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NHÔN: 

 

Ngöôøi xöa coù caâu, 

 “Möôøi phaàn cheát baûy coøn ba;  

Cheát hai coøn moät môùi ra thaùi-bình”.  

 Chuùng ta phaûi hieåu nhö theá naøo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



3 
 

TOÂN: 

 Muoán lyù giaûi caùc hieän-töôïng thuoäc veà Thieân-tai, khoâng theå döïa hoøan-toøan 

vaøo  khoa-hoïc maø phaûi döïa vaøo Phaät-lyù. Vì sao? Hieän-töôïng Thieân-tai, phaàn lôùn, 

thuoäc veà theá-giôùi taâm-linh thöù maø khoa-hoïc vaãn coøn laõng-vaõng ngoøai taän cöûa 

ngoû.  Phaät-lyù laø söï phaûn-aûnh trung-thöïc ñôøi soáng taâm-linh cuûa nhaân-loïai, nhôø ñoù 

maø chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc Thieân-tai moät caùch ñuùng-ñaén vaø khoâng phaûi phaäp-

phoàng lo-sôï chöøng naøo xaõy ra vaø taïi sao mình phaûi ñöông ñaàu vôùi Thieân-taïi, 

thaûm-hoïa. 

Ña soá caùc nhaø khoa-hoïc laø caùc tín-ñoà ngoan Ñaïo cuûa Thieân-Chuùa Giaùo 

hay Hoài-Giaùo, neân söï hieåu bieát cuûa hoï veà maët taâm-linh cuõng raát haïn-cheá.  

Thaät laø nöïc cöôøi thay, moät maët caùc nhaø khoa-hoïc tin-töôûng vaøo khoa-hoïc, 

laáy khoa-hoïc laøm söï soáng; maët khaùc hoï tin-töôûng vaøo thuyeát Thaàn-quyeàn!  

Tuy bieát nhöõng ñieàu maø Thaùnh-Kinh cuûa hoï chæ daïy ñaõ loãi thôøi vaø traùi 

ngöôïc vôùi nhöõng khaùm-phaù cuûa chính hoï veà khoa-hoïc; vaäy maø  

 hoï vaãn moät möïc tin-töôûng heát söùc muø-quaùng!  

 Vaãn thaûn-nhieân ñi nhaø Thôø, aên baùnh Thaùnh vaø leã nguyeän, cuõng nhö 

caàu xin veà nöôùc Chuùa?  

 Hoï bieát Thaùnh Kinh daïy chæ coù moät soá ít (“a few”) ngöôøi ñöôïc veà 

nöôùc Chuùa maø vaãn mong caàu ñöôïc gaëp Chuùa?  

John 14:5  Thomas saith unto him, Lord [Jesus], we know not 

whither thou goest; and how can we know the way? 

John 14:6  Jesus saith unto him [Thomas], I [Jesus] am the 

way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father 

[God], but by me [by Jesus, the risen Son of God]. 

Mat 7:13  Enter ye in at [through] the strait [the narrow] gate: 

for wide is the gate, and broad is the way [road], that leadeth to 

destruction [leads to eternity in Hell], and many there be 

which go in [enter] thereat [through it]: 

Mat 7:14  Because strait [small] is the gate, and narrow is the 

way [road], which leadeth unto life [leads to eternity in 

Heaven], and few there be [only a few] that find it. 
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Taïm dòch thoùat yù. 

John 14:5 Thomas noùi vôùi Chuùa, chuùng con khoâng bieát chöøng 

naøo Ngaøi ñi, vaø laøm theá naøo chuùng con bieát ñöôïc con ñöôøng 

daãn veà nöôùc Chuùa? 

Chuùa Jesus traû lôøi raát chính-xaùc baèng lôøi tuyeân-boá chæ ra 

con ñöôøng daãn ñeán Thieân-ñaøng, coù cuoäc soáng vónh-cöõu, 

ôû ñoù Thöôïng-Ñeá ngöï-trì laø 

John 14:6 Chuùa Jesus noùi vôùi Thomas, Ta laø con ñöôøng, laø 

chaân-lyù, vaø laø ñôøi soáng: con Ngöôøi khoâng theå ñeán ñöôïc vôùi 

Cha {Thöôïng-Ñeá, khoâng phaûi Joseph choàng baø Mary, Meï cuûa 

Chuùa], nhöng chæ coù Ta.  

Mat 7:13 Ngöôøi vaøo Thieân-ñaøng baèng caùnh cöûa nhoû vaø chaät-

heïp: caùnh cöûa thì nhoû vaø chaät-heïp, coøn con ñöôøng daãn ñeán söï 

sa-ñoïa [Ñòa-Nguïc hay Hoûa-Nguïc ñôøi ñôøi] thì laïi roäng lôùn 

theânh-thang, vaø phaàn ñoâng [ngöôøi ôû ñaây] ñi vaøo con ñöôøng 

ñoù.   

Mat 7:14 Bôûi vì caùnh cöûa daãn ñeán Thieân-ñaøng nhoû vaø chaät 

heïp vaø chæ coù moät soá ít ngöôøi coù theå tìm ñeán maø thoâi.  

 

Phaûi chaêng Chuùa Jesus ñaõ aùm-chæ ñeán 13 ngöôøi theo ngaøi vaø 

moät soá thaân-höõu khaùc chaêng?  Luùc baáy giôø chöa coù Giaùo-Hoøang 

cuõng nhö caùc chöùc-saéc trong Giaùo-Hoäi vaø con soá ngöôøi theo Chuùa  

raát ít. 

Coøn baây giôø, nhöõng vò Thaùnh Toâng-ñoà ñöôïc phong chöùc, caùc 

vò Giaùo-Hoøang, Hoàng-Y (Cardinal), Toång Giaùm-Muc (Archbishop), 

Giaùm-Muïc (Bishop), Linh-Muc, Muïc Sö, v.v. “thay maët Thieân-Chuùa 

röûa toäi con chieân” vaø “phuïng-söï Thieân-Chuùa” baèng haøng loïat Thaäp-

Töï Chinh (Crusades) vaø hai cuoäc Theá-Chieán töø xöa ñeán nay, ñaõ toùm 

thaâu quyeàn-löïc, cuûa-caûi vaø ñaát-ñai, cuõng nhö con chieân cho Thieân-

Chuùa, khoâng phaûi laø nhöõng nhaân tuyeån cuûa Thöôïng-Ñeá thích-hôïp 

hôn caùc nhaø khoa-hoïc sao? Con soá raát ít kia laø ai vaäy?  
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Caùc nhaø Thaàn-hoïc Thieân-Chuùa Giaùo ñaõ xaùc ñònh tæ-leä laø 1 

trong 40 ngöôøi seõ ñöôïc sanh veà coõi Thieân-ñaøng, coøn taát caû ñeàu phaûi 

bò rôi vaøo Ñòa-Nguïc hay Hoûa-Nguïc ñôøi ñôøi. Tuy nhieân, hoï khoâng noùi 

taïi sao con ngöôøi cöù tieáp-tuïc sanh soâi naåy nôû caøng luùc caøng ñoâng, 

con ngöôøi sau ñôøi cuûa Chuùa, vaø trong töông-lai khoâng cuøng taän veà 

sau naày, ôû ñaâu ra?  

1. Neáu nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa ñeàu cheát heát, laäp-töùc sa 

vaøo Ñòa-Nguïc hay Hoûa-Nguïc thì laøm sao coù theâm hôn 

6.000.000.000 ngöôøi nhö baây giôø?  

2. Coøn nhöõng ngöôøi veà Thieân-Ñaøng quyeát khoâng theå ñaàu-thai 

trôû laïi theá-gian, thì laáy ñaâu ra nhöõng haøi nhi môùi, nhöõng 

con ngöôøi môùi? Coøn nhöõng ngöôøi tin vaøo Thieân-Chuùa hay 

Thöôïng-Ñeá bò cheát vì thieân-tai, chieán-tranh, taät dòch hay töï-

nhieân coù ñöôïc döï phaàn veà Thieân-ñaøng khoâng? Coù leõ, hoï 

chaäm chaân vaø yeáu ñuoái neân khoâng theå naøo vöôït qua caùc vò 

chöùc-saéc trong Giaùo-Hoäi! Thaät toäi nghieäp bieát döôøng bao!  

3. Coù phaûi laø nhöõng ngöôøi ñi rao giaûng Phuùc-AÂm ñaõ, ñang vaø 

seõ töï mình coù maâu-thuaån chaêng?   

 Nhöõng ngöôøi tin theo Thieân-Chuùa maø khoâng ñöôïc veà vôùi Thieân-

Chuùa taát phaûi bò ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc hay Hoûa-Nguïc ñôøi ñôøi kieáp kieáp 

khoâng bao giôø ra ñöôïc! Nhö vaäy, Thieân-Chuùa Giaùo cuõng noùi veà ñôøi 

soáng sau caùi cheát, nhöng khoâng bieát gì caû veà ñôøi soáng tröôùc khi nhaäp 

thai Meï ö? 

 Nhöõng khoa-hoïc gia khoâng bieát Thieân-ñaøng ôû ñaâu cuõng khoâng bieát 

Ñòa-Nguïc hay Hoûa-Nguïc ôû ñaâu maø vaãn tin-töôûng vaø sôï-seät. Trong 

khi laøm vieäc thì hoï yeâu-caàu phaûi tröng ra chöùng-côù!  

 Phaûi chaêng trong ngöôøi cuûa nhöõng nhaø khoa-hoïc Sa-Taêng (Satan) 

vaãn coøn ngöï-trò neân coù söï maâu-thuaån noäi-taïi khoâng theå giaûi-quyeát ö? 

Chaúng leõ hoï tin raèng neáu khoâng ñi nhaø Thôø moãi tuaàn, khoâng aên baùnh 

Thaùnh, khoâng uoáng röôïu Thaùnh thì  Thieân-Chuùa seõ rôøi xa hoï vaø Sa-

Taêng seõ chieám laáy linh-hoàn cuûa hoï? 
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Caùc nhaø khoa-hoïc hieän-ñaïi cuûa chuùng ta ñang soáng trong tình-traïng khuûng-

hoûang tinh-thaàn vaø hoï seõ khoâng bao giôø thoùat ra ñöôïc!  

Moät khi caùi cheát luø luø hieän ra thì luùc baáy giôø hoï seõ töï hoûi, “cheát ñi veà ñaâu?”  

Bôûi vì Thieân-Ñaøng maø hoï ñöôïc höùa-heïn, döôøng nhö khoâng coù ai trôû veà ñeå thoâng-

tin cho hoï. Con ñöôøng daãn ñeán Thieân-Chuùa muø-mòt! Ngay caû nhöõng tu-só maø hoï 

moät möïc kính troïng cuõng chaúng giuùp-ích gì cho hoï caû! Noäi ba chöõ “son of God” 

(“Con cuûa Thöôïng-Ñeá” hay “Thieân-Töû”) maø baáy laâu nay hoï cuõng khoâng daùm ñeå 

vaøo Thaùnh-kinh thì ñuû bieát hoï ra sao roài.   

Löøa ngöôøi coøn deã chôù töï löøa doái mình quaû thaät laø moät vieäc nan-giaûi. Vieäc 

naày cuõng nhö moät Baùc-Só chuyeân trò beänh nan-y deã-daøng duøng nhöõng danh-töø 

thaät caûm-ñoäng ñeå an-uûi vaø khuyeân-nhuõ beänh-nhaân; nhöng, ñeán khi Baùc-Só vöôùng 

phaûi caên beänh traàm-kha thì cho duø caùc Baùc-Só khaùc cuøng chung chuyeân-moân coù 

khuyeân lôn cuõng thaønh voâ-ích. Taïi sao vaäy? - Taïi vì hoï hieåu raát roõ nhöõng gì hoï 

laøm khoâng heà mang ñeán söï tieâu-tröø taän goác reã caên beänh traàm-kha kia!  

Nhö vaäy thì laøm sao caùc nhaø khoa-hoïc coù khaû-naêng ñeå khaéc-cheá, haøng-

phuïc Thieân-tai tröôùc khi noù xaõy ra hay söû-duïng Thieân-tai ñeå taêng-ích, thaønh-bieän 

caùc söï-nghieäp maø hoï reâu rao töø bay laâu nay? 
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I. KHOA-HOÏC: 

 

Khoa-hoïc khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñuùng. Lyù-thuyeát cöù thay ñoåi maõi.  

Ñoâi khi, nhöõng gì ngöôøi ta tin-töôûng ñuùng ôû thôøi-ñaïi naày thì thôøi-ñaïi sau, 

vôùi nhöõng maùy-moùc toái-taân hôn, vôùi caùc vieãn voïng kính  toát hôn, maïnh hôn, 

khoâng bò aùnh-saùng maët Trôøi laøm caûn-trôû, thì keát-quaû seõ traùi ngöôïc laïi. Xem Lyù-

Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï (The Ultimate Theory of The Universe), Nguyeãn 

Pram soïan. 

Coù nhöõng tröôøng-hôïp khoa-hoïc khoâng theå vaø cuõng khoâng bao giôø lyù-giaûi 

noåi. Moät trong nhöõng tröôøng-hôïp ñoù laø thieân-tai!  

Thieân-tai noùi chung laø Phong-tai, Thuûy-tai, Hoûa-tai vaø Taät-dòch.  

Ngoøai ra, coù nhöõng vieäc vì lôïi-ích hay vì an-ninh cuûa moät quoác-gia hay 

moät khu-vöïc hay cho toøan theå nhaân-loïai bò caùc nhaø khoa-hoïc döôùi söï ñieàu-khieån 

cuûa nhaø caàm-quyeàn giaáu kín hay choân vuøi vónh-vieãn.  

