôû; khi boû thaân 

maïng laäp-töùc ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc. Phaät-töû nghe theo lôøi quyeán-ruõ cuûa boïn chuùng 

sanh ra taø-kieán, aét seõ sa-ñoïa vaøo Tam AÙc-Ñaïo, nhö tröôøng-hôïp Thắng-Ý Tyø-

kheo ôû treân.  

 Thắng-Ý Tyø-kheo chæ voïng truyeàn lôøi xaèn-baäy:  

Nên biết Hỷ-Căn hư dối, phần nhiều khiến người ta vào trong tà 

ác, vì sao?  Vì kia nói tướng dâm, nộ, si và hết thảy các pháp đều là 

tướng vô-ngại. 

_______________________________ 

(1) vì ngöôøi ta khoâng ñuû trí-tueä ñeå thoâng-ñaït caûnh Thaùnh vi-dieäu, chôù khoâng phaûi ræ tai cho 

nhau ‚maät-truyeàn bí-phaùp‛! Phaät ta ñaïi-töø ñaïi-bi traõi qua voâ-löôïng kieáp caàn caàu khoå tu ñeå tìm 

ra caùc phaùp-moân maàu-nhieäm, vi-dieäu, ngaén-goïn ñeå chuùng-sanh mau choùng thaønh Phaät-Ñaïo. Töø 

khi laø moät baäc Boà-Taùt, chö Phaät ñaõ töøng phaùt nguyeän: 

Phaùp (Dharma) cuûa Ta caàu ñeàu vì cöùu-hoä nhöùt-thieát chö chuùng-sanh. Moät loøng 

suy-nghó mong cho chuùng-sanh ñöôïc nghe Phaùp naày. Nguyeän duøng trí-quang chieáu 

khaép theá-gian. Nguyeän vì chuùng-sanh maø khai-thò Trí Xuaát-Theá-Gian (Lokottarajnana). 

Nguyeän cho chuùng-sanh ñeàu ñöôïc An-laïc (Mahasukha). Nguyeän khaép taùn-döông nhöùt-

thieát coâng-ñöùc (sarvaguna) cuûa chö Phaät. 

Choå tu-haønh cuûa toâi laø muoán cho nhöùt-thieát chö chuùng-sanh ñeàu ñöôïc thaønh baäc 

trí-tueä voâ-thöôïng. 

1. Toâi chaúng vì töï thaân (sahaja) maø caàu giaûi-thoùat (vimoksa), chæ vì cöùu-teá taát-

caû chuùng-sanh, khieán cho hoï ñeàu ñöôïc Nhöùt-Thieát Trí (Sarvajna: Vieân-Giaùc 

cöùu-caùnh), qua khoûi voøng sanh-töû (samsara), thoùat taát-caû khoå (sarvaklesa). 

2. Toâi seõ laøm Theá-Ñaêng (Buddha) ñaày-ñuû Phaät coâng-ñöùc (Buddhaguna), Thaäp-

Löïc (Dasabala), Nhöùt-Thieát Trí, taát-caû chuùng-sanh quaù naëng Tham, Saân, Si, 

toâi seõ ñeàu cöùu-thoùat, khieán dieät khoå AÙc-Ñaïo (Aparagati). 

3. Toâi seõ quyeát-ñònh thaønh-töïu vieân-maõn Nguõ-Thaân, Nguõ-Trí, Nguõ Nhaõn, Thaäp 

Ba-la-maät, caùc moân Tam-muoäi (sarva-Samadhi), Chöông-cuù Bí-maät 

(Mantra), Ñaø-ra-ni (Dharani), Giaûi-thoùat baát-tö-nghì (Vimoksa-acintya), 18 

Phaùp Baát-coäng (Astadasa Avenika-dharma), 37 Phaåm Trôï-Ñaïo (37 

Bodhipaksika-dharma).   
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ñoái vôùi moät Boà-Taùt maø toäi ñaõ nhö vaäy, huoáng chi laø löôøng-gaït nhöõng vò Phaät 

trong töông-lai: caùc Phaät-töû si-muoäi!  

Taát-caû caùc baäc Thaùnh nôi thaäp phöông, tam-theá thöôøng haèng ñem trí-tueä 

cuûa mình ñeå ‚phuïc-vuï‛ chuùng-sanh, toân kinh Ñaïi-Laïc Baát-Khoâng Chaân-Thaät 

Tam-Ma-Da, coù caâu: 

Boà-Taùt thaéng hueä giaû 

Haèng taùc chuùng-sanh lôïi.  

   ... 

Maït-Nhaân chöa töøng nghe, huoáng-chi laø thaáy ngöôøi tu-haønh löôøng-gaït 

Phaät-töû maø thaønh Ñaïo!  
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ÑI CHUØA 

 

Phaàn ñoâng, Phaät-töû ngaøy nay ñi chuøa coù nhöõng ñaëc-ñieåm nhö sau: 

1. Ñeán chuøa cuùng vaøi ba chuïc ñoàng, maáy thöù traùi caây, moät oáp nhang,  

ñeå hoái-loä thaàn-thaùnh, caàu phöôùc cho con chaùu bình-yeân, hoïc-

haønh ñoå-ñaït, söï-nghgieäp vöõng-beàn. 

2. Ñeán chuøa laïy Phaät ñeå caàu beänh naëng cuûa mình hoaëc gia-quyeán  

mau choùng bình-phuïc. 

3. Ñeán chuøa cuùng traû leã vì van-vaùi tröôùc ñaây. 

4. Ñeán chuøa caàu tai qua naïn khoûi. 

5. Ñeán chuøa ñeå caàu-sieâu, hay vieáng vong-linh kyù-thaùc, cho oâng baø,  

cha meï hay thaân-baèng quyeán-thuoäc.  

6. Ñeán chuøa ñeå haùi loäc ñaàu Xuaân, vay tieàn laøm aên caàu taøi-baûo. 

7. Ñeán chuøa ñeå khoe-khoang, buoân-baùn, chuyeän vaõn. 

8. Ñeán chuøa ñeå tranh-giaønh ñòa-vò trong Ban Quaûn-Trò 

9. Ñeán chuøa ñeå leã Phaät, Boà-Taùt. 

10. Ñeán chuøa ñeå tuïng kinh, nieäm Phaät.  