Tröôùc khi muoán bieát taïi sao Thieân-tai, taät-dòch cöù lieân-tieáp ñoå aäp leân ñaàu 

cuûa theá-nhaân thì chuùng ta caàn phaûi hieåu Traùi Ñaát/Ñòa Caàu/Nam Thieäm Boä Chaâu 

(Jambudvipa). Vôùi nhöõng maùy moùc toái-taân, con ngöôøi bieát raát nhieàu veà theá-giôùi 

beân ngoøai, nhöng bieát raát haïn-cheá veà caên nhaø Traùi Ñaát cuûa mình! 
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II. TRAÙI ÑAÁT/ÑÒA CAÀU/NAM THIEÄM BOÄ CHAÂU  

 

Caùc khoa-hoïc gia khoâng bieát taïi sao Traùi Ñaát xuaát-hieän roài quay quanh 

Thaùi- Döông.  

Khoa-hoïc chæ nghieân-cöùu hieän-töôïng giôùi, khoâng heà nghieân-cöùu ñôøi soáng 

taâm-linh. Hoï khoâng bao giôø lieân-keát ñôøi soáng taâm-linh vôùi hieän-töôïng giôùi.   

 

PHAÄT-GIAÙO GIAÛI-THÍCH RA SAO? 

 

Theo Phaät-Giaùo thì  

1. Luïc-Ñaïi laø nguoàn-goác cuûa taát-caû hieän-töôïng trong vuõ-truï vaø  

2. Luaät Nhaân-Quaû Baùo-ÖÙng laø söï vaän-haønh cuûa vuõ-truï (xem Lyù-Thuyeát 

Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram). 

Traùi Ñaát laáy hö-khoâng laøm choã nöông-töïa, treân hö-khoâng laø gioù, treân gioù laø 

löûa, treân löûa laø nöôùc, treân nöôùc laø ñaát. Ñieàu naày phaûi ñöôïc hieåu nhö sao?  

Baây giôø, phaûi thaåm-xeùt töø lôùp voõ vaøo trong ruoät Traùi Ñaát thì coù theå hieåu 

ñöôïc söï vaän-haønh cuûa noù. Neáu khoâng hieåu ñöôïc thì khoâng theå noùi naêng, luaän-baøn 

vì noù vöôït qua taàm hieåu bieát cuûa ngöôøi ñoïc. Caøng coá-gaéng hieåu thì caøng trôû neân 

si-cuoàng! Baøi vieát ôû ñaây chæ nhaèm cung-caáp moät soá voán caên-baûn ñeå ngöôøi ñoïc coù 

theå töï mình tìm hieåu saâu theâm neáu thaáy höùng-thuù.  

Ñaïo Phaät cuõng khoâng chuû-tröông con ngöôøi xuaát-hieän treân Traùi Ñaát 

khoûang 50.000 naêm nhö caùc Trieát-gia Trung-Quoác. 

Ñaïo Phaät cuõng khoâng chuû-tröông Traùi Ñaát ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây khoûang 

6.000 naêm nhö Thaùnh-kinh (Bible) ñaõ vieát! 

Phaät-Giaùo khoâng chuû-tröông “ñoät-nhieân”, “töï-nhieân” maø coù, cuõng khoâng 

duøng “Thöôïng-Ñeá” hay “Taïo-Hoùa” laøm bình-phong cho söï doát naùt cuûa mình.    

Ñaïo Phaät khoâng heà chuû-tröông Ñòa-Nguïc ôû trong loøng Traùi Ñaát nhö nhieàu 

toân-giaùo khaùc.  

Keû ngu vaø nhöõng keû trí caïn, ngoâng-cuoàng thöôøng baøi xích Ñòa-Nguïc cho laø 

nhöõng lôøi huø doïa; nhöng trôù treâu thay, boïn ngu-si ñaàn-ñoän naày chæ chaáp-nhaän coù 
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moät thöù Thieân-ñaøng maø chaúng bieát noù ôû phöông naøo?!! Ñeán khi chuùng xaõ boû thaân 

maïng naày aét seõ bieát hö thöïc, luùc baáy giôø xem ai seõ cöùu chuùng ra khoûi Ñòa-Nguïc 

vì toäi “phæ-baùng” ñoù vaäy.. 

Theo Ñaïo Phaät thì Ñòa-Nguïc hoøan-toøan bieät-laäp vôùi Traùi Ñaát. Vì vaäy, moät 

khi thaàn-thöùc cuûa vong-nhaân bò ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc thì khoâng coù caùch gì ñeå lieân-

laïc vôùi thaân-nhaân. Hoï chæ coù theå lieân-laïc trong khoûang 49 ngaøy sau khi cheát maø 

khoâng bò eám ñoái, truø eám.  

 Tuy nhieân, Ñaïo Phaät khoâng phuû-nhaän laø coù raát nhieàu vong-hoàn bò 

nhoát döôùi loøng ñaát do traán, eám, nhöùt laø nhöõng quaân-daân bò cheát töùc-

töôûi vì chieán-tranh hay taät-dòch, ñoäng ñaát, nuùi lôû, cuoàng phong, baûo-

toá, luõ-luït. Ai traán, ai eám hoï? Ai ñaõ traán eám hoï vaø taïi sao?   

 Caùc oan-hoàn naày khoâng theå ñi ñaàu thai, phaûi chôø coù khi caû maáy 

chuïc naêm, maáy traêm naêm, hoaëc haøng ngaøn hay chuïc ngaøn naêm ñeå 

ñöôïc giaûi-thoùat! Nhöng, ai seõ coù khaû-naêng giaûi-thoùat hoï? 

Khoâng coù toân-giaùo naøo treân theá-giôùi mieâu taû kyû nhö Phaät Giaùo, nhöùt laø toân 

kinh Ñòa-Taïng Boån-Nguyeän. Toân kinh naày tuyeân-thuyeát cho chö Thieân vaø 

Thaùnh-maãu Ma-Da, khoâng phaûi cho ngöôøi phaøm, khoâng coù Nguõ Thaàn-Thoâng. 

 

KINH ÑÒA-TAÏNG BOÅN-NGUYEÄN 

Phẩm I: Đao-Lợi Thiên-Cung Thần-Thông  

(...) Lại trong quá khứ xa xƣa không biết bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp, có Phật ra 

đời, hiệu Giác Hoa Định Tự Tại Vƣơng Nhƣ Lai, thọ bốn trăm ngàn muôn ức a-

tăng-kỳ kiếp. Trong thời tƣợng pháp của đức Phật này, có một ngƣời con gái dòng 

Bà-la-môn, phúc đức sâu dày, thiên hạ đều tôn kính, đi đứng nằm ngồi, đều đƣợc 

chƣ Thiên che chở. Bà mẹ của cô tin xằng, thƣờng khinh dễ Tam-Bảo. Cô gái đạo-

đức ấy đã dùng nhiều phƣơng-tiện khuyến dụ mẫu thân, để bà sanh chánh kiến.  

Nhƣng mẹ cô vẫn chƣa có lòng tin chân chánh, kế không bao lâu, bà chết, thần-hồn 

rơi vào địa-ngục vô gián.  

Biết mẹ lúc tại thế không tin nhân-quả, ắt theo nghiệp quấy mà sanh vào nẻo 

ác, cô bèn bán nhà cửa, mua nhiều hƣơng hoa cùng những lễ phẩm khác, đem đến 

cúng dƣờng các chùa tháp thờ Phật.  Tại một chùa nọ, cô thấy tƣợng Nhƣ Lai Giác 

Hoa Định Tự Tại Vƣơng, dung mạo uy-nghi, đoan trang nghiêm nghị.  Cúi lễ 
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tƣợng Phật, lòng thêm kính mộ, cô nghĩ thầm, "Phật tên Đại Giác, nghĩa là đầy đủ 

mọi trí.  Nếu mẹ mất lúc Phật còn tại thế và mình đến hỏi Phật, ắt mình biết đƣợc 

mẹ ở đâu”.   

Nghĩ xong, cô khóc nức-nở rất lâu, mắt không rời tƣợng Phật.  Bổng trong 

không-trung có tiếng nói: "Ngƣời con gái đang khóc kia, chớ nên bi ai nhƣ thế, để 

ta chỉ cho chỗ mẹ ngƣơi đến".  

Cô gái Bà-la-môn chấp tay hƣớng lên trên không nói:  

Bạch Ngài, Ngài là Thần nào mà làm vơi sự lo rầu của tôi nhƣ thế? 

Tôi từ mất mẹ đến nay, ngày đêm nhớ mến, nhƣng không biết hỏi đâu cho ra 

chỗ mẹ tôi thác sanh.  

Trong không trung lại có tiếng:  

Ta là đấng mà ngƣơi đang chiêm ngƣỡng lễ-bái: Phật Giác Hoa Định 

Tự Tại Nhƣ Lai của thời quá khứ.  Vì thấy ngƣơi nhớ mẹ hơn thƣờng tình 

chúng sanh, cho nên ta đến nói cho ngƣơi biết.  

Cô gái nghe xong té quị, tay chân rũ-rƣợi.  Kẻ tùy tùng đở dậy, dây lâu mới 

tỉnh, cô bèn bạch trong không: "Xin Phật thƣơng xót nói ngay cho con biết coi mẹ 

con thác sanh về đâu, kẻo thân tâm con sắp chết mất".  

Phật Giác-Hoa nói: "Cúng dƣờng xong, ngƣơi nên sớm về nhà, ngồi ngay 

thẳng suy gẫm về danh hiệu của ta, sẽ biết chỗ thác sanh của thân mẫu ngƣơi".  

Cô gái làm y lời Phật dạy.   

Trải qua một ngày một đêm, cô bổng thấy tự thân đi đến một bải biển nƣớc sôi 

sùng-sục.  Trên mặt biển, nhiều thú dữ, thân toàn bằng sắt, đang sua đuổi nhau, 

chạy qua chạy lại.  Dƣới biển, trồi hụp trăm ngàn muôn chúng-sanh, đang bị những 

thú dữ ấy tranh nhau ăn thịt uống huyết.  Cô lại thấy nhiều quỉ Dạ-xoa, hình tƣớng 

khác nhau, con thì nhiều tay nhiều mắt, con nhiều chân nhiều đầu, nanh lòi khỏi 

miệng, bén nhọn nhƣ gƣơm, lùa các tội nhân lại gần ác thú cho chúng chụp bắt, 

thân tội-nhân phải quặp lại, đầu chân đụng nhau.  Còn nhiều tình trạng khác, chẳng 

dám nhìn lâu.  

Nhƣng nhờ niệm Phật, cô gái Bà-la-môn không sợ.  Một Quỉ-vƣơng tên là Vô-

Độc, cúi đầu tiếp cô và thƣa: "Lành thay Bồ-tát!  Ngài có việc gì đến đây?"  Cô gái 

nói: “Đây là xứ nào?”  

Quỉ-vƣơng đáp: “Đây là Biển thứ nhất, phía Tây núi Đại Thiết-Vi.” 

Cô gái nói: “Tôi nghe trong núi Thiết-Vi có địa-ngục, việc ấy thật không?”  

Quỉ-vƣơng đáp: “Thật có địa-ngục.”  

Cô gái nói: “Làm sao đến địa-ngục đƣợc?” 

Quỉ-vƣơng đáp:  “Nếu không nhờ oai-thần thì phải vì nghiệp-lực (karma-

bala), ngoài hai điều ấy không đến địa-ngục đƣợc.” 

Cô gái nói: “Tại sao nƣớc sôi sùng-sục và trong nƣớc có nhiều tội-nhân và thú 

dữ nhƣ vậy?”  

Quỉ-vƣơng đáp:   

Pra
m N

gu
yen



11 
 

Những tội-nhân đó là những chúng-sanh làm ác ở Diêm-phù-đề 

mới chết và đã trãi qua 49 ngày rồi.  Nhƣng vì không ngƣời hƣơng lữa 

lo làm công đức cứu nạn cho, lại lúc sống họ không có trồng nhân lành, 

cho nên nay phải theo nghiệp địa-ngục của họ mà tự nhiên lội qua biển 

này.  Cách biển này mƣời muôn do-tuần, về phía Đông, còn một biển khác, 

khổ gấp mấy lần ở đây.  Phía Đông biển thứ hai này, còn một biển khác nữa, 

khổ hơn rất nhiều.  Ba biển này gọi chung là Biển Nghiệp, nơi chiêu cảm 

của ba nghiệp ác.  

     Cô gái nói: “Địa-ngục ở đâu?”  

     Quỉ-vƣơng đáp:  

Phía trong ba biển ấy, và số địa-ngục nhiều đến trăm, ngàn, mỗi mỗi 

khác nhau.  Ngục to thì có 18 cái , kế có 300, khổ sở khôn lƣờng; kế nữa có 

ngàn trăm, cũng khổ sở khôn lƣờng.  

Cô gái lại hỏi: “Mẹ tôi chết đến nay chƣa bao lâu, không biết hồn-thần đi về 

đâu?”  

Quỉ-Vƣơng hỏi lại: "Thân mẫu của Bồ-tát, lúc sanh tiền làm những hạnh 

nghiệp gì?”  

Cô gái lại hỏi:  "Mẹ tôi tà kiến, dèm chê Tam-Bảo, hoặc có tạm tin đi nữa, rồi 

cũng trở lại không kính.  Tuy chết chƣa mấy ngày nhƣng không biết đi về đâu?”  

Quỉ-Vƣơng hỏi lại: "Thân mẫu Bồ-tát tên họ gì?”  

Cô gái lại hỏi:  "Cha mẹ tôi đều là ngƣời dòng Bà-la-môn; cha tôi tên Thi-La 

Thiện-Kiến, mẹ tôi tên Duyệt-đế-lợi.” 