 

Taân Cö-só chaân-thaät ñi chuøa nhaèm: 

1. Tröôùc laø leã Phaät, Boà-Taùt. 

2. Sau ñoù y-phaùp cuùng-döôøng 

i. moät laø thöôøng thí thöïc phaåm, 

ii. hai laø thí tinh-xaù, chuøa-chieàn ... vaø 

iii. ba laø haønh töø taâm. 

Trong ba phöôùc ñaây, haønh töø taâm laø hôn heát. 

3. Khoâng bao giôø caàu mong hay hoái-loä Thaàn-Thaùnh, vì bieát raèng 

Moät khi nghieäp (karma) chöa ñeán 

Caàu mong cuõng khoù ñöôïc 

Kinh Nguyeät Ñaêng Tam-Muoäi, Q2 
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4. Tieáp theo laø ñem choã tu hoïc cuûa mình trình leân caùc baäc Thaày nhôø  

Quyeát-nghi. 

5. Sau khi ñaõ ñöôïc quyeát-nghi roài thì hoûi caùch-thöùc tu-taäp tieáp. 

6. Y-phaùp cuùng-döôøng. 

7. Nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp 

8. Tieáp vôùi chö Taêng/Ni hoaèng-döông Chaùnh-Phaùp. 
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Nhöõng chuùng sanh khoâng coù trí-hueä bò nhieàu phieàn naõo che ñaäy, 

giaû söû noùi chuùt ít phaùp thuaän roõ raøng, hoï coøn chaúng hieåu ñöôïc,  

huoáng laø phaùp bí-maät chaúng phaûi tuøy thuaän. 

toân Kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Voâ-Bieân Trang-Nghieâm 
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TAÏI SAO PHAÛI  

DIEÄT CAÁU-AÙC SA-MOÂN? 

 

 

Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Nhöït-Maät Boà-Taùt, vieát  

 

TAÏI GIA CÖ-SÓ NEÂN PHAÏT ÑUOÅI AÙC TYØ-KHEO 

 

Naày Ñaïi-Vöông! Neáu aùc Tyø-Kheo quôû maéng Tyø-Kheo nhö 

phaùp-truï, thì caùc Vua quan kính tin Tam-Baûo phaûi neân phaït ñuoåi. 

Neáu phaït ñuoåi keû aáy thì ñöôïc nhieàu phöôùc. Neáu laø Vua khoâng coù tín 

taâm, thì nhö phaùp Tyø-Kheo, chaúng neân cuøng aùc Tyø-Kheo coäng truï. 

Tyø-Kheo coù trí neân tröôùc qua choã Vua maø thöa raèng: ‘NayVua 

coù theå hoä trì Phaät-Phaùp chaêng?’ Neáu Vua ñaùp laø hay hoä trì thì Tyø-

kheo coù trí neân nín laëng. Neáu Vua aáy coù taâm tham baûo raèng: 

Naày Ñaïi-Ñöùc! Trong chuøa mieáu aáy coù ñoâng chuùng 

Taêng, sao ta laïi vì naêm Tyø Kheo maø xua ñuoåi nhieàu 

ngöôøi. Tyø Kheo coù trí nghe lôøi aáy thì chaúng neân ñeán 

nöõa, beøn neân boû ñi ñeán choã tòch tónh. 

Vua Taàn-Baø Sa-La (Bimbisara)noùi: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu coù aùc-Vöông tuøy thuaän theo lôøi aùc Tyø-

Kheo nhö vaäy thì caû ñaïi ñòa naày laøm sao chôû ñöôïc Vua aáy, töø ñaây 

quaù haèng-haø-sa soá kieáp sau troïn khoâng coøn ñöôïc thoï thaân ngöôøi. Voâ 

löôïng chuùng sanh ñöôïc giaûi thoaùt roài, aùc-Vöông aáy vaãn coøn chöa 

khoûi ñöôïc nghieäp ba AÙc-Ñaïo. 
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TÖÔÙNG CUÛA AÙC SA-MOÂN RA SAO? 

 

Kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaåm Nhöït-Maät Boà-Taùt, noùi 

 

TÖÔÙNG NGÖÔØI PHAÙ GIÔÙI 

 

Vua noùi: ‚Baïch ñöùc Theá Toân! Ngöôøi phaù giôùi coù nhöõng töôùng gì coù 

bieát ñöôïc chaêng?‛. 

Ñöùc Phaät noùi: 

Naày Ñaïi-Vöông! Ngöôøi coù trí thì bieát ñöôïc. 

Naày Ñaïi-Vöông! Neáu coù ngöôøi 

1. chaúng coù theå cung kính Tam-Baûo, chaúng sanh tín taâm 

2. khoâng coù taøm quyù, 

3. vôùi Sö-tröôûng Hoøa-thöôïng kyø-laõo tröôûng-tuùc ñoàng-sö  

 ñoàng-hoïc chaúng sanh cung kính, 

4. xoâ ngaõ traøng Thaùnh, 

5. chaúng tu Phaïm-haïnh, 

6. taêng-tröôûng xan tham, 

7. thích ôû nhaø tuïc, 

8. chaúng coù theå thanh-tònh ñöôïc boán nghieäp ôû nôi mieäng, 

9. thöôøng tu taâm thöïc xa lìa taâm-phaùp, 

10. thích noùi söï theá-gian voâ-ích, 

ñaây goïi laø Tyø-Kheo töôùng ban sô phaù giôùi. 

Neáu ngöôøi naày thoï chöùa toâi, tôù, voi, ngöïa, boø, deâ, laïc ñaø, löøa, 

gaø, heo nhaãn ñeán taùm thöù vaät baát tònh, ñaây goïi laø ñaày ñuû phaù caám 

giôùi vaäy. Ñaây goïi laø caën baõ trong Sa-Moân (Sramana), laø vaïy voø 

trong Sa-Moân, laø aûo huyeãn trong Sa-Moân, laø giaëc trong Sa-Moân, laø 

say söa trong Sa-Moân, laø Chieân-Ñaø-La trong Sa-Moân. 

Tyø-Kheo nhö vaäy chaúng neân coäng truï, chaúng coäng hoaø hieäp, 

chaúng neân chung laøm chín möôi chín yeát-ma (karma). Ñaây goïi hö 

maát söï nghieäp Tyø-Kheo ñoaï vaøo choã ngheøo cuøng [maát Thaát-Thaùnh-

Taøi]. 

Naày Ñaïi-Vöông! Thaø cuøng chung ôû vôùi haøng Chieân-Ñaø-La maø 
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chaúng ôû chung vôùi aùc Tyø-Kheo nhö vaäy. Taïi sao? Vì Tyø-Kheo nhö 

vaäy thieâu dieät thieän caên, döùt tam theá taâm thieän töø maãn. 