Quỉ-Vƣơng Vô-Độc chấp tay nói:  

Xin Thánh-nữ trở về, khỏi lo nhớ sầu thƣơng.  Nữ tội Duyệt-đế-

lợi đã sanh lên trời đến nay là ba hôm rồi, ấy vì nhờ con hiếu thuận đã 

vì mẹ mà cúng dƣờng, tu phƣớc, bố thí chùa tháp của Giác Hoa Định 

Tự Tại Vƣơng Nhƣ Lai. Chẳng phải chỉ có thân mẫu của Bồ-tát 

đƣợc thoát địa-ngục, mà ngày ấy, bao nhiêu tội nhân trong ngục Vô-

gián cũng nhờ sự bố-thí cúng dƣờng ấy mà đƣợc vui sƣớng và đồng 

sanh về cõi thiên. 

Quỉ-vƣơng nói xong, chấp tay lui bƣớc. 

Ngƣời con gái bà-la-môn trở về tỉnh mộng, nhớ việc đã nghe thấy, liền đến 

trƣớc tháp tƣợng của Giác Hoa Định Tự Tại Vƣơng Nhƣ Lai lập nguyện lớn 

rằng:  "Tôi nguyện cho đến hết các kiếp trong vị-lai, hễ có chúng sanh tội khổ là tôi 

rộng mở phƣơng-tiện, làm cho họ đƣợc giải-thoát".  

Phật bảo Văn-thù: "Quỉ-Vƣơng Vô-Độc lúc ấy là Bồ-tát Tài-Thủ bây giờ đây, 

còn cô gái Bà-la-môn là Bồ-tát Địa-Tạng vậy.  

 

(.. ) Lại trong vô lƣợng vô số kiếp về trƣớc, có một đức Phật ra đời, hiệu là 

Liên-Hoa-Mục Nhƣ-Lai, Ngài thọ bốn mƣơi kiếp.  Trong thời tƣợng pháp của 
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Ngài, có một vị A-La-hán dùng phƣớc cứu độ chúng-sanh.  Nhân lúc đi giáo-hóa, 

La-hán gặp một ngƣời nữ tên là Quang-Nục.  Nàng sắm thức ăn, cúng dƣờng A-

La-hán.   

A-La-hán hỏi: "Nàng ý muốn gì?" 

Quang Mục thƣa: "Ngày mẹ tôi mất, tôi đã làm phƣớc để cứu vớt mẹ tôi; 

chẳng biết mẹ tôi đã thác sanh vào đƣờng nào (trong lục đạo)?" 

Nghe nói cảm thƣơng, A-La-hán nhập định quán sát thì thấy thân mẫu Quang 

Mục đọa vào địa ngục, rất là khổ sở.   

A-La-hán hỏi Quang Mục: "Thân mẫu nàng, lúc sanh tiền, đã làm những 

nghiệp gì mà nay phải rơi vào địa-ngục, chịu nhiều khổ não lớn lao tột bậc nhƣ 

thế?" 

Quang Mục thƣa:   

Mẹ tôi có thói quen thích ăn cá, thịt rùa, mà lại hay ăn cá con, rùa con, 

hoặc chiên, hoặc nấu.  Nếu kể ra thì có hàng ngàn, hàng muôn.  Tôn-giả có 

lòng thƣơng xót, xin chỉ coi phải làm thế nào để cứu mẹ tôi. 

A-La-hán xót thƣơng, nghĩ ra một phƣơng, bèn dạy Quang Mục:  

Nàng nên chí thành niệm nhớ Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Nhƣ-Lai và 

vẽ đắp hình tƣợng Ngài mà thờ, đƣợc nhƣ vậy thì kẻ còn, ngƣời mất, đều có 

phƣớc báo. 

Quang-Mục nghe xong, liền bỏ mọi điều mến chuộng, tìm ngƣời họa tƣợng 

Phật thờ cúng.  Nàng lại cung kính, khóc than, chiêm ngƣỡng và đảnh lễ tƣợng 

Phật.   

Bổng lúc đêm gần tàn, nàng chiêm bao thấy Phật, thân sắc vàng sáng chói nhƣ 

núi Tu-di.  Phật phóng ánh sáng, bảo Quang-Mục: "Chẳng bao lâu nữa mẹ ngƣơi 

sẽ thác sanh vào nhà ngƣơi, và khi vừa biết đói lạnh là biết nói". 

Sau đó, đứa con tớ gái trong nhà Quang Mục sanh một đứa con.  Chƣa đầy ba 

ngày, đứa bé biết nói.  Nó cúi đầu than khóc, nói với Quang Mục:   

Sanh-tử nghiệp duyên, tự mình gây thì tự mình lãnh quả báo.  Ta là 

mẹ con đây, từ lâu đã ở trong chổ tối tăm, từ ngày xa cách con, mẹ đƣợc thọ 

sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, sống hết mƣời ba năm lại 

sa vào địa ngục nữa.  Con có phƣơng nào làm cho mẹ thoát khỏi khổ sở 

không? 

Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết là mẹ nàng, không nghi kỵ gì cả.  Nghẹn 

ngào thƣơng xót, nàng mới nói với đứa trẻ: "Nếu đã là mẹ của tôi thì phải biết tội 

mình, vậy đã tạo nghiệp gì mà nay phải sa vào nẻo ác?" 

Đứa con của tớ gái đáp:  

Vì đã tạo hai nghiệp, sát sanh và chê bai mắng nhiếc, nên nay phải 

chịu sự báo ứng.  Nếu không nhờ phƣớc đức cứu nạn thì vì hai nghiệp đó 

mà chƣa biết lúc nào đƣợc giải thoát. 

Quang Mục hỏi: "Trong địa-ngục, sự báo ứng của tội lỗi nhƣ thế nào?" 
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 Đứa trẻ đáp:  Những khốn khổ dành cho tội nhân trong địa-ngục, không lòng 

dạ nào nói ra cho hết, dầu phải trải qua trăm, ngàn năm". 

Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ, bạch giữa hƣ-không:  

Nguyện cho mẹ tôi thoát hẳn địa-ngục, mãn mƣời ba tuổi rồi, không 

còn trọng tội và không còn phải đi trong nẻo dữ nữa.  Cúi xin chƣ Phật mƣời 

phƣơng đem lòng từ-bi thƣơng xót tôi, nghe tôi vì mẹ phát lời thệ-nguyện 

lớn nhƣ sau:  

Nếu mẹ tôi thoát hẳn địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh, cùng không 

tái sanh làm ngƣời hèn thấp, thậm chí đời đời kiếp kiếp không mang 

thân đàn bà, thì trƣớc tƣợng Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Nhƣ-Lai, tôi 

xin nguyện kể từ nay cho đến về sau trong trăm ngàn muôn ức kiếp, ở 

thế-giới nào mà có chúng-sanh chịu khổ trong địa-ngục và trong ba 

đƣờng ác, tôi sẽ cứu vớt tất cả những chúng sanh ấy.  Chừng nào tất 

cả những tội-nhân ấy đều thành Phật hết, chừng ấy tôi mới tiếp theo 

sau mà thành Chánh-giác. 

Phát nguyện xong, Quang Mục nghe tiếng Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Nhƣ-

Lai nói:  

Này Quang Mục!  Nhà ngƣơi có lòng từ lớn mới vì mẹ mà phát đại-

nguyện nhƣ thế.  Ta quan sát thấy mẹ ngƣơi mãn mƣời ba tuổi, sã bỏ báo-

thân này, sanh làm Phạm-chí, sống lâu trăm tuổi, sau đó lại sanh về nƣớc 

Vô-Ƣu, sống lâu không biết bao nhiêu kiếp mà nói, và rốt hết sẽ thành Phật, 

rộng độ Trời, Ngƣời, đông nhƣ cát sông Hằng. 

Phẩm III: Quán Chúng-Sanh Nghiệp Duyên   

Lúc bấy giờ, thân mẫu của Phật là Ma-Da phu-nhân, chấp tay cung kính hỏi 

Bồ-tát Địa-Tạng: "Thƣa Bồ-tát, chúng-sanh cõi Diêm-phù-đề có những nghiệp sai 

khác, vậy sự báo ứng họ nhận lãnh nhƣ thế nào?"  

Bồ-tát Địa-Tạng đáp:  

Thế-giới nhiều đến muôn ngaøn, quốc-độ cũng nhiều đến muôn ngàn, 

nơi thời có địa-ngục, nơi không địa ngục, nơi có nữ-hân, nơi không có nữ-

nân, nơi có Phật-Pháp, nơi không có Phật-Pháp, nơi có Thanh-văn, Bích-chi-

phật, nơi không có Thanh-văn, Bích-chi-Phật, tất cả quốc-độ đều sai khác 

nhau nhƣ thế, chẳng phải riêng tội báo ở địa ngục sai khác mà thôi.  

Ma-Da phu-nhân lại bạch: "Xin Bồ-Tát cho nghe những cảm-thọ trong nẽo ác 

của những tội báo tại thế-giới Diêm-phù-đề".  

Địa-Tạng đáp: "Thánh-mẫu, xin Ngài nghe lãnh, tôi sẽ lƣợc nói".  

Phật-mẫu bạch: "Xin Bồ-tát cứ nói".  

Bấy giờ, Bồ-tát Địa-Tạng bạch với Thánh-mẫu rằng:  
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Sự báo ứng của các tội-nghiệp ở Nam-diêm phù-đề có những danh 

hiệu nhƣ vầy:  

 Chúng-sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí đến giết hại 

cha mẹ, sẽ rơi vào địa-ngục Vô-gián, ngàn muôn ức kiếp, không 

có lúc nào ra khỏi.  

 Chúng sanh nào làm cho thân Phật chảy máu, nói xấu Tam-Bảo, 

chẳng kính kinh điển, cũng sẽ rơi vào địa-ngục Vô-gián ngàn 

muôn ức kiếp, không có lúc ra khỏi đƣợc.  

 Chúng-sanh nào xâm lấn và làm tổn hại chùa chiền, làm ô uế hàng 

Tăng Ni, hoặc ở trong vòng nhà Chùa, để tâm phóng túng, làm 

điều dâm dục, hoặc giết, hoặc hại, những bọn nhƣ vậy sẽ rơi vào 

địa-ngục Vô-gián ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra khỏi.  

 Chúng-sanh nào giả làm thầy tu mà chẳng có tâm thầy tu, phá tán 

và lạm dụng nhà chùa, khinh dễ và dối lừa hàng tại-gia, làm trái 

giới luật, tạo ác đủ thứ, những bọn nhƣ vậy sẽ rơi vào địa-ngục 

Vô-gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra.  

 Chúng-sanh nào trộm cắp tiền của, đồ vật thức ăn thức uống, quần 

áo của nhà chùa, cho đến một vật không ai cho mà cũng cứ lấy, sẽ 

rơi vào địa-ngục Vô-gián ngàn muôn cứ kiếp không có lúc ra.  

Địa-Tạng thƣa tiếp: "Thƣa Thánh-mẫu, chúng sanh nào tạo ra những tội nhƣ 

vậy, sẽ rơi vào năm thứ địa-ngục Vô-gián, mong khổ sở tạm ngừng trong phút chút 

cũng không đƣợc".  

Ma-Da phu-nhân lại bạch Bồ-tát: "Tại sao gọi là địa-ngục Vô-gián?"  

Địa-Tạng đáp:  

Thƣa Thánh-mẫu, các nơi có địa-ngục đều ở tại núi lớn Thiết-vi.  Địa-

ngục lớn có 18 sở, kế là thứ địa-ngục có năm trăm sở, danh hiệu khác nhau; 

kế là thứ địa-ngục có ngàn trăm sở, danh hiệu khác nhau.  Về địa-ngục Vô-

gián thì vách thành bao vây tám muôn dƣ dặm, vách thành nầy toàn bằng 

sắt, cao một muôn dặm, trên đầu thành lửa cháy không để một chổ hở.  

Những ngục trong vòng thành này liên tiếp với nhau và có những tên khác 

biệt.  Riêng có một ngục tên là Vô-gián, châu-vi một muôn tám ngàn dặm, 

tƣờng cao một ngàn dặm, toàn bằng sắt cả.  Lửa trên cháy xuống, lửa dƣới 

bốc lên; rắn sắt chó sắt, miệng phun lửa, chạy đuổi nhau lại qua trên đầu 

giƣờng của ngục.  Trong ngục, có một cái giƣờng choán cả mƣời dặm.  Một 

ngƣời bị tội, tự thấy thân mình nằm choán cả giƣờng; ngàn muôn ngƣời thọ 

tội, mỗi ngƣời cũng tự thấy thân mình nằm choán cả giƣờng.  Đó là vì sự 

cảm xúc của các nghiệp mà chịu sự báo ứng nhƣ vậy.  

Lại nữa, còn biết bao đau khổ dành cho những tội nhân trong ngục ấy: 

trăm ngàn quỉ Dạ-xoa cùng các quỉ dữ khác, răng bén nhƣ gƣơm, mắt sáng 

nhƣ điện, móng tay cứng nhƣ đồng, móc ruột, xé đứt.  Lại có những quỉ Dạ-
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xoa khác, cầm chỉa sắt to, đâm vào thân tội nhân, hoặc trúng miệng mũi, 

hoặc trúng bụng lƣng, rồi tung lên trên không và lấy chỉa hứng lấy, đặt lại 

trên giƣờng.  Lại có diều sắt, mổ mắt ngƣời tội; lại có rắn sắt, cắn đầu ngƣời 

tội; trăm đốt xƣơng tay chân đều bị đóng đinh dài; lƣỡi kẻ có tội, bị kéo ra 

cày bừa, nƣớc đồng đổ miệng, sắt nóng vấn mình, chết đi sống lại muôn lần, 

nghiệp cảm nhƣ vậy, trải qua ức kiếp, muốn ra không biết lúc nào thoát 

đƣợc.  Đến lúc thế-giới này hoại rồi, sanh về thế-giới khác; thế-giới khác 

hoại rồi, lại chuyển sang phƣơng khác; lúc phƣơng này hoại rồi thời xoay 

vần sanh vào cõi khác.  Khi những thế-giới hoại trở lại thành xong, thời tội-

nhân lại trở về đó (mà thọ tội nữa).  Sự báo ứng của tội lỗi tại địa-ngục Vô-

gián là nhƣ vậy. 