AÙc Tyø Kheo aáy chính laø caàu tieâu theâm lôùn phaùp sanh töû, töùc laø 

chuûng töû aùc nhôn Thieân. Taïi sao? Vì ngöôøi naày khi doái nhôn Thieân 

khaùc. 

Tyø-Kheo naày laøm taét ñeøn giaûi thoaùt xoâ ngaõ traøng phaùp laøm 

khoâ bieån-phaùp, hay phaù ngöôøi thuyeát-phaùp, hay phænh gaït thí chuû, 

phaù hoaø hieäp Taêng. 

Neáu coù aùc-Vöông hoaëc haøng Saùt-Ñeá-Lôïi, Baø-La-Moân, Tyø-Xaù, 

Thuû-Ñaø uûng hoä caùc aùc Tyø-Kheo nhö vaäy, thì laø theâm lôùn nghieäp aùc 

ñaïo, laø gieo troàng caùc gioáng aùc nhôn Thieân. 

 

Gaàn ñaây moät soá Thaày/Coâ tham-gia chính-trò chaïy theo bình boùng dó-vaõng 

cuûa Nguyeãn-trieàu; moät Vöông-trieàu-khoâng coù thöïc-quyeàn, ñaày tuûi-nhuïc cuûa toå-

quoác Vieät-Nam. Vöông-trieàu ñaõ hoøan-toøan xuïp ñoå bôûi tay ngoïai-bang vaø ñi vaøo 

boùng toái cuûa queân-laõng. Ñaùm Hoøang-thaân boû laïi thaàn daân löu-vong sang taän 

quoác-maãu: Phaùp.  

Nguyeân vaên, 

Supreme Buddhist Venerable Thuong Toa Thich Giac Minh, 

Chancellor and Members of the Buddhist Quan Am tinh Xa Temple of El 

Monte and Supreme Buddhist Venerable Thuong Toa Thich Nguyen Tri, 

Chancellor of the Buddhist Bat Nha Temple of Santa Ana … 

Most Venerable Thuong Toa Thich Nguyen Tri. The Vice Chairmen 

are the Most Venerable Thuong Toa Thich Minh Dung, Thuong Toa Nguyen 

Sieu, Thuong Toa Thich Tri Lang, Thuong Toa Thich Van Dam. 

The Supreme Buddhist Venerable Thuong Toa Thich Minh Hoi, 

Chancellor of the Nhu Lai Thien Tu Temple, The Supreme Buddhist 

Venerable Thuong Toa Thich Minh Tuyen, Buddhist Venerables, Buddhist 

Nuns about 20 people celebrated Solemn Ceremonies. 

http://orderofthedragon.homestead.com/visits.html 
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DIEÄT NHÖ THEÁ NAØO? 

 

  

 Ñaïo Phaät laáy Töø-Bi laøm ñaàu, laáy Nhaãn-Nhuïc laøm theá yû-giaùc, nhöng khoâng 

phaûi vì vaäy maø trôû-thaønh nhu-nhöôïc!  

Cöù ñeå chuùng soáng heát kieáp thöøa, hy-voïng chuùng bieát thay ñoåi nhö Vua A-

Xaø-Theá hay A-Duïc Ñaïi-Ñeá; baèng traùi laïi, chuùng cöù nhaém maét laøm ngô thì sau khi 

maïng-chung laäp töùc sanh vaøo Ñòa-Nguïc nhö Thaéng-YÙ Tyø-Kheo.  

Moät khi ñaõ nhaän ra boïn caáu-aùc Sa-moân vaø phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû 

laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni thì ngöôøi Cö-só Phaät-giaùo vaøo theá-kyû XXI phaûi caáp-toác 

laøm boán vieäc: 

1. Khoâng tieáp-xuùc,  

2. khoâng thaân-caän ngay caû noùi chuyeän,  

3. Khoâng cuùng-döôøng,  

4. Khoâng uûng-hoä baát cöù vieäc gì cuûa hoï laøm, 

5. Laùnh xa hoï nhö sôï raén ñoäc, löûa döõ.  

Boán vieäc laøm naày tuy raát tieâu-cöïc, nhöng ñoù laø haïnh nhaãn-nhuïc cuûa Phaät-

gia ñoái vôùi haøng Ma-Ngoïai traù-hình trong Phaät-Phaùp. Ñaây laø noùi chung cho haøng 

Phaät-töû voâ quyeàn, voâ theá. 

Ñem saân-si ñoái vôùi saân-si thì hoùa ra mình cuõng laø keû ngu-daïi! Keû ngu daïi 

thì khoâng xöùng ñaùng laø Phaät-töû! 

Ñem saân-si ñoái vôùi tham-duïc chaúng khaùc naøo nöôùc vôùi löûa, khieán cho haøng 

Ma-Ngoïai theâm ñaéc-chí cöôøi vang. Keû ngu daïi thì khoâng xöùng ñaùng laø Phaät-töû! 

Cuõng khoâng phaûi vì lyù-do hoä-Phaùp maø laáy maïng cuûa nhöõng keû baïi-hoïai 

kia!  

Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, chöông 15, vieát,  

Nhẫn-nhục mạnh nhöùt, vì chẳng mang lòng ác, lại được thêm 

an-kiện. Kẻ nhẫn-nhục không ác, tất được người đời tôn kính.  
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Coøn nhöõng Phaät-töû coù quyeàn-bính trong tay thì chôù laïm-duïng uy-quyeàn cuûa 

mình maø taøn-saùt Taêng-Ni, cho duø chuùng laø boïn caáu-aùc Sa-moân hay phöôøng khoùat 

aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni. Phaûi nöông theo lôøi chæ daïy cuûa ñöùc 

Ñòa Taïng Boà-Taùt nôi toân kinh Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp Luaân.  

 

 Kinh Nguyeät-Ñaêng Tam-Muoäi, Quyeån 2, vieát, 

 

Ñoàng-Töû! Ngöôi neân xem Vua aáy 

Boû nhaø xuaát gia, boû Thieân-Haï 

Xem Tam-Giôùi naøy nhö ñaøm daõi 

Ñeå caàu Ñaïi-Laïc (Mahasukha) Ñaïi Boà-Ñeà (Mahabodhi). 

Vaøo ñôøi vò-lai, thôøi Maït-Phaùp 

Khoâng theå boû nhaø ngheøo-heøn aáy 

Goâng cuøm keøm keïp khoå voâ cuøng 

Vôùi Thaéng-phaùp naày khoâng nieàm tin 

Tuy bò phaït goâng cuøm, roi, gaäy 

Chöûi maéng, huûy nhuïc, traêm ngaøn caùch 

Bò Vua böùc baùch ñeàu nhaãn chòu 

Khoán khoå baàn cuøng, khoâng boû nhaø 

Tieàn cuûa thieáu-thoán, thoï-maïng yeåu 

Uoång coâng cay-ñaéng khoâng phöôùc-baùo 

Ngu si khoâng hoïc caùc ngheà-nghieäp 

Ngöôøi aáy thöôøng soáng nôi phaøm-tuïc 

Böùc baùch voâ nghóa, hung, baïo aùc 

Tham-lam giaøu coù ñoaït cuûa ngöôøi 

Vui ñuøa, cöôøi giôõn cheâ ngöôøi thieän 

Töï xöng mình phaùt Taâm Boà-Ñeà! 

Yeâu vôï ngöôøi ta, ñoaït cuûa ngöôøi 

Xan tham, taät ñoá, nhieàu phoùng daät 

Boû taâm thöông xoùt, ñeán AÙc-Ñaïo 
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Cuõng töï cho raèng: Ta laøm Phaät! 

Thaáy ngöôøi khoå-naõo sanh vui-thích 

Phaù giôùi, baïo-ngöôïc, oâm loøng aùc 

Khoâng nhôù baùo ôn, phaù-hoaïi ngöôøi 

Ñaïi-ñöùc vì ta noùi phaùp-haïnh 

Nghe Ngaøi noùi Ngaøi haønh Boà-Ñeà 

Laïi ñoái vò aáy sanh saân-haän 

Neáu thaáy Phaùp-Sö (Dharmabhanaka) loãi laàm-nhoû 

Phoùng ñaïi noùi theâm traêm ngaøn thöù 

Ñoàng-Töû! Nay ngöôi nghe Ta noùi 

Vôùi haïng ngöôøi aáy chôù thaân-caän! 

Neáu muoán caàu chöùng Ñaïo Boà-Ñeà 

Cho ñeán trong moäng chôù gaàn chuùng! 

 

 Toân kinh Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp Luaân, vieát,  

 

PHAÅM THÖÙ BA: VOÂ-Y HAØNH 

 

 

Luùc baáy giôø, Ñaïi Boà-Taùt Ñòa-Taïng (Ksitigarbha) laïi thöa Phaät: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Giaû nhö coù coõi nöôùc vaøo thôøi nguõ-tröôïc 

xaáu aùc khoâng coù Phaät ra ñôøi, chuùng-sanh trong coõi ñoù bò phieàn-naõo 

buøng chaùy, quen laøm caùc haïnh xaáu, ngu-si, raát hung-aùc, khoù coù theå 

giaùo-hoùa, daét daãn ñöôïc; nghóa laø 

 Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La (Ksatiya Icchantika), 

 Teå-Quan Chieân-Ñaø-La (Icchantika), 

 Cö-Só Chieân-Ñaø-La (Kulapati Icchantika), 

 Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La (Drthapati Icchantika), 

 Sa-Moân Chieân-Ñaø-La (Icchantika), 

 Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La (Brahmana Icchantika), 

nhöõng ngöôøi naøy (Icchantika) thieän-caên ít oûi, khoâng coù loøng tin, dua-

nònh, ngu-si, ngaõ-maïn, töï cho laø thoâng-minh, khoâng thaáy khoâng sôï 
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quaû-khoå ñôøi sau, laùnh xa thieän tri-thöùc (supandita) cho ñeán höôùng 

vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

Nhöõng ngöôøi naøy (Icchantika) chæ vì cuûa-caûi maø keát beø-ñaûng 

vôùi caùc Tyø-Kheo [Tyø-Kheo Ni] phaù giôùi laøm vieäc xaáu aùc, hoã-trôï 

nhau laøm vieäc phi-phaùp, nhöùt-ñònh ñeàu höôùng ñeán Ñòa-Nguïc Voâ-

Giaùn. Neáu coù vieäc naøy, Ta [töùc Ñaïi Boà-Taùt Ñòa-Taïng] seõ ñeán nôi ñoù, 

ñem giaùo-phaùp cuûa Phaät Theá-Toân Nhö-Lai laøm lôïi-ích an-laïc cho 

taát-caû höõu-tình ñeàu ñöôïc phaùp-vò giaûi-thoaùt toái-thöôïng vi-dieäu, duøng 

phöông-tieän giaùo-hoùa, höôùng-daãn hoï thöïc-haønh theo. Ta cöùu-giuùp 

Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La (Ksatiya Icchantika), Teå Quan Chieân-

Ñaø-La (Icchantika), Cö-Só Chieân-Ñaø-La (Kulapati Icchantika), 

Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La (Drthapati Icchantika), Sa-Moân Chieân-

Ñaø-La (Sramana Icchantika), Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La (Brahmana 

Icchantika) naøy, laøm cho hoï khoâng höôùng ñeán Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

 

PHAÄT HUYEÀN-KYÙ 

 

Luùc baáy giôø, ñöùc Phaät baûo Ñaïi Boà-Taùt Ñòa-Taïng: 

Naøy Thieän-nam töû! ÔÛ coõi Phaät naøy (Sahasilokadhatu), vaøo 

thôøi vò-lai coù caùc chuùng-sanh bò phieàn-naõo buøng chaùy, quen laøm caùc 

vieäc xaáu, ngu-si, raát hung-aùc, khoù coù theå giaùo-hoùa höôùng daãn; nghóa 

laø Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La (Ksatiya Icchantika), Teå-Quan 

Chieân-Ñaø-La (Icchantika), Cö-Só Chieân-Ñaø-La (Kulapati 

Icchantika), Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La (Drthapati Icchantika), Sa-

Moân Chieân-Ñaø-La (Sramana Icchantika), Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La 