Lại vì năm thứ nghiệp cảm ở địa-ngục ấy nên gọi là Vô-gián.  Năm 

thứ nghiệp-cảm đó là gì?  

1. Một là tội nhân ngày đêm chịu khổ, trải qua nhiều kiếp không lúc nào 

ngừng dứt, cho nên gọi là Vô-gián.  

2. Hai là, một tội nhân choán đầy cả ngục, mà nhiều ngƣời cũng đầy cả 

ngục, vì vậy mà gọi là Vô-gián.  

3. Ba là, những khí cụ để hành hình, nhƣ chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, 

chó, cối giã, cối xay, cƣa, đục, dao, mác, chảo dầu sôi, lƣới sắt, dây 

sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền đầu, nƣớc sắt nóng dội thân, đói 

thời ăn hòn sắt nóng, khát thời uống nƣớc sắt sôi.  Cùng năm trọn 

kiếp, đến vô số kiếp, khổ sở nối nhau tới cùng không dứt đoạn, vì vậy 

nên gọi là Vô-gián.  

4. Bốn là, không luận trai gái, Mƣờng, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, 

hoặc Rồng, hoặc Trời, hoặc Thần, hoặc Quỉ, hễ gây tội ác thời có 

cảm, tất cả đồng chịu nhƣ nhau, nên gọi là Vô-gián. 

5. Năm là hễ rơi vào địa-ngục ấy, thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn 

kiếp, mỗi ngày mỗi đêm, muôn lần chết muôn lần sanh, cầu tạm 

ngừng trong khoảng một tƣ-tƣởng cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp 

tiêu hết, chừng ấy mới đƣợc đầu thai.  Vì cái lẽ liên-miên đó nên gọi 

là Vô-gián. 

Bồ-tát Địa-Tạng bạch Thánh-mẫu: "Sơ lƣợc về địa-ngục Vô-gián là nhƣ thế.  

Nếu nói rộng ra thời dầu suốt một kiếp, cũng không thể nào nói cho hết tên của 

những khí-cụ để hành tội cũng nhƣ những sự thống khổ trong địa-ngục đó". 

Ma-Da phu-nhân nghe xong, không xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ-tát mà 

lui ra.   
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Phẩm V: Danh-Hiệu Địa-Ngục 

 
Lúc bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ-Hiền bạch với Bồ-tát Địa-Tạng, nói rằng:  

Thƣa Bồ-tát, xin ngài vì hàng Thiên, Long bát bộ , cùng tất cả 

chúng-sanh trong hiện-tại và vị-lai, giảng nói về việc nhận lãnh sự báo 

ứng của chúng-sanh tội lỗi ở thế-giới Ta-bà, cõi Diêm-phù-đề , tên 

hiệu các địa-ngục và những báo ứng chẳng lành, để cho chúng-sanh 

trong thời mạt pháp về sau biết những quả báo đó.  

Địa-Tạng đáp:  

Thƣa Bồ-tát, tôi nay nƣơng vào oai thần của Phật cùng sức 

mạnh của Bồ-tát, tóm tắt nói về tên hiệu của các địa-ngục, sự báo ứng 

của tội lỗi và những báo ứng chẳng lành.  

Tên các địa-ngục:  

Thƣa Bồ-tát, ở phƣơng Đông châu Diêm-phù-đề có một ngọn 

núi tên là Thiết-Vi.  Núi ấy tối thẩm, không mặt trời mặt trăng. Tại đó 

có một điạ ngục lớn tên là Cực Vô-gián (cực hình không lúc nào 

dừng), lại có địa ngục Đại-A-Tỳ (không ra khỏi). Lại có địa ngục tên 

là Tứ-giác (bốn góc).  Lại có địa ngục tên là Phi-Đao (dao bay).  Lại 

có địa ngục tên là Hỏa- tiển (tên lửa).  Lại có địa ngục tên là Giáp-sơn 

(núi ép).  Lại có địa ngục tên là Thông-thƣơng (giáo nhọn đâm suốt).  

Lại có địa ngục tên là Thiết-xa (xe sắt).  Lại có địa ngục tên là Thiết-

sàng (giƣờng sắt).  Lại có địa ngục tên là Thiết-ngƣu (bò sắt).  Lại có 

địa ngục tên là Thiết-y (áo sắt).  Lại có địa ngục tên là Thiên-nhẫn 

(ngàn mũi nhọn).  Lại có địa ngục tên là Thiết-lƣ (lừa sắt).  Lại có địa 

ngục tên là Dƣơng-đồng (biển nƣớc đồng sôi).  Lại có địa ngục tên là 

Bảo-trụ (ôm cột đồng đỏ).  Lại có địa ngục tên là Lƣu-hỏa (lửa táp).  

Lại có địa ngục tên là Canh-thiệt (cày lƣỡi).  Lại có địa ngục tên là 

Tỏa-thủ (chặt đầu).  Lại có địa ngục tên là Thiên-cƣớc (đốt chân).  Lại 

có địa ngục tên là Đạm-nhãn (móc mắt).  Lại có địa ngục tên là Thiết-

hòan (viên sắt).  Lại có địa ngục tên là Thánh-luận (cải lẫy).  Lại có 

địa ngục tên là Thiết-thù (trái cân sắt).  Lại có địa ngục tên là Đa-sân 

(giận nhiều).  

Bồ-tát Địa-Tạng nói:   

Thƣa Bồ-tát, trong núi Thiết-vi có những địa ngục nhƣ thế, số 

nhiều vô hạn.  Lại có địa ngục Khiếu-hoán (kêu cứu), địa ngục Bạt-

thiệt (kéo lƣỡi), địa ngục Phẫn-niệu (cứt đái), địa ngục Đồng-tỏa 

(khóa đồng), địa ngục Hỏa-tƣợng (voi lửa), địa ngục Hỏa-cẩu (chó 

lửa), địa ngục Hỏa-mã (ngựa lửa), địa ngục Hỏa-sơn (núi lửa), địa 

ngục Hỏa-thạch (đá lửa), địa ngục Hỏa-sàng (giƣờng lửa), địa ngục 

Hỏa-lƣơng (rƣờng nhà lửa), địa ngục Hỏa-ƣng (chim ƣng lửa), địa 
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ngục Cứ-nha (cƣa răng), địa ngục Bác-bì (lột da), địa ngục Ẩm-huyết 

(uống máu), địa ngục Thiêu-Thủ (đốt tay), địa ngục Thiêu-cƣớc (đốt 

chân), địa ngục Đảo-thích (đâm ngƣợc), địa ngục Hỏa-ốc (nhà lửa), 

địa ngục Thiết-ốc (nhà sắt), địa ngục Hỏa-lang (chó sói lửa).  Địa 

ngục nhiều nhƣ thế, trong còn có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc 

hai, ba, bốn, cho đến trăm, ngàn, tên hiệu mỗi mỗi không giống nhau.  

Bồ-tát Địa-Tạng bảo Bồ-tát Phổ-Hiền:  

Thƣa Bồ-tát đó đều là do chúng-sanh Nam-diêm Phù-đề làm ác 

mà tùy nghiệp cảm thọ nhƣ vầy.  Sức mạnh của nghiệp rất lớn có 

thể sánh với núi Tu-di, sâu có thể sánh với biển cả, có thể ngăn 

đƣờng lên Thánh.  Bởi cớ, chúng-sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà 

cho là không tội, chết rồi có sự báo ứng, mãy may cũng lãnh.  Cha 

con là tình thân, nhƣng tùy nghiệp mà ai đi đƣờng nấy, giá có gặp 

lại nhau cũng không thể thay nhau mà chịu sự báo ứng đƣợc.  Tôi 

nay, nƣơng vào oai thần của Phật, tóm tắt việc báo ứng của tội khổ ở 

địa ngục xin Bồ-tát tạm nghe lời tôi nhƣ vậy.   

 

Sự báo ứng tội ác. 
 

Bồ-tát Phổ-Hiền đáp:  

Từ lâu tôi đã nghe nói rồi về sự báo ứng của Ba Đƣờng Ác 

(Aparagati), nhƣng mong Bồ-tát nói ra để cho tất cả chúng-sanh làm 

ác trong thời mạt-pháp đời sau nghe lời Bồ-tát mà quày đầu hƣớng về 

với Phật. 

Bồ-tát Địa-Tạng bạch nói:   

Thƣa Bồ-tát, sự báo ứng của tội lỗi là nhƣ sau: 

Có địa ngục trong đó lƣỡi của tội nhân bị kéo ra cho bò cày; có 

địa ngục thì lấy tim của tội nhân mà cho quỉ dạ-xoa ăn; có địa ngục 

lấy nƣớc thật sôi luột thân tội nhân; có địa ngục đốt đỏ trụ đồng rồi 

bắt tội nhân ôm; có địa ngục lửa dậy tập vào ngƣời tội; có địa ngục 

băng giá lạnh lùng; có địa ngục chất chứa không biết bao nhiêu cứt 

đái; có địa ngục tên mũi nhọn bằng sắt bay đâm tội nhân; có địa ngục 

tội nhân bị đâm bằng giáo lửa bó lại; có địa ngục tội nhân chỉ bị đạp 

trên vai trên lƣng; có địa ngục chỉ đốt tay chân; có địa ngục tội nhân 

bị rắn sắt quấn mình; có địa ngục tội nhân bị chó sắt đuổi cắn; có địa 

ngục tội nhân bị bắt ách vào xe với lừa sắt. 

Bồ-tát, những sự báo ứng là nhƣ thế.  Trong mỗi mỗi ngục, có 

trăm ngàn thứ khí cụ hành phạt của nghiệp (bách thiên chủng nghiệp-

đạo chi khí); không thứ nào là không bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, 

bằng lửa.  Bốn thứ này là những cảm thọ do nghiệp gây ra.  Nếu nói 
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cho đầy đủ những tội báo ở địa ngục thì trong mỗi mỗi ngục còn trăm 

ngàn đau khổ khác hà huống trong nhiều ngục.  Tôi nay nƣơng vào 

oai thần của Phật và vì có lời hỏi của Bồ-tát, xin nói tóm tắt nhƣ vậy.  

Nếu nói rộng ra, trọn kiếp cũng không hết. 

 

 Nôi quyeån Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram, trang 184-186, 

ñaõ vieát raát ngaén goïn veà Ñòa-Nguïc. Baøi vieát veà Thieân-Tai seõ giaûi-thích chi-tieát vaø 

roõ-raøng hôn.  

Theo quan-ñieåm cuûa Ñaïo Phaät thì toäi-loãi cuûa ai gaây ra thì ngöôøi ñoù gaùnh 

chòu, khoâng phaûi toäi-loãi do toå-tieân gaây ra, roài ñôøi con luõ chaùu phaûi traû moùn nôï 

truyeàn kieáp nhö Thieân-Chuùa Giaùo chuû-tröông. Ñieàu naày ñöôïc Dieâm-La Vöông 

(Yamaraja) nhaán maïnh ñeán ba laàn. 

Phaät thuyeát veà Ñòa-nguïc cho chö Thieân vaø Quyû Thaàn ôû coõi Trôøi Ñao-Lôïi 

cho Thaùnh-Maãu.  

Sau ñaây, Maït-Nhaân xin trích nguyeân phaåm Ñòa-Nguïc trong Tröôøng A-

Haøm, baûn dòch cuûa Tueä-Syõ, ñeå giôùi-thieäu cho Ngöôøi coõi naày nhö sau.   

KINH THẾ KÝ   

Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 

 Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Bên ngoài của bốn châu thiên hạ này, có tám nghìn thiên hạ bao 

quanh. Lại có biển lớn bao quanh tám nghìn thiên hạ. Kế đó có núi 

Đại Kim cang  bao bọc biển lớn. Bên ngoài núi Đại Kim cang này lại 

có núi Đại Kim cang thứ hai. Giữa hai núi này là một cảnh giới mờ 

mịt, tối tăm; mặt trời, mặt trăng, các vị thần, trời dù có uy lực cũng 

không thể dùng ánh sáng soi chiếu đến đó đƣợc. 

Ở nơi này có tám địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn có mƣời sáu 

địa ngục nhỏ. Địa ngục lớn thứ nhất gọi là Tƣởng. Thứ hai là địa ngục 

Hắc thằng . Thứ ba là địa ngục Đôi áp. Thứ tƣ là địa ngục Khiếu hoán. 

Thứ năm là địa ngục Đại Khiếu hoán. Thứ sáu là địa ngục Thiêu 

chích. Thứ bảy là địa ngục Đại thiêu chích. Thứ tám là địa ngục Vô 

gián. 

Trong địa ngục Tƣởng có mƣời sáu ngục nhỏ; mỗi địa ngục nhỏ 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Ngục nhỏ thứ nhất là Hắc sa, hai là Phất 

thỉ, ba là Ngũ bách đinh, bốn là Cơ, năm là Khát, sáu là một Đồng 

phủ, bảy là Đa đồng phủ, tám là Thạch ma, chín là Nùng huyết, mƣời 
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là Lƣợng hỏa, mƣời một là Hôi hà, mƣời hai là Thiết hoàn, mƣời ba là 

Cân phủ mƣời bốn là Sài lang, mƣời lăm là Kiếm thọ, mƣời sáu là 

Hàn băng.  