(Brahmana Icchantika) nhöõng ngöôøi naøy (Icchantika) thieän-caên ít oûi, 

khoâng coù loøng tin, dua-nònh, ngu-si, ngaõ-maïn, töï cho laø thoâng-minh, 

khoâng thaáy khoâng sôï quaû-khoå ñôøi sau, laùnh xa thieän tri-thöùc, lôøi noùi 

khoâng chaân-thaät, khoâng thuaän theo lôøi daïy cuûa thieän tri-thöùc, thöôøng 

phæ-baùng, maéng chöûi, huûy-nhuïc giaùo-phaùp chaân-chaùnh, do-döï nhaän-

thöùc ñieân-ñaûo, khoâng thaáy, thöôøng vui theo thaân- caän caùc luaät-nghi 
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xaáu aùc, öa laøm vieäc saùt-sanh cho ñeán taø-kieán, löøa doái theá- gian, 

mình ngöôøi ñeàu toån-haïi. Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La, Teå-Quan 

Chieân-Ñaø-La, Cö-Só Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La, Sa-

Moân Chieân-Ñaø-La, Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La naøy laøm hö-hoaïi 

chaùnh-phaùp cuûa Ta, xuaát-gia trong chaùnh-phaùp cuûa Ta maø phaù-huûy 

giôùi-caám, öa kinh-doanh ngheà-nghieäp theá-tuïc. Vua Saùt-Ñeá-Lôïi 

Chieân-Ñaø-La (Ksatiya Icchantika), Teå-Quan Chieân-Ñaø-La 

(Icchantika), Cö-Só Chieân-Ñaø-La (Kulapati Icchantika), Tröôûng-Giaû 

Chieân-Ñaø-La (Drthapati Icchantika), Sa-Moân Chieân-Ñaø-La 

(Sramana Icchantika), Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La (Brahmana 

Icchantika) kia ñöôïc cung-kính cuùng-döôøng thì 

 tham-lam lôïi-döôõng, mong-caàu cuûa-caûi; 

 lôøi noùi ra maø khoâng thöïc-haønh, ñem thö töø qua laïi, buoân-baùn, 

ñoåi chaùc, öa ñoïc caùc loaïi saùch vôû ôû ñôøi; 

 kinh-doanh tích-chöùa cuûa baùu, laøm ruoäng, troàng troït, gìn-giöõ 

vöôøn nhaø, vôï con, toâi tôù, quen laøm boùi queû, buøa chuù, 

duøng chuù-thuaät ñieàu-khieån ma-quyû, xem töôùng toát xaáu, 

ñieàu cheá thuoác-thang ñeå trò beänh, mong-caàu cuûa caûi ñeå 

nuoâi soáng thaân maïng hoaëc tham ñaém thöùc-aên, y-phuïc, 

ñoà trang-söùc baùu; 

 sieâng kinh-doanh coâng-vieäc theá tuïc maø huûy-phaïm giôùi-caám, 

laøm caùc vieäc aùc, tieáng noùi vang nhö loa, haønh-ñoäng nhö 

choù (thuù vaät ñeâ-tieän nhöùt cuûa xöù AÁn-Ñoä), thaät chaúng 

phaûi Sa-Moân töï xöng laø Sa-Moân, thaät chaúng phaûi Phaïm-

haïnh töï xöng laø Phaïm-haïnh. 

Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La, Teå-Quan Chieân-Ñaø-La, Cö-Só 

Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La, Sa-Moân Chieân-Ñaø-La, Baø-

La-Moân Chieân-Ñaø-La [taïi-gia] kia öa thaân-caän, cung-kính, cuùng-

döôøng, laéng nghe, laõnh thoï lôøi daïy cuûa hoï [cuøng boïn, cuøng gia-caáp]. 
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Ngöôøi phaù giôùi naøy öa thaân-caän, cung-kính, cuùng-döôøng, laéng 

nghe, laõnh-thoï giaùo-phaùp vôùi Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La, Teå-

Quan Chieân-Ñaø-La, Cö-Só Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La, 

Sa-Moân Chieân-Ñaø-La, Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La [xuaát-gia]. 

Neáu thaáy coù ngöôøi xuaát-gia ôû trong giaùo phaùp cuûa Ta ñaày-ñuû 

giôùi, phöôùc-ñöùc, tinh-taán tu-haønh, hoïc haïnh voâ-hoïc (asaiksa-carya), 

cho ñeán chöùng-ñaéc quaû-vò toái-thöôïng thì Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-

La, Teå-Quan Chieân-Ñaø-La, Cö-Só Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-

Ñaø-La, Sa-Moân Chieân-Ñaø-La, Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La kia trôû laïi 

sanh taâm ganh-gheùt, khoâng öa thaân-caän, khoâng cung-kính, khoâng 

cuùng-döôøng, khoâng laéng nghe, khoâng laõnh-thoï lôøi daïy baûo cuûa caùc 

vò aáy. 

Naøy Thieän-nam töû! Ví nhö coù ngöôøi ñi vaøo hoøn ñaûo baùu, vöùt 

boû caùc thöù vaøng baïc, traân-chaâu, hoa sen hoàng, phieät löu-ly, caùc thöù 

chaâu-baùu coù giaù trò lôùn maø laáy chaâu Ca-Giaù; ôû coõi Phaät naøy vaøo ñôøi 

vò-lai coù Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La, Teå-Quan Chieân-Ñaø-La, Cö-

Só Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La, Sa-Moân Chieân-Ñaø-La, 

Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La cuõng nhö vaäy, vaøo trong ñaûo baùu chaùnh-

phaùp cuûa Ta 

 boû caùc nghóa-ñeá thuø-thaéng: ñaày-ñuû giôùi, phöôùc-ñöùc, ñaày-ñuû 

taøm-quyù, hoïc baäc voâ-hoïc vaø thieän tri-thöùc, tinh-taán tu hoïc saùu 

Ba-La-Maät, ñuû caùc coâng-ñöùc cuûa ngöôøi ñeä-töû Phaät chaân-

chaùnh; 

 laïi laáy caùc vieäc phaù-giôùi, öa laøm caùc vieäc aùc, khoâng coù taøm-

quyù, lôøi noùi thoâ-thaùo, thaân-taâm kieâu-ngaïo, xa lìa caùc phaùp 

traéng, khoâng coù taâm töø-bi; 

 ñoái vôùi Tyø-Kheo xaáu aùc cho laø ruoäng phöôùc, cung-kính, cuùng-

döôøng, laéng nghe lôøi daïy cuûa hoï. Thaày vaø ñeä-töû xaáu aùc nhö 

vaäy quyeát-ñònh höôùng ñeán Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 
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THAÄP-AÙC LUAÂN 

(DASA-AKUSALA-CAKRA) 

 

Naøy Thieän-nam töû! Coù Thaäp-AÙc Luaân (Dasa-Akusala-Cakra), 

vaøo ñôøi vò lai ôû coõi naøy coù Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La, Teå-Quan 