Vì sao gọi là địa ngục Tƣởng? Vì chúng sanh ở trong đó, trên 

tay của chúng mọc móng sắt; móng này vừa dài vừa bén. Chúng thù 

hận nhau, luôn có ý tƣởng độc hại, dùng móng tay cào cấu lẫn nhau, 

chạm tay vào chỗ nào là chỗ đó thịt rớt xuống, tƣởng là đã chết; có 

cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra trở lại, giây lát chúng sống lại, 

đứng dậy, tự mình có ý tƣởng rằng: „Ta nay đã sống lại.‟ Chúng sanh 

khác nói: „Ta có ý tƣởng ngƣơi đang sống.‟ Vì sự tƣởng này cho nên 

gọi là địa ngục Tƣởng. 

Lại nữa, chúng sanh ở trong địa ngục Tƣởng này, lúc nào cũng 

nghĩ đến sự độc hại, phá hại lẫn nhau. Tay họ cầm một loại đao kiếm 

tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, bằm 

nát thân thể rớt xuống đất, và họ tƣởng mình đã chết, nhƣng bỗng một 

cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, làm cho họ sống lại đứng 

dậy, tự nghĩ và nói: „Ta nay đã sống lại.‟ Chúng sanh khác nói: „Ta 

cũng nghĩ là ngƣơi đã sống lại.‟ Vì lý do đó nên gọi là địa ngục 

Tƣởng. 

Lại nữa, những chúng sanh ở trong địa ngục Tƣởng đó, lúc nào 

cũng ôm trong lòng ý tƣởng độc hại; chúng quấy phá lẫn nhau. Tay 

chúng cầm một loại đao kiếm tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém 

lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, thân thể rã rời dƣới đất, tƣởng là đã chết, 

nhƣng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, giây lát sống lại, 

đứng dậy, tự có ý tƣởng rằng: „Ta nay đã sống lại.‟ Chúng sanh khác 

nói: „Ta có ý tƣởng ngƣơi đang sống.‟ Vì lý do đó nên gọi là địa ngục 

Tƣởng. 

Lại nữa, địa ngục Tƣởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 

cũng ôm lòng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 

đao kiếm, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, và 

tƣởng là đã chết, nhƣng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh 

ra lại, giây lát sống lại đứng dậy, tự có ý tƣởng rằng: „Ta nay đã sống 

lại.‟ Chúng sanh khác nói: „Ta có ý tƣởng ngƣơi đang sống.‟ Vì lý do 

đó nên gọi là địa ngục Tƣởng. 

Lại nữa, địa ngục Tƣởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 

cũng ôm ý tƣởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 

dao bóng dầu, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, 

tƣởng là đã chết, nhƣng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh 

ra lại, giây lát sống lại, đứng dậy, tự có ý tƣởng rằng: „Ta nay đã sống 
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lại.‟ Chúng sanh khác nói: „Ta có ý tƣởng ngƣơi đang sống.‟ Vì lý do 

đó nên gọi là địa ngục Tƣởng. 

Lại nữa, địa ngục Tƣởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 

cũng ôm ý tƣởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 

dao nhỏ, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, tƣởng 

là đã chết, nhƣng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, 

giây lát sống lại, đứng dậy, tự mình có ý tƣởng rằng: „Ta nay đã sống 

lại.‟ Chúng sanh khác nói: „Ta có ý tƣởng ngƣơi đang sống.‟ Vì lý do 

đó nên gọi là địa ngục Tƣởng. 

Những chúng sanh ở trong đó, sau khi chịu khổ lâu, ra khỏi địa 

ngục Tƣởng, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình. Nhƣng vì tội quá 

khứ lôi kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Hắc sa. Bấy giờ, có một cơn 

gió nóng dữ dội bốc lên, thổi cát đen nóng dính vào thân nó, khiến 

toàn thân đều đen, giống nhƣ đám mây đen. Cát nóng đốt da, hết thịt, 

vào tận xƣơng. Sau đó, trong thân tội nhơn có một ngọn lửa đen bộc 

phát, đốt cháy quanh thân rồi vào bên trong, chịu các khổ não, bị thiêu 

nƣớng, cháy nám. Vì nhân duyên tội, nên chịu khổ báo này. Nhƣng vì 

tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ khá lâu ở trong đó, nó ra khỏi địa 

ngục Hắc sa, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình. Nhƣng vì tội quá 

khứ lôi kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Phất thỉ. Trong địa ngục này 

có những hòn sắt là phân sôi tự nhiên đầy dẫy trƣớc mặt, đuổi bức tội 

nhơn phải ôm hòn sắt nóng, đốt cháy thân và tay, đến đầu và mặt tội 

nhơn; không đâu là không bị đốt cháy; lại khiến cho tội nhơn bốc hòn 

sắt bỏ vào miệng, đốt cháy cả môi, lƣỡi, từ yết hầu đến bụng, từ trên 

đến dƣới đều bị cháy tiêu hết. Có một loài trùng mỏ sắt ăn da thịt, tận 

cả xƣơng tủy, đau đớn nhức nhối, lo sợ vô cùng. Nhƣng vì tội chƣa 

hết, nên khiến cho tội nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu ở trong địa ngục Phất thỉ, tội 

nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không 

ngờ lại đến địa ngục Thiết đinh XE "Thieát ñinh" . Sau khi đã vào đó, 

ngục tốt đánh tội nhân cho té xuống, nằm mọp trên sắt nóng, căng 

thẳng thân thể nó ra, dùng đinh đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. 

Toàn thân bị đóng hết thảy năm trăm cái đinh. Nó đau đớn nhức nhối, 

kêu la rên xiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không 

chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Thiết 

đinh, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục 

Đói. Ngục tốt đến hỏi: „Các ngƣời đến đây muốn điều gì?‟ Tội nhơn 

đáp: „Tôi đói quá.‟ Tức thì ngục tốt bắt tội nhơn quăng lên bàn sắt 
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nóng, căng thân thể ra, dùng móc câu cạy miệng cho mở ra, rồi lấy 

hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng, đốt cháy môi lƣỡi, từ cổ cho đến 

bụng, chạy tuốt xuống dƣới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát 

nhức nhối, khóc la rên xiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội 

nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Đói, 

hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục Khát. 

Ngục tốt liền hỏi: „Các ngƣơi đến đây, muốn cầu điều gì?‟ Tội nhơn 

đáp: „Tôi khát quá.‟ Ngục tốt liền bắt tội nhơn quăng lên bàn sắt nóng, 

căng thân thể ra rồi dùng móc câu cạy miệng tội nhơn ra, lấy nƣớc 

đồng sôi rót vào trong miệng đốt cháy môi, lƣỡi, từ cổ cho đến bụng, 

suốt từ trên xuống dƣới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát nhức 

nhối, khóc la rên xiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn 

không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Khát, 

hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục một 

Đồng phúc. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm chân tội nhơn ném vào 

trong vạc đồng, theo nƣớc sôi sùng sục, trồi lên hụp xuống, từ đáy đến 

miệng, rồi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở giữa vạc, cả thân thể bị nấu 

nhừ. Cũng nhƣ nấu đậu, hạt đậu tùy theo nƣớc sôi, trào lên lộn xuống, 

các hạt đậu cả trong ngoài đều đƣợc nấu nhừ. Tội nhơn trồi lên sụp 

xuống trong vạc dầu sôi cũng nhƣ vậy. Kêu gào bi thảm, hàng vạn độc 

hại cùng đến; nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không 

chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục một 

Đồng phúc, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng bị tội đời 

trƣớc lôi kéo, bất ngờ lại rơi vào địa ngục Đa đồng phúc. Địa ngục 

này ngang dọc năm trăm do-tuần. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm 

chân tội nhơn ném vào trong vạc đồng, theo nƣớc sôi sùng sục, trồi 

lên hụp xuống, từ đáy đến miệng, rồi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở 

giữa vạc, cả thân thể bị nấu nhừ. Cũng nhƣ nấu đậu, hạt đậu tùy theo 

nƣớc sôi, trào lên lộn xuống, các hạt đậu cả trong ngoài đều đƣợc nấu 

nhừ. Tội nhơn trồi lên sụp xuống trong vạc dầu sôi cũng nhƣ vậy, tùy 

theo nƣớc sôi mà trồi lên sụp xuống, từ miệng vạc cho đến đáy vạc, 

rồi từ đáy cho đến miệng, hoặc tay chân nổi lên, hoặc lƣng bụng nổi 

lên, hoặc đầu mặt nổi lên. Ngục tốt dùng lƣỡi câu móc để trong vạc 

đồng khác. Nó kêu khóc thảm thiết, đau đớn nhức nhối. Nhƣng vì tội 

chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Đa 

đồng phúc, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng bị tội đời 
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trƣớc lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Thạch ma. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Ngục tốt thịnh nộ, bắt tội nhơn quăng 

lên tảng đá nóng, căng tay chân ra, dùng đá tảng nóng lớn đè trên thân 

tội nhơn, mài tới mài lui làm cho xƣơng nát vụn, máu mủ chảy ra, đau 

đớn nhức nhối, khóc la thảm thiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến 

cho tội nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục 

Thạch ma, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng bị tội đời trƣớc 

lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Nùng huyết. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Trong địa ngục này tự nhiên có máu mủ 

nóng sôi sục trào vọt. Tội nhơn ở trong đó chạy Đông, chạy Tây, bị 

máu mủ sôi nóng luộc chín toàn thân, đầu, mặt, tay, chân, tất cả đều 

nát nhừ. Tội nhơn còn phải ăn máu mủ nóng, miệng, môi đều bị bỏng, 

từ cổ cho đến bụng, suốt trên xuống dƣới không chỗ nào không nát 

nhừ, đau đớn nhức nhối, không thể chịu nổi. Nhƣng vì tội chƣa hết, 

nên khiến cho tội nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Nùng 

huyết, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng bị tội đời trƣớc lôi 

kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Lƣợng hỏa. Địa ngục này ngang 

dọc năm trăm do-tuần. Trong địa ngục này có một đống lửa lớn, tự 

nhiên xuất hiện trƣớc mặt, lửa cháy hừng hực. Ngục tốt hung dữ, bắt 

tội nhơn tay cầm cái đấu bằng sắt, để đong đống lửa ấy. Khi họ đong 

lửa, thì lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân, họ đau đớn vô cùng, kêu 

la thảm thiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không 

chết đƣợc. 

Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục 

Lƣợng hỏa, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng bị tội đời 

trƣớc lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Hôi hà. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần, sâu năm trăm do-tuần. Tro sôi sùng sục, 

độc khí xông lên phừng phực, các dòng xoáy vỗ nhau, âm vang thật 

đáng sợ, từ đáy lên bên trên có gai sắt dọc ngang với mũi nhọn dài 

tám tấc. Bên bờ sông lại có một loại dao kiếm dài, có cả ngục tốt, sài 

lang. Hai bên bờ sông mọc những đao kiếm dài, nhánh, lá, hoa, trái 

đều là đao kiếm, vừa nhọn vừa bén, cỡ tám tấc, đứng bên là những 

ngục tốt, sài lang. Trên bờ sông có rừng mà cây là gƣơm với cành, lá, 

hoa, trái đều là đao kiếm, mũi nhọn tám tấc. Tội nhơn vào trong sông, 

tùy theo lƣợn sóng lên xuống, mà trồi lên hụp xuống. Toàn thân đều 

bị gai sắt đâm thủng từ trong ra ngoài, da thịt nát bét, máu mủ dầm dề, 

đau đớn muôn chiều, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên 

khiến cho tội nhơn không chết đƣợc. 
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Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Hôi 

hà, lên đƣợc trên bờ, nhƣng ở trên bờ lại có nhiều gƣơm dáo sắc bén 

đâm thủng toàn thân, tay chân bị thƣơng tổn. Bấy giờ quỷ sứ hỏi tội 

nhơn: „Các ngƣơi đến đây muốn cầu điều chi? Tội nhơn đáp: „Chúng 

tôi đói quá.‟ Ngục tốt liền bắt tội nhơn quăng lên sắt nóng, căng thân 

thể ra rồi dùng móc câu cạy miệng tội nhơn ra, lấy nƣớc đồng sôi rót 

vào, cháy bỏng môi, lƣỡi, từ cổ đến bụng, suốt trên xuống dƣới, 

không chỗ nào không rục. Lại có loài lang sói răng nanh vừa dài vừa 

bén đến cắn tội nhơn, ăn thịt khi tội nhơn đang sống. Rồi thì, tội nhơn 

bị sông tro đun nấu, bị gai nhọn đâm thủng, bị rót nƣớc đồng sôi vào 

miệng, và bị sài lang ăn thịt xong, thì lại leo lên rừng kiếm; khi leo lên 

rừng kiếm thì bị đao kiếm chỉa xuống; khi tuột xuống rừng kiếm thì bị 

đao kiếm chỉa lên, khi tay nắm thì cụt tay, chân dẫm lên thì cụt chân; 

mũi nhọn đâm thủng toàn thân từ trong ra ngoài, da thịt rơi xuống, 

máu mủ đầm đìa, chỉ còn xƣơng trắng, gân cốt liên kết với nhau. Bấy 

giờ, trên cây kiếm có một loại quạ mỏ sắt đến mổ nát đầu và xƣơng để 

ăn não của tội nhơn. Nó đau đớn nhức nhối kêu la thảm thiết. Nhƣng 

vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội nhơn không chết đƣợc, lại bị trở lại 

địa ngục Hôi hà. Tội nhơn này theo lƣợn sóng lên xuống, mà trồi lên 

sụp xuống, gƣơm dáo đâm thủng toàn thân trong ngoài, da thịt tan nát, 

máu mủ đầm đìa, chỉ còn xƣơng trắng trôi nổi bên ngoài. Bấy giờ, có 

một cơn gió lạnh thổi đến làm cho da thịt phục hồi, giây lát nó đứng 

dậy đi, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhƣng vì tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn lại không ngờ sa vào địa ngục Thiết hoàn. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhơn vào đây, thì tự nhiên có 

những hòn sắt nóng hiện ra trƣớc mặt. Ngục quỷ cƣỡng bức tội nhân 

nắm bắt, tay chân rã rời, toàn thân lửa đốt, đau đớn kêu la thảm, muôn 

vàn khổ độc dồn đến chết. Nhƣng vì tội chƣa hết, nên khiến cho tội 

nhơn không chết đƣợc. 

Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Thiết 

hoàn, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Cân phủ. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhơn vào địa ngục này, ngục tốt 

hung dữä, bắt tội nhơn để trên bàn sắt nóng, dùng búa rìu bằng sắt 

nóng chặt thân thể, tay, chân, cắt tai, xẻo mũi, làm cho đau đớn nhức 

nhối, kêu la thảm thiết; nhƣng vì tội chƣa hết, nên họ không chết 

đƣợc. 

Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Cân 

phủ, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn không ngờ lại sa vào địa ngục Sài lang. Địa ngục này 

Pra
m N

gu
yen



24 
 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhơn vào địa ngục này, thì có 

bầy lang sói tranh nhau cắn xé tội nhơn, làm cho da thịt nhầy nhụa, 

xƣơng gãy, thịt rơi, máu chảy đầm đìa, làm đau đớn muôn vàn, kêu la 

thảm thiết; nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên họ không chết đƣợc. 

Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Sài 

lang, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ 

lôi kéo, tội nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Kiếm thọ. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhơn vào địa ngục này, thì có 

một cơn gió mãnh liệt, thổi lá cây bằng gƣơm dao rớt trên thân thể tội 

nhơn, hễ chạm vào tay thì cụt tay, dính vào chân thì cụt chân, thân thể, 

đầu mặt không đâu là không bị thƣơng hoại. Có một loại quạ mỏ sắt, 

đứng trên đầu mổ đôi mắt tội nhơn, làm cho đau đớn muôn vàn, kêu la 

thảm thiết; nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên không chết đƣợc. 

Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Kiếm 

thọ, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hàn băng. Địa ngục này 

ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhơn vào địa ngục này, thì có 

một cơn gió lạnh buốt, thổi đến làm cho thân thể bị lạnh cóng, máu 

huyết đông đặc, da thịt nứt nẻ, rớt ra từng mảnh, làm họ đau đớn vô 

cùng, kêu la thảm thiết. Sau đó thì mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục lớn Hắc thằng có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao bọc 

chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là 

địa ngục Hắc thằng? Vì ở đó các ngục tốt bắt tội nhơn quăng lên bàn 

sắt nóng, căng thân hình ra rồi dùng sợi dây sắt kéo ra cho thẳng, rồi 

dùng búa bằng sắt nóng xẻ theo đƣờng sợi dây, xẻ tội nhơn kia thành 

trăm nghìn đoạn. Giống nhƣ thợ mộc dùng dây kẻ vào cây rồi dùng 

búa bén theo đƣờng mực mà bổ ra thành trăm nghìn đoạn, thì cách 

hành hạ tội nhơn ở đây cũng nhƣ vậy, đau đớn vô cùng, không thể 

diễn tả hết đƣợc. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì thế nên gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng bắt tội nhơn quăng lên 

bàn sắt nóng, căng thân hình ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho thẳng, 

dùng cƣa để cƣa tội nhơn. Giống nhƣ ngƣời thợ mộc dùng dây mực kẻ 

trên thân cây, rồi dùng cƣa để cƣa cây, thì cách hành hạ tội nhơn ở 

đây cũng nhƣ vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết đƣợc. 

Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì thế 

gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng bắt tội nhơn quăng lên 

bàn sắt nóng, căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng để trên thân tội 
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nhơn, làm cho da thịt bị thiêu đốt, tiêu xƣơng chảy tủy đau đớn vô 

cùng, không thể diễn tả hết đƣợc. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội 

nhơn không thể chết đƣợc. Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng dùng vô số dây sắt nóng 

treo ngang, rồi bắt tội nhơn đi giữa những sợi dây này, lúc đó lại có 

cơn gió lốc nổi lên, thổi những sợi dây sắt nóng quấn vào thân, đốt 

cháy da thịt, tiêu xƣơng chảy tủy đau đớn vô cùng, không thể diễn tả 

hết đƣợc. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. 

Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Lại nữa, ngục tốt ở trong địa ngục Hắc thằng buộc tội nhơn mặc 

áo bằng dây sắt nóng, đốt cháy da thịt, tiêu xƣơng chảy tủy đau đớn 

vô cùng, không thể diễn tả hết đƣợc. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội 

nhơn không thể chết đƣợc. Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Hắc thằng, 

hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục 

Hàn băng. Sau đó thì tội nhơn mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục lớn Đôi áp có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao bọc chung 

quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 

ngục Đôi áp? Vì trong ngục đó có núi đá lớn, từng cặp đối nhau. Khi 

tội nhơn vào giữa thì hai hòn núi tự nhiên khép lại, ép thân thể tội 

nhơn, xƣơng thịt nát vụn, xong rồi trở lại vị trí cũ, giống nhƣ hai thanh 

củi cọ vào nhau, khi cọ xong dang ra, thì cách trị tội nhơn của địa 

ngục này cũng nhƣ vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết đƣợc. 

Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy 

nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

Lại nữa, ở địa ngục Đôi áp, có voi sắt lớn, toàn thân bốc lửa, 

vừa kêu rống, vừa chạy đến dày xéo thân thể tội nhơn, dẫm đi dẫm lại, 

làm cho thân thể bị nghiền nát, máu mủ tuôn chảy, đau đớn muôn vàn, 

kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, bắt tội nhơn đặt lên 

bàn đá mài, rồi lấy đá mài mà mài, làm cho xƣơng thịt vụn nát, máu 

mủ chảy dầm dề, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ 

chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa 

ngục Đôi áp. 

Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đá ép, bắt tội nhơn nằm trên 

tảng đá lớn, rồi lấy một tảng đá khác đè lên, làm cho xƣơng thịt vụn 

nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, kêu la thảm thiết. 
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Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy 

nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, bắt tội nhơn nằm trong 

các cối sắt, rồi dùng chày sắt để giã tội nhơn, từ đầu đến chân, làm 

cho xƣơng thịt vụn nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, 

kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục Đôi áp, 

hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi 

kéo, tội nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục 

Hàn băng, rồi sau đó thì tội nhơn mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục lớn Khiếu hoán có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao quanh; 

mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa ngục 

Khiếu hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhơn bỏ vào trong 

vạc lớn, với nƣớc nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến chúng kêu la 

gào thét, đau đớn nhức nhối, muôn vàn độc hại. Nhƣng vì tội cũ chƣa 

hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục 

Khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ vào 

trong vò sắt lớn, dùng nƣớc nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến 

chúngï đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, 

nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu 

hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ vào 

trong nồi sắt lớn, dùng nƣớc nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến họ 

đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội 

nhơn không thể chết đƣợc. Vì thế nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhơn ném vào 

trong nồi nhỏ, dùng nƣớc nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến chúng 

đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội 

nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ lên 

trên cái nồi hầm, hầm đi hầm lại, khiến cho kêu gào, la thét, đau đớn 

vô cùng. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. 

Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng 

hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 

nhơn không ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa … cho đến địa ngục Hàn 

băng, và sau đó thì tội nhơn mạng chung. 
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Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục Đại khiếu hoán lớn có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao 

quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 

ngục Đại khiếu hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhơn bỏ 

vào trong nồi sắt lớn, dùng nƣớc nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhơn, 

khiến chúng kêu la gào thét, khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô cùng. 

Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy 

nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ vào 

trong vò sắt lớn, dùng nƣớc sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến họ 

đau đớn vô cùng. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ vào 

trong vạc sắt, dùng nƣớc sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến chúng 

đau đớn vô cùng. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhơn bỏ vào 

trong nồi nhỏ, dùng nƣớc sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhơn, khiến chúng 

đau đớn vô cùng. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán, bắt tội nhơn ném 

lên trên chảo lớn, rồi trở qua trở lại tội nhơn, khiến kêu la gào thét, 

kêu la lớn, đau đớn vô cùng. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn 

không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng 

hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 

nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục Hàn 

băng, rồi sau đó thì tội nhơn mạng chung. 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục lớn Thiêu chích, có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao bọc 

chung quanh. Vì sao gọi là địa ngục lớn Thiêu chích? Vì các ngục tốt 

trong địa ngục đó bắt tội nhơn vào trong thành sắt. Thành này bốc 

cháy, cả trong lẫn ngoài đều đỏ rực, thiêu nƣớng tội nhơn, da thịt tiêu 

tan, đau đớn vô cùng kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên 

tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy gọi là địa ngục Thiêu chích. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trong nhà 

sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nƣớng tội 

nhơn, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội 

cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa 

ngục Thiêu chích. 
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Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trên lầu 

sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nƣớng tội nhơn, da 

thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa 

hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục 

Thiêu chích. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trong lò 

gốm sắt lớn, rồi cho lò này cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nƣớng tội 

nhơn, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội 

cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa 

ngục Thiêu chích. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trong nồi 

hầm lớn, rồi cho nồi này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu 

nƣớng tội nhơn, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 

Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy 

nên gọi là địa ngục Thiêu chích. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng 

hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 

nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục Hàn 

băng, và sau đó thì tội nhơn mạng chung. 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục Đại thiêu chích có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao bọc 

chung quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi 

là địa ngục Đại thiêu chích? Vì các ngục tốt trong địa ngục này, bắt tội 

nhơn vào trong thành sắt, rồi cho thành này bốc cháy, cả trong lẫn 

ngoài đều đỏ rực, thiêu nƣớng tội nhơn, thiêu nƣớng nhiều lần, da thịt 

tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, 

nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại 

thiêu chích. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trong nhà 

sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nƣớng tội 

nhơn, thiêu nƣớng nhiều lần, da thịt tiêu tan, khiến họ đau đớn vô 

cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không 

thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu nƣớng lớn. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trên lầu 

sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nƣớng tội nhơn, 

thiêu nƣớng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm 

thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì 

vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhơn bỏ vào trong lò 

gốm sắt lớn, rồi cho lò này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu 
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nƣớng tội nhơn, thiêu nƣớng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô 

cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không 

thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

Lại nữa, ở địa ngục này, thiêu nƣớng nhiều lần, tự nhiên có hầm 

lửa lớn, lửa cháy phừng phừng, hai bên bờ hầm có núi lửa lớn. Các 

ngục tốt ở đây bắt tội nhơn ghim vào trên chỉa sắt, rồi dựng đứng 

trong lửa đỏ, làm cho thân thể bị thiêu nƣớng, thiêu nƣớng nhiều lần, 

da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ 

chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa 

ngục Đại thiêu chích. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng 

hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 

nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục Hàn 

băng, và sau đó thì tội nhơn mạng chung. 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Địa ngục lớn Vô gián, có mƣời sáu địa ngục nhỏ bao bọc chung 

quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 

ngục lớn Vô gián? Vì các ngục tốt trong địa ngục này, bắt tội nhơn lột 

da từ đầu đến chân, rồi dùng da ấy cột thân tội nhơn vào bánh xe lửa, 

rồi cho xe lửa chạy đi chạy lại trên nền sắt nóng, làm cho thân thể nát 

tan, da thịt rời ra từng mảnh, khiến đau đớn vô cùng kêu la thảm thiết. 

Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy 

nên gọi là địa ngục Vô gián. 

Lại nữa, ở địa ngục này, có thành sắt lớn, bốn mặt thành lửa 

cháy dữ dội, ngọn lửa từ Đông lan sang Tây, ngọn lửa từ Tây lan sang 

Đông, ngọn lửa từ Nam lan đến Bắc, ngọn lửa từ Bắc lan đến Nam, 

ngọn lửa từ trên lan xuống dƣới, ngọn lửa từ dƣới lan lên trên, lửa 

cháy vòng quanh, không có một chỗ nào trống. Tội nhơn ở trong đây 

cứ chạy Đông chạy Tây, toàn thân bị thiêu nƣớng, da thịt cháy nám, 

đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội 

nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

Lại nữa, ở địa ngục Vô gián này có thành bằng sắt, lửa cháy 

hừng hực, tội nhơn bị lửa đốt thân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, 

kêu la thảm thiết. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, nên tội nhơn không thể 

chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

Lại nữa, tội nhơn ở địa ngục Vô gián này, sau thời gian chịu 

khổ lâu, thì cửa mở, và tội nhơn liền chạy về hƣớng cửa mở, trong khi 

chạy thì các bộ phận của thân đều bốc lửa, cũng nhƣ chàng lực sĩ tay 

cầm bó đuốc lớn bằng cỏ, chạy ngƣợc gió, lửa ấy cháy phừng phực, 

thì khi tội nhơn chạy lửa cũng bộc phát nhƣ vậy. Khi chạy đến gần 
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cửa, thì tự nhiên cửa khép lại. Tội nhơn bò càng, nằm phục trên nền 

sắt nóng, toàn thân bị thiêu nƣớng, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, 

nhƣ muôn thứ độc cùng kéo đến một lúc. Nhƣng vì tội cũ chƣa hết, 

nên tội nhơn không thể chết đƣợc. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

Lại nữa, tội nhơn ở địa ngục Vô gián này, những gì mà mắt 

thấy, chỉ thấy toàn là màu ác; những gì tai nghe, toàn là âm thinh ác; 

những gì mũi ngửi, toàn là mùi thối ác; những gì thân xúc chạm, toàn 

là những sự đau đớn; những gì ý nhớ, chỉ nghĩ điều ác. Lại nữa, tội 

nhơn ở nơi đây, trong khoảnh khắc búng tay, không có một giây phút 

nào là không khổ. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhơn ra khỏi địa ngục này, hoảng 

hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhƣng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 

nhơn bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa… cho đến địa ngục Hàn băng 

lạnh, và sau đó thì tội nhơn mạng chung.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói bài kệ:  

Thân làm nghiệp bất thiện,  

Miệng, ý cũng bất thiện,  

Đều vào địa ngục Tƣởng,  

Sợ hãi, lông dựng đứng. 