Chieân-Ñaø-La, Cö-Só Chieân-Ñaø-La, Tröôûng-Giaû Chieân-Ñaø-La, Sa-

Moân Chieân-Ñaø-La, Baø-La-Moân Chieân-Ñaø-La coù moät hoaëc taát-caû 

Thaäp-AÙc Luaân naøy thì taát-caû thieän-caên ñaõ tu-taäp tröôùc ñaây ñeàu bò 

thieâu-huûy thaønh tro buïi,  

 khoâng bao laâu seõ bò thieáu-khuyeát caùc boä-phaän thaân-theå, 

 trong nhieàu ngaøy löôõi bò cöùng khoâng noùi ñöôïc, 

 thoï laáy caùc thoáng-khoå böùc-baùch khoù maø chòu noåi, 

 sau khi qua ñôøi nhöùt-ñònh sanh vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 
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KEÁT: 

  

 Ngöôøi hoïc Phaät chaân-chaùnh hay haøng Taân Cö-só vaøo Theá-kyû XXI ñaõ  

1. phaùt Boà-Ñeà Taâm,  

2. haønh Töù Phaïm-Haïnh,  

3. nguyeän nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp,  

4. theä dieät boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-

Kheo/Tyø-Kheo Ni 

5. xem coi chuùng-sanh nhö Cha Meï, kính chuùng-sanh nhö chö Phaät 

maø khoâng ra tay cöùu-giuùp aø?  

Ngöôøi coù ñuû ñuû 4 ñöùc: Huøng-Löïc vaø Bi-Trí vaø 5 ñieàu keå treân, tuy hieän thaân 

nôi choán chôï Ñôøi, tuy khoâng quyeàn-quyù cao-sang nhö Thaùi-Töû Taát-Ñaït Ña, 

Laõnh-tuï Duy-Ma-Caät (Tònh-Danh hay Voâ-Caáu Xöng), Vua A-Xaø-Theá, Vua A-

Duïc, v.v... tuy khoâng coù tieàn röøng baïc bieån nhö Tröôûng-giaû Caáp-Coâ-Ñoäc, Tröôûng 

giaû Hieàn-Hoä, Nguyeät-Caùi, v.v... nhöng, vò ñoù coù khaû-naêng khieán cho caùc Phaät-töû  

1. tuy coù loøng tin, nhöng ngu doát, keùm trí-tueä;  

2. tuy coù tieàn-cuûa, nhöng laïi ngaët vì ñaõ keát baïn vôùi ñaùm Ma, luõ Quyõ 

töø nhieàu ñôøi nhieàu kieáp;  

3. tuy tin Phaät, nhöng chæ bieát caàu mong, neân deã bò nhöõng lôøi höùa 

vu-vô, haõo-huyeàn, doái-traù gaït-gaãm; 

4. tuy tin Phaùp, nhöng khoâng coù Ñaïo-Sö hay haøng chaân Thieän-Tri-

Thöùc höôùng-daãn ñeå tu-haønh; 

5. tuy tin Taêng, nhöng khoâng bieát phaân bieät ngöôøi chaân tu vaø ñöùa 

giaû daïng laøm haïi Giôùi-Thaân, Hueä-Maïng cuûa mình; 

seõ khoâng bò  rôi vaøo haàm saâu taø-kieán, trôû laïi coù theå tu-taäp ñeå trôû thaønh nhöõng vò 

Phaät trong töông-lai.  

 Ngöôøi coù quyeàn-uy vaø giaøu coù hieän nay thöôøng ít khi tin Lyù Nhaân-Quaû 

Nghieäp-Baùo huoáng laø caùc Lyù-Thuù baát-khaû-tö-nghì khaùc cuûa Phaät-gia. Bôûi nhaân 

laønh neân ñöôïc höôûng quaû toát nhö hieän nay, hoaëc giaû hoï töø caùc taàng Trôøi ñaõ heát 
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phöôùc maø ñoïa vaøo theá-gian naày ñeå thöøa höôûng nhöõng phöôùc dö coøn soùt laïi nôi coõi 

Ngöôøi. Sau ñoù, hoï seõ bò doøng Nghieäp-löïc cuoán phaêng vaøo choán Tam-Ñoà. 

 Giaøu thì phaûi gian-traù. Quyeàn-uy thì phaûi löøa doái. Ñaây laø hai ñònh-luaät 

baát-khaû-di. Coå-nhaân ñaõ ñuùc keát kinh-nghieäm xöông maùu vaø nöôùc maét baèng caùch-

ngoân: ‚vi nhaân thì baát phuù, vi phuù thì baát nhaân‛, quaû thaät khoâng sai vaäy.  

Nhöõng mgöôøi giaøu coù hay nhöõng keû quyeàn-uy to-taùt, theá-löïc lôùn-lao coù ai 

thoùat khoûi hai ñònh-luaät treân bao giôø? Haõy quay laïi nhìn böôùc ñaàu khôûi nghieäp 

cuûa hoï seõ thaáy roõ ñieàu ñoù. Khoâng ai ngoïai leä caû! Nhö vaäy, hoï coù gaây toäi-loãi hay 

nghieäp xaáu khoâng?  

Caùc ñaïi thöông-gia ngaøy nay, phaàn ñoâng laø chuû nhaân oâng cuûa taàng lôùp 

thoáng-trò, ñaõ aùp-duïng saùch-löôïc ‚vi phuù thì baát nhaân‛ naày moät caùch trieät-ñeå döôùi 

hình-thöùc: LÔÏI-NHUAÄN baát chaáp thuû-ñoïan  

1. ngay caû buoäc caùc nhaø caàm-quyeàn gaây chieán khaép nôi, hay luõng-ñoïan, 

hoaëc khuynh-loùat saân-khaáu chính-trò cuûa caùc nöôùc khaùc...  

2. ngay caû ñem toân-giaùo ra ñeå taïo theâm nhieân-lieäu cho saân-haän, thöù maø 

khoâng ai coù theå daäp taét trong moät sôùm moät chieàu. Maùu ñoå thaønh soâng, 

thaây chaát thaønh nuùi; roài ñaây theá-gian naày seõ ñi veà ñaâu? Con ngöôøi seõ 

uoáng maùu laãn nhau, aên thòt laãn nhau ö? – ‚Maëc xaùc boïn baây mieãn sao 

chuùng tao kieám ñöôïc LÔÏI-NHUAÄN thoâi‛ ñoù laø yù-nghæ cuûa haàu heát caùc 

Chuû-Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn-Trò, caùc Toång, Phoù Giaùm-Ñoác ban ngaønh...       

3. Hoï boùc-loät ñaùm coâng-nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc moät caùch taøn-aùc vaø daõ-

man, mieãn sao boïn chuùng vaø caùc coå-ñoâng ñöôïc lôïi nhuaän caøng nhieàu thì 

toát. Boïn caàm-quyeàn cuõng theo ñoù maø treân vô döôùi veùt.  

Ngöôøi ngu-si meâ-muoäi khoâng nhaän ra nhöõng ñieàu naày, vì hoï bò boïn gian-

thöông bòt hai maét eùm hai loå tai. Toân kinh Thuû-Hoä Quoác Giôùi Chuû, Phaåm Thoï-

Kyù Vua A-Xaø-Theá (Ajatasatru), vieát veà caùi bí-aån naày raát hay, 

Ñaïi-Vöông! OÂng nay chaúng tin Nhaân-Quaû [Karma], ñam-meâ 

naêm moùn duïc-laïc, nhö ngoïn gioù lôùn thoåi tín-taâm vaø Taâm Boà-Ñeà 

(Bodhicitta), Ñaïi-Bi (Mahakaruna), Toång-Trì (Dharani) thaûy ñeàu 

xa lìa.  
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Ñaïi-Vöông! Nay tuy coù maét, coù tai, nhöng chaúng khaùc ngöôøi 

muø ñieác khoâng nghe tieáng saám-noå [Ñaïi Phaùp], khoâng thaáy maët trôøi 

[Ñaïi Nhöït Trí-Tueä], maët traêng [Tam-Muoäi/Ñaïi-Bi]. Vì côù sao? 

Danh-töï  oâng Vua  coøn chaúng ñöôïc nghe, huoáng laø tieáng khaùc. Vì sao 

goïi laø Vua? Vaû laïi, noùi Vua nghóa laø ‚Ra Nhaï‛ [Raja], aâm-thanh chöõ 

La [Ra: ] laø tieáng noùi khoå-naõo, tieáng keâu khoùc, saàu than, khoâng 

chuû, khoâng quy, khoâng cöùu, khoâng hoä. Vua phaûi thöôøng daãn-duï maù 

noùi nhö theá naày: ‚OÂng chôù khoå-naõo, Ta laø oâng Chuû, phaûi cöùu-hoä 

oâng, haõy lau nöôùc maét, ta chu-caáp döôõng-duïc cho.‛ AÂm-thanh chöõ 

‚Nhaï‛ [Ja: ] laø nghóa toái-thaéng, laø nghóa doõng-maõnh, laø nghóa 

ñoan-chaùnh, laø nghóa trí-tueä, laø hay dieät heát töï cao kieâu-maïn cuûa taát-

caû chuùng-sanh, laø nghóa bao-boïc keû khaùc vöôït qua. 

Ñaïi-Vöông! OÂng hieän nay khoâng tin Nhaân-Quaû [Karma], than-

caän boïn aùc Ñeà-Baø-Ñaït-Ña (1), baét Cha boû tuø, ñoùi khaùt khoâng cheát, 

roài chaët chaân Cha. Khieán Ñeà-Baø-Ñaït-Ña laøm thaân Phaät ra maùu, laïi  

 _________________________________ 

(1) Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta): con trai của Hộc Phạn Vương (Dronodana raja), anh em họ với 

Phật Thích-Ca (Sakyamuni Buddha). Thoạt đầu, ông là đệ tử của Phật, nhưng về sau ông trở 

thành kẻ luôn thù hiềm ganh ghét với Phật. Ông thường phạm nhiều tội phỉ báng giáo pháp Phật. 

Hai lần Đề-Bà-Đạt-Đa mưu ám hại đức Phật. Lần thứ nhöùt, ông đứng trên đồi lăn đá xuống làm 

đức Phật bị thương, nhưng nhờ y sĩ Kỳ-Bà (Jivaka) chữa trị đức Phật không hề hấn gì. Lần thứ 

hai Đề-Bà-Đạt-Đa xúi dục những người quản tượng thành Vương-Xá (Magadha) thả voi say 

Nalagiri chạy ra đường để giết Phật, nhưng khi voi đến gần Phật voi quỳ xuống dưới chân Ngài. 

Theo truyền thống Đại-Thừa, Đề-Bà-Đạt-Đa được coi như là vị Bồ tát nghịch, người đã dùng 

phương-tiện thiện-xảo (upaya) giúp Phật đạt được Đại-Giác. Vào cuối đời, Đề-Bà-Đạt-Đa nhận 

biết lỗi lầm của mình. Ngày nọ, ông đang trên đường đến gặp đức Phật để sám-hối, nhưng chưa 

kịp tới gặp Phật thì ông đã bị lửa Địa-Ngục đốt cháy. Trong  Vöông kinh Hoa-Nghiêm, Phật đã 

khẳng định rằng chính Đề Bà đã mang lại những lợi ích không tưởng tượng được cho Phật giáo, 

và Ngài đã thọ ký rằng sau nầy Đề-Bà-Đạt-Đa sẽ thành Phật. Đề-Bà-Đạt-Đa là một Đại Bồ-Tát 

mà hành-vi và cử-chỉ của ông chỉ có Phật mới hiểu được. Ông được Phật thọ-ký thành Phật hiệu 

là Thiên-Vương Như-Lai (Tathagata Devaraja) nôi toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân Hoa. Ai thoâng-

ñaït phaåm Đề-Bà-Đạt-Đa laø chaân Phaät-töû hoïc kinh Dieäu-Phaùp Lieân Hoa. 
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uûng-hoä Tích-Cuûa ñeå phaù hoøa-hôïp Taêng (Sanghabheda), cho voi uoáng 

röôïu say, chaø ñaïp Nhö-Lai. Ñaïi-Vöông! OÂng nay laïi coù nhöõng toäi raát 

lôùn, laøm cho baêng-hoïai Phaùp-Nhaõn Thanh-Tònh (1) cuûa taát-caû chuùng-

sanh, ñoïan döùt Phaùp chaân-chaùnh cuûa chö Phaät, ñoùng kín cöûa Nieát-

Baøn, Nhôn, Thieân; khai môû cöûa Tam Ñoà (Aparagati), Sanh-Töû 

(Samsara), AÙc-Thuù. Vì côù sao? OÂng laø Quoác-Vöông daïo du ngoïan 

caûnh, nghieâm-söùc voi ngöïa moät vaïn (10.000) hai vain (20.000) keû 

phuïc-dòch xa maõ, hai ba möôi vaïn ngöôøi haàu-haï. Laïi laáy maùu cuûa 

chuùng-sanh duøng ñeå toâ-ñieåm voi ngöïa. 