Ý ác đối cha mẹ,  

Phật, và hàng Thinh văn,  

Thì vào ngục Hắc thằng,  

Khổ đau không thể tả. 

Chỉ tạo ba nghiệp ác,  

Không tu ba hạnh lành,  

Thì vào ngục Đôi áp,  

Khổ đau nào tả đƣợc. 

Ôm lòng sân độc hại,  

Sát sanh máu nhơ tay,  

Tạo linh tinh hạnh ác,  

Vào địa ngục Khiếu hoán. 

Thƣờng tạo những tà kiến,  

Bị lƣới ái phủ kín;  

Tạo hạnh thấp hèn này,  

Vào ngục Đại khiếu hoán. 

Thƣờng làm việc thiêu nƣớng,  

Thiêu nƣớng các chúng sanh;  

Sẽ vào ngục Thiêu chích,  

Bị thiêu nƣớng luôn luôn. 

Từ bỏ nghiệp thiện quả,  
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Quả thiện, đạo thanh tịnh;  

Làm các hạnh tệ ác,  

Vào ngục Đại thiêu chích. 

Tạo tác tội cực nặng,  

Tất sinh nghiệp đƣờng ác;  

Vào địa ngục Vô gián,  

Chịu tội không thể tả. 

Ngục Tƣởng và Hắc thằng,  

Đôi áp, hai Khiếu hoán;  

Thiêu chích Đại thiêu chích,  

Vô gián là thứ tám. 

Tám địa ngục lớn này,  

Hoàn toàn rực màu lửa;  

Tai họa do ác xƣa,  

Có mƣời sáu ngục nhỏ. 

Phật bảo Tỳ-kheo:  

Giữa hai ngọn núi Đại kim cƣơng kia có cơn gió lớn trỗi lên, 

tên là Tăng-khƣ. Nếu nhƣ ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ, và 

tám mƣơi nghìn thiên hạ khác, thì gió sẽ thổi đại địa này và các danh 

sơn cùng chúa Tu-di bay khỏi mặt đất từ mƣời dặm cho đến trăm dặm, 

tung lên bay liệng giữa trời; tất cả thảy đều vỡ vụn. Giống nhƣ tráng sĩ 

tay nắm một nắm trấu nhẹ tung lên giữa hƣ không. Dƣới ngọn gió lớn 

kia, giả sử thổi vào thiên hạ này, cũng giống nhƣ vậy. Vì có hai ngọn 

núi Đại kim cƣơng ngăn chận ngọn gió ấy, nên gió không đến đƣợc. 

Này Tỳ-kheo, nên biết, hai ngọn núi Đại kim cƣơng này có rất nhiều 

lợi ích, và cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên. 

Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai núi này nóng hừng hực; nếu nhƣ 

gió này thổi đến bốn châu thiên hạ, thì những chúng sanh trong đó, và 

những núi non, biển cả, sông ngòi, cây cối, rừng rậm đều sẽ bị cháy 

khô. Cũng nhƣ giữa cơn nắng mùa hè, cắt một nắm cỏ non để ngay 

dƣới mặt trời, cỏ liền khô héo, thì ngọn gió kia cũng nhƣ vậy; nếu 

ngọn gió đó thổi đến thế giới này, thì sức nóng đó sẽ tiêu rụi tất cả. Vì 

có hai ngọn núi Kim cƣơng này ngăn chận đƣợc ngọn gió đó, nên 

không thể đến đây đƣợc. Các Tỳ-kheo, nên biết, ngọn núi Kim cƣơng 

này có rất nhiều lợi ích, và cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu 

cảm nên vậy. 

Lại nữa, gió giữa hai núi này hôi thối, bất tịnh, tanh tƣởi nồng 

nặc; nếu nhƣ ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ này, thì sẽ xông 

lên làm cho chúng sanh bị mù lòa. Nhƣng vì có hai núi Đại kim cƣơng 

này ngăn chận nên ngọn gió ấy không thể đến đƣợc. Tỳ-kheo, nên 
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biết, núi Kim cƣơng này có rất nhiều lợi ích, và cũng do nghiệp báo 

của chúng sanh chiêu cảm nên vậy. 

Lại nữa, giữa hai núi này lại có mƣời địa ngục
 
: một là Hậu vân, 

hai là Vô vân, ba là Ha ha, bốn là Nại hà, năm là Dƣơng minh, sáu là 

Tu-càn-đề, bảy là Ƣu-bát-la, tám là Câu-vật-đầu, chín là Phân-đà-lợi, 

mƣời là Bát-đầu-ma. Vì sao gọi là địa ngục Hậu vân? Vì tội nhơn 

trong ngục này tự nhiên sinh ra thân thể nhƣ đám mây dày, cho nên 

gọi là Hậu vân. Vì sao gọi là Vô vân? Vì chúng sanh chịu tội trong 

ngục này, tự nhiên thân thể sinh ra nhƣ một cục thịt nên gọi là Vô vân. 

Vì sao gọi là Ha ha? Vì chúng sanh chịu tội trong ngục này, thƣờng 

thì thân thể đau đớn, rồi rên la „ối ối!‟, nên gọi là Ha ha. Vì sao gọi là 

Nại hà? Vì chúng sanh chịu tội trong ngục này, thƣờng thân thể đau 

khổ vô cùng, không có nơi nƣơng tựa, nên thốt lên „Sao bây giờ!‟, nên 

gọi là Nại hà! Vì sao gọi là Dƣơng minh? Vì chúng sanh chịu tội trong 

ngục này, thƣờng thân thể, đau đớn vô cùng, muốn thốt lên lời nhƣng 

lƣỡi không cử động đƣợc, chỉ giống nhƣ Dê kêu, nên gọi là Dƣơng 

minh. Vì sao gọi là Tu-càn-đề? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu đen, 

cũng nhƣ màu hoa Tu-càn-đề, nên gọi là Tu-càn-đề. Vì sao gọi là Ƣu-

bát-la? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu xanh, nhƣ màu hoa ƣu-bát-

la, nên gọi là ƣu-bát-la. Vì sao gọi là Câu-vật-đầu? Vì trong ngục này 

toàn là màu hồng, nhƣ màu hoa câu-vật-đầu, nên gọi là câu-vật-đầu. 

Vì sao gọi là Phân-đà-lợi? Vì trong ngục này toàn là màu trắng, nhƣ 

màu hoa phân-đà-lợi, nên gọi là phân-đà-lợi. Vì sao gọi là Bát-đầu-

ma? Vì trong ngục này toàn là màu đỏ, cũng nhƣ màu hoa bát-đầu-ma, 

nên gọi là bát-đầu-ma. 

Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Thí duï
 

nhƣ có một cái thùng có sáu mƣơi bốn hộc, mỗi hộc 

đựng đầy hạt mè, và có một ngƣời cứ một trăm năm lấy đi một hột, 

nhƣ vậy cho đến hết. Thời gian này vẫn chƣa bằng thời gian chịu tội 

trong địa ngục Hậu vân. Chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa ngục Hậu 

vân bằng một tuổi ở địa ngục Vô vân; chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa 

ngục Vô vân bằng chúng sanh một tuổi ở địa ngục Ha ha; chúng sanh 

hai mƣơi tuổi ở địa ngục Ha ha, bằng chúng sanh một tuổi ở địa ngục 

Nại hà; chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa ngục Nại hà, bằng chúng sanh 

một tuổi ở địa ngục Dƣơng minh; chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa 

ngục Dƣơng minh bằng một tuổi ở ngục Tu-càn-đề; chúng sanh hai 

mƣơi tuổi ở địa ngục Tu-càn-đề, bằng một tuổi ở địa ngục Ƣu-bát-la; 

chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa ngục Ƣu-bát-la, bằng một tuổi ở địa 

ngục Câu-vật-đầu; chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa ngục Câu-vật-đầu, 

bằng một tuổi ở địa ngục Phân-đà-lợi; chúng sanh hai mƣơi tuổi ở địa 
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ngục Phân-đà-lợi, bằng một tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma; chúng sanh 

hai mƣơi tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma, thì gọi là một trung kiếp; hai 

mƣơi trung kiếp thì gọi là một đại kiếp. 

Trong địa ngục Bát-đầu-ma lửa cháy hừng hực, dù tội nhơn chỉ 

còn cách ngọn lửa khoảng trăm do-tuần cũng đã bị lửa thiêu nƣớng; 

nếu cách tội nhơn sáu mƣơi do-tuần, thì hai tai bị điếc, không còn 

nghe gì cả; nếu cách năm mƣơi do-tuần, thì đôi mắt bị mù lòa, không 

còn thấy gì cả. Tỳ-kheo Cù-ba-lê
 
dùng tâm độc ác, hủy báng tôn giả 

Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, nên sau khi mạng chung phải đọa vào 

địa ngục Bát-đầu-ma này.” 

Bấy giờ, vị Phạm vƣơng
 
liền nói bài kệ:  

Phàm con ngƣời ở đời,  

Búa rìu từ cửa miệng;  

Sở dĩ giết chết mình,  

Là do lời nói độc. 

Ngƣời đáng chê thì khen,  

Ngƣời đáng khen thì chê;  

Miệng làm theo nghiệp ác. 

Thân phải chịu tội ấy. 

Mánh lới cƣớp của cải,  

Tội ấy cũng còn nhẹ;  

Nếu hủy báng Thánh hiền,  

Thì tội ấy rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm nghìn,  

Hậu vân, tuổi bốn mốt;  

Hủy Thánh mắc tội này,  

Do tâm, miệng làm ác. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Vị Phạm thiên đã nói bài kệ nhƣ vậy, đó là lời nói chơn chánh, 

đƣợc đức Phật ấn khả. Vì sao? Vì nay Ta là đấng Nhƣ Lai, Chí Chơn, 

Đẳng chánh giác, cũng nói ý nghĩa nhƣ vậy. 

Phàm con ngƣời ở đời,  

Búa rìu từ cửa miệng;  

Sở dĩ giết chết mình,  

Là do lời nói độc. 

Ngƣời đáng chê thì khen,  

Ngƣời đáng khen thì chê;  

Miệng làm theo nghiệp ác. 

Thân phải chịu tội ấy. 

Mánh lới cƣớp của cải,  
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Tội ấy cũng còn nhẹ;  

Nếu hủy báng Thánh hiền,  

Thì tội ấy rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm nghìn,  

Hậu vân, tuổi bốn mốt;  

Hủy Thánh mắc tội này,  

Do tâm, miệng làm ác 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Về phía Nam cõi Diêm-phù-đề, trong núi Đại kim cƣơng có 

cung điện của Vua Diêm-la, chỗ Vua cai trị ngang dọc sáu nghìn do-

tuần. Thành này có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lƣới, bảy lớp 

hàng cây, và vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại nhƣ 

vậy. Tại chỗ Vua Diêm-la cai trị, ngày đêm ba thời đều có vạc đồng 

lớn, tự nhiên xuất hiện trƣớc mặt. Nếu vạc đồng đã xuất hiện ở trong 

cung thì nhà Vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ ra ngoài cung; nếu vạc đồng 

xuất hiện ngoài cung thì Vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ vào trong cung. 

Có ngục tốt to lớn bắt Vua Diêm-la nằm trên bàn sắt nóng, dùng móc 

sắt cạy miệng cho mở ra rồi rót nƣớc đồng sôi vào, làm cháy bỏng 

môi, lƣỡi từ cổ đến bụng, thông suốt xuống dƣới, không chỗ nào 

không chín nhừ. Sau khi chịu tội xong, nhà Vua cùng thể nữ vui đùa. 

Các vị đại thần ở đây lại cũng cùng hƣởng phúc báo nhƣ vậy.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Có ba vị sứ giả. Những gì là ba? Một là già, hai là bệnh, ba là 

chết. Nếu có chúng sanh nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ 

điều ác, thì sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Lúc này, ngục tốt dẫn 

tội nhơn đến chỗ Vua Diêm-la. Đến nơi rồi, thƣa rằng: „Đây là ngƣời 

Thiên sứ cho đòi. Vậy xin Đại vƣơng hỏi cung hắn.‟ Vua Diêm-la hỏi 

ngƣời bị tội: „Ngƣơi không thấy sứ giả thứ nhất sao?‟ Ngƣời bị tội 

đáp: „Tôi không thấy.‟  

Vua Diêm-la nói tiếp:  

Khi nhà ngƣơi còn ở trong loài ngƣời, có thấy 

ngƣời nào già nua, đầu bạc, răng rụng, mắt lờ, da thịt 

nhăn nheo, lƣng còm chống gậy, rên rỉ mà đi, hay thân 

thể run rẩy, vì khí lực hao mòn; ngƣơi có thấy ngƣời này 

không?  

Ngƣời bị tội đáp: „Có thấy.‟ Vua Diêm-la nói tiếp: „Tại sao 

ngƣơi không tự nghĩ rằng mình cũng sẽ nhƣ vậy?‟ Ngƣời kia đáp: „Vì 

lúc đó tôi buông lung, không tự hay biết đƣợc.‟ Vua Diêm-la nói: 

„Ngƣơi buông lung không tu tập thân, miệng và ý, bỏ ác mà làm lành. 

Nay Ta sẽ cho ngƣơi biết cái khổ của sự buông lung.‟  
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Vua lại nói tiếp:  

Nay ngƣơi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha 

mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi 

của Thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng 

không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả; cũng 

không phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngƣơi 

làm ác, nên chính ngƣơi phải chịu tội‟. 