Luùc aáy, Vua A-Xaø-Theá nghe lôøi aáy roài baïch Phaät raèng: 

Theá-Toân! Con nay troäm nghó chöa töøng laáy maùu baù-taùnh duøng 

ñeå toâ-ñieåm cho voi ngöïa.  

Theá-Toân! Vì côù sao noùi lôøi nhö vaäy? 

 Phaät daïy, 

Ñaïi-Vöông! Voi ngöïa cuûa Vua, moãi moãi ñeàu laáy ngheä, long-

naõo (treân bieån), chieân-ñaøn höông, traàm-höông, xa-höôngï, hoøa-hôïp 

laøm höông phaán to ñieåm cho voi ngöïa. Caùc loïai höông nhö theá ñeàu 

xuaát-phaùt töø nôi baù-taùnh, chaúng khaùc haït meø eùp laáy daàu, haøng ngaøn 

nhaø baàn-cuøng khoán-khoå moïi ñieàu, khoâng theå cung-caáp tieàn baïc chi-

phí cho moät con voi. Cho neân, phaûi bieát maùu thòt baù-taùnh deã naøo laøm 

ñöôïc. Höông nhö vaäy tìm caàu raát khoù, Ñaïi-Vöông neáu nghi, phaûi töï 

tuaàn-tra caùc nhaø tuø, vaïn hoï thoï khoå quaù hôn Ñòa-Nguïc.  

Ñaïi-Vöông! Böùc ñoïat choã coù tieàn-taøi cuûa baù-taùnh cho mình 

haøo quyù giaøu sang thoûa-thích, ngaøy theâm xa-phí, ngöôøi ngheøo cuøng 

laàn theâm khoán-khoå, khieán moïi ngöôøi coâ-phuï ngheøo cuøng khoán-ñoán, 

khoâng choã caäy nhôø ñeàu caàu xuaát-gia. Ngöôøi nhö vaäy khoâng coù Hoøa-

Thöôïng, A-Xaø-Leâ (Acarya), chaúng thoï caám-giôùi, maëc aùo Caø-Sa, töï  

__________________________________ 

(1) Phaùp-Nhaõn Thanh-Tònh: Sô-Ñòa ñaéc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn 
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ôû, khoâng coù giaùo-phaùp, khieán caùc  höõu-tình taâm sanh khinh-tieän, 

chaúng muoán thaáy nghe. Ñoù laø nguyeân-nhaân Ñaïi-Vöông gaït boû Phaùp-

Nhaõn, ñoïan-dieät Phaät-Phaùp, ñoùng cöûa Nhôn, Thieân, môû ñöôøng AÙc-

Thuù. Cho neân, Ta noùi Ñaïi-Vöông chaúng nghe danh-töï cuûa mình, do 

nhaân-duyeân ñoù laøm sao laïi ñöôïc Thaàn-Löïc gia-hoä cuûa Ñaø-La-ni naày.  

 

Caûnh soáng cuûa con ngöôøi caøng ngaøy caøng khoán-khoù, chaät-vaät hôn nhieàu, 

toäi aùc theo ñoù cuõng gia taêng. Trôøi Ñaát öùng theo maø thay ñoåi khí-haäu, moâi-sinh, 

khieán cho taâm-taùnh con ngöôøi theo ñoù maø ñoåi thay khieán cho nhaân loïai nhanh 

choùng ñi vaøo Giai-Ñoïan Ñaáu-Tranh Kieân-Coá ... traûi qua khoûang 400 naêm nöõa. 

Phöôùc cho nhöõng ai gaëp caùc baäc Thieän-Mam-Töû nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp 

naày. 

Hoïa cho nhöõng boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm Tyø-

Kheo/Tyø-Kheo Ni gaëp caùc baäc Thieän-Mam-Töû nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp naày. Neáu 

boïn ngu-muoäi naày  

1. khoâng bieát phuïc Thieän,  

2. khoâng bieát quaøy ñaàu veà beán Giaùc,  

3. khoâng bieát caùc phaùp Saùm-hoái,  

4. khoâng thöïc-haønh saùm-baùi ngaøy 3 thôøi, vaø  

5. khoâng bieát chuyeãn tu  

thì ñöôøng Ñòa-Nguïc theânh-thang môû loái, choán Tam-Ñoà laø xöù-sôû queâ-höông cho 

muoân ñôøi, voâ-löôïng voâ-bieân kieáp.  

Quaû baùo cuûa vieäc dieät boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng khoùat aùo naâu soøng giaû laøm 

Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni  kia thaät baát-khaû-tö-nghì.  

Tuy nhieân, ngöôøi khoâng noùi lôøi chaân-thaät quaû Tam Hieàn Thaäp Thaùnh coøn 

caùch hoï muoân ngaøn vaïn daëm, vôùi chöa tôùi, nghó chöa thoâng, huoáng laø thaønh Phaät! 

Caùc baäc Thieän-Mam-Töû nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp nhö vaäy, neáu khoâng mau 

choùng thaønh baäc Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúêng Chaùnh-Giaùc thì cuõng coù theå tuøy 

nguyeän vaõng-sanh 10 phöông Tònh-ñoä, khoâng ñöôïc nhö vaäy chö Phaät trong thaäp 

phöông tam theá ñeàu ñoàng mang moät toäi NOÙI DOÁI!  
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KINH THAM-KHAÛO 

 

1. Vöông kinh Hoa-Nghieâm 

2. Toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Nhöït-Maät Boà-Taùt, Phaùp-hoäi Böûu-

Löông Tuï 

3. Toân kinh Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp Luaân 

4. Toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa 

5. Toân kinh Nguyeät Ñaêng Tam-Muoäi 

6. Toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi 

7. Toân kinh Thuû-Hoä Quoác Giôùi Chuû 

8. Vaên-Thuø Nguõ-Töï Ñaø-La-Ni 

9. Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông 

10.  Toân kinh Di-Giaùo 

11. Toân kinh Phaùp-Cuù (Dharmapada) 

12. Luận Đại Trí Độ, (Mahàprajnàparamitàsatra) 

 

 

 

--- heát --- 

March-5-2011 
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