Bấy giờ, Vua Diêm-la cho hỏi tội nhơn về vị Thiên sứ thứ nhất 

xong, lại hỏi về Thiên sứ thứ hai: „Thế nào, nhà ngƣơi có thấy vị 

Thiên sứ thứ hai không?‟ Đáp rằng: „Không thấy.‟  

Vua lại hỏi:  

Khi nhà ngƣơi còn ở trong loài ngƣời, ngƣơi có 

thấy kẻ bị bệnh tật, khốn đốn, nằm lăn lóc trên giƣờng, 

thân thể lăn lộn trên phẫn dãi hôi thối, không thể đứng 

dậy đƣợc; cần phải có ngƣời đút cơm cho; đau nhức từng 

lóng xƣơng, nƣớc mắt chảy, rên rỉ, không thể nói năng 

đƣợc; ngƣơi có thấy ngƣời nhƣ thế chăng?  

Tội nhơn đáp: „Có thấy.‟ Vua Diêm-la nói tiếp: „Tại sao nhà 

ngƣơi không tự nghĩ: rồi đây ta cũng sẽ bị tai hoạn nhƣ vậy?‟ Tội 

nhơn đáp: „Vì khi ấy buông lung tôi không tự hay biết đƣợc.‟  

Vua Diêm-la nói tiếp:  

Vì chính ngƣơi buông lung, nên không thể tu tập 

thân, miệng và ý, không bỏ việc ác mà làm điều lành. 

Nay ta sẽ cho ngƣơi biết thế nào là cái khổ của sự buông 

lung.  

Vua lại nói:  

Nay ngƣơi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha 

mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi 

của Thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng 

không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng 

không phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngƣơi 

làm ác, nên chính ngƣơi phải chịu tội. 

Khi Vua Diêm-la hỏi ngƣời bị tội về Thiên sứ thứ hai xong, bấy 

giờ lại hỏi về Thiên sứ thứ ba: „Thế nào, nhà ngƣơi không thấy vị 

Thiên sứ thứ ba chứ?‟ Đáp: „Không thấy.‟  

Vua Diêm-la hỏi tiếp:  

Khi còn làm ngƣời, ngƣơi có thấy ngƣời chết, thân 

hƣ hoại, mạng chung, các giác quan đều bị diệt hẳn, thân 

thể ngay đơ cũng nhƣ cây khô, vứt bỏ ngoài gò mả để 
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cho cầm thú ăn thịt, hoặc để trong quan tài, hoặc dùng 

lửa thiêu đốt chăng?  

Tội nhơn đáp: „Có thấy.‟ Vua Diêm-la nói tiếp: „Tại sao nhà 

ngƣơi không tự nghĩ: rồi đây ta cũng sẽ bị chết nhƣ ngƣời đó không 

khác gì?‟ Ngƣời bị tội đáp: „Vì khi ấy buông lung tôi không tự hay 

biết đƣợc.‟  

Vua Diêm-la nói tiếp:  

Vì chính ngƣơi buông lung, nên không thể tu tập thân, 

miệng và ý, không cải đổi việc ác mà thực hành điều thiện. Nay 

ta sẽ cho ngƣơi biết thế nào là cái khổ của sự buông lung.  

Vua lại nói:  

Nay ngƣơi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha 

mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi 

của Thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng 

không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng 

không phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngƣơi 

làm ác, nên chính ngƣơi phải chịu tội.  

Bấy giờ, Vua Diêm-la hỏi về Thiên sứ thứ ba xong, bèn giao lại 

cho ngục tốt. Khi đó ngục tốt liền dẫn đến địa ngục lớn. Địa ngục lớn 

này ngang dọc một trăm do-tuần, sâu một trăm do-tuần. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói bài kệ:  

Bốn hƣớng có bốn cửa,  

Ngõ ngách đều nhƣ nhau;  

Dùng sắt làm tƣờng ngục,  

Trên che võng lƣới sắt;  

Dùng sắt làm nền ngục,  

Tự nhiên lửa bốc cháy;  

Ngang dọc trăm do-tuần,  

Đứng yên không lay động. 

Lửa đen phừng phực cháy,  

Dữ dội khó mà nhìn;  

Có mƣời sáu ngục nhỏ,  

Lửa cháy do ác hạnh. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:  

Khi ấy Vua Diêm-la tự nghĩ:  

Chúng sanh ở thế gian, vì mê lầm không ý thức, nên thân làm 

ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Do đó sau khi lâm chung, ít có ai 

không chịu khổ này. Nếu nhƣ những chúng sanh ở thế gian, sửa đổi 

điều ác, sửa thân, miệng, ý để thực hành theo điều lành, thì sau khi 

lâm chung sẽ đƣợc an vui nhƣ hàng chƣ thiên vậy. Sau khi ta lâm 
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chung đƣợc sinh vào trong cõi ngƣời, nếu gặp đƣợc đức Nhƣ Lai, thì 

sẽ ở trong Chánh pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, 

đem lòng tin trong sạch để tu hành Phạm hạnh thanh tịnh. Những điều 

cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ sanh tử, tự mình tác chứng ngay 

trong hiện tại, không còn tái sinh. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đọc bài kệ:  

Tuy là thấy Thiên sứ,  

Nhƣng vẫn còn buông lung;  

Ngƣời ấy thƣờng âu lo,  

Sanh vào nơi ti tiện. 

Nếu ngƣời có trí tuệ,  

Khi gặp thấy Thiên sứ,  

Gần gũi pháp hiền Thánh,  

Mà không còn buông lung. 

Thấy thụ sinh mà sợ,  

Do sanh, già, bệnh, chết. 

Không thụ sinh, giải thoát,  

Hết sanh, già, bệnh, chết. 

Ngƣời đó đƣợc an ổn. 

Hiện tại chứng vô vi,  

Đã vƣợt qua lo sợ,  

Chắc chắn nhập Niết-bàn.  

 

Ñaõ giaûi-quyeát xong phaàn Ñòa-Nguïc. Theo Phaät-Giaùo, Ñòa-Nguïc ñaày raõy ôû 

khaép nôi treân vuõ-truï, moät khi toäi-nhaân (ai laøm naáy traû) ñeàn toäi theo luaät Nhaân-

Quaû Nghieäp-Baùo, thì moät luoàng Gioù Nghieäp khaùc thoåi ñeán seõ khieán cho Thaàn-

Thöùc cuûa ngöôøi naày tieáp-tuïc taùi-sanh trong Töù-sanh, Luïc-Ñaïi.  

Neáu theá-giôùi naày hoïai thì toäi-nhaân seõ ñöôïc chuyeãn sang theá-giôùi khaùc baèng 

chính Nghieäp-Löïc cuûa mình. Cöù nhö vaäy, doøng ñôøi xoay chuyeãn, chuyeãn xoay, 

trieàn-mieân baát-taän, xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 126-227, 326-

336, hoaëc toân kinh Thuû-Laêng Nghieâm.   

Ngöôøi khoâng ñeán noåi u-meâ, si-muoäi chaéc nhaän ra leõ hö thaät vaø ñaâu laø ñieàu 

neân tin, neân nghe vaø neân hoïc.  

Baây giôø, ñem Phaät Giaùo ra tyû-giaûo vôùi Khoa-Hoïc hieän-ñaïi ñeå tìm ra choã 

öu-lieät maø tieán ñeán vieäc nghieân-cöùu caùc vaán-ñeà Thieân-Tai, Taät-Dòch, v.v. 
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1. Theo thuyeát cuûa Phaät-Giaùo thì luùc ban ñaàu Traùi Ñaát laø moät daõi ñaát 

dính lieàn vôùi nhau, chôù khoâng rôøi-raït nhö baây giôø.  

Naêm 1912, nhaø khoa-hoïc Alfred Wegener ñaët giaû-thuyeát Troâi Daït Luïc-

Ñòa (Continental Drift) raèng 200.000.000 naêm veà tröôùc coõi ñaát dính lieàn nhau, 

sau ñoù taùch rôøi ra. Lyù do taïi sao thì chöa bieát. Nhöng, lyù-thuyeát Troâi Daït Luïc-

Ñòa (Continental Drift) ñaõ bò thay theá bôûi lyù-thuyeát Kieán-Taïo Maûng (Plate 

Tectonics) vaøo naêm 1953 bôûi Samuel Warren Carey. Ñeán naêm 1968 thì Isaks, 

Oliver vaø Skykes ñaõ thaønh toøan lyù-thuyeát veà Kieán-Taïo Maûng (Plate Tectonics). 

Döïa treân kinh-nghieäm ñoäng ñaát haøng traêm daëm döôùi loøng bieån Thaùi Bình Döông.   

Baây giôø, caùc nhaø khoa-hoïc coâng nhaän coù hai thöù voû 1. Voû Luïc-Ñòa 

(Continental crust) vaø 2.-  Voû Ñaïi-Döông (Oceanic crust).        

 

 

http://ase.tufts.edu/cosmos/print_images.asp?id=4 
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Các mảng (plate tectonics) của lớp vỏ Trái Đất,  

theo thuyết Kiến Tạo Mảng. 

 

Vỏ Lục Địa hay quyeån sial là lớp vỏ cấu thành nên các lục địa trên Trái 

Đất. Bề dày trung bình của lớp vỏ naày khoảng 25-70km. Vỏ Lục Địa đƣợc nghiên 

cứu bằng phƣơng pháp khảo sát, khoan và địa chấn (seismic). 

Vỏ Đại Dƣơng hay Quyển Sima là bộ phận cấu thành nên các đại dƣơng ở 

lớp vỏ của Trái Đất. Lớp vỏ naày có độ daày khoûang 7-10 km, nằm ở bên trên lớp 

vỏ Trái Đất 

 

Nhöõng giôùi-haïn cuûa Maûng (Plate Tectonics) 
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http://ase.tufts.edu/cosmos/print_images.asp?id=4 

 

 

http://julezedward.com/2010/06/14/gaia%E2%80%99s-first-2012-chills-5-of-5/ 
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http://www.cmmp.ucl.ac.uk/~cmsg/research.html 

 

 

 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/planets/earth/Inside.shtml 
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2. Treân ñaát coù nöôùc, döôùi lôùp Maûng cuûa Luïc-Ñòa laø Lôùp Phuû (Mantle). 

Lớp phủ hay Quyeån Manti là một phần trong cấu-trúc của một số 

vật-thể thiên-văn tƣơng tự Trái Đất.  

Phần bên trong của Trái Đất, tƣơng tự nhƣ các hành tinh đất đá 

khác, về mặt hóa học chia ra thành các lớp. Lớp phủ là lớp có độ nhớt 

cao nhöùt nằm phía dƣới lớp vỏ và phía trên lõi ngoài.  

Lớp phủ của Trái Đất là lớp vỏ đá dày khoảng 2.890 km (1.800 

dặm Anh) chiếm khoảng gần 84% thể-tích của Trái Đất. Nó chủ-yếu là 

dạng rắn và nằm trên một lõi phaàn lôùn laø chaát sắt noùng chaûy trong lõi 

(the iron-rich hot core) của Trái Đất, chiếm khoảng gần 15% thể-tích của 

Trái Đất.  

Các giai-đoạn nóng chảy và núi lửa trong quá-khứ tại các điểm 

nông hơn của lớp phủ đã tạo ra một lớp vỏ rất mỏng chứa các sản-phẩm 

nóng chảy đã kết tinh gần bề mặt, mà trên đó diễn ra caùc dạng của sự 

sống. Các loại khí thoát ra trong quá-trình nóng chảy của lớp phủ Trái 

Đất có ảnh hƣởng lớn tới thành phần và độ phổ biến của các chất khí có 

trong khí-quyển Trái Đất. 

 

 
 

Mặt cắt của Trái Đất từ lõi tới tầng ngoài (quyển ngoài) của khí quyển. 

1. Crust-Lớp vỏ (địa chất) 

2. Upper Mantle-Quyển Manti trên 

3. Mantle-Quyển Manti dƣới 

4. Outer core-Lõi ngoài 

5. Inner core-Lõi trong 
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3. Döôùi Lôùp Phuû (Mantle) laø Loõi Ngoøai (Outer Core)   

Lõi ngoài của Trái Đất là một lớp vật chất ở dạng lỏng, dày 

khoảng 2.266 km (1.416 dặm Anh), bao gồm sắt và niken cùng một 

lƣợng nhỏ lƣu huỳnh và ôxy (khoảng 10%), nằm phía trên Lõi trong 

(inner core) ở dạng rắn. Nó nằm ở độ sâu khoảng 2.890 km (1.800 dặm 

Anh) phía dƣới bề mặt Trái Đất và. Nhiệt độ của Lõi ngoài Trái Đất nằm 

trong khoảng từ 4.400 °C ở phần trên tới 6.100 °C ở phần dƣới gaàn Lõi 

trong.  

Töø-tröôøng trung-bình cuûa Loõi ngoøai cuûa Traùi Ñaát ño (thöïc-hieän ôû 

ñoä saâu 1.800 daäm Anh, coâng-boá ngaøy 15, thaùng 12, naêm 2010 bôûi 

Nature International Weekly Journal of Science, Nature 468, 952-954) 

ñöôïc laø 25 Gauss, 50 laàn maïnh hôn so vôùi töø-tröôøng ôû ngoøai voû Traùi 

Ñaát.  

 

http://volcano.oregonstate.edu/education/vwlessons/lessons/Earths_layers/Earths_layers8.html 

 

Neáu khoâng coù Lõi ngoài Trái Đất thì ñôøi soáng treân Traùi Ñaát naày 

thaät laø khoù-khaên voâ-cuøng.  

Lớp chất lỏng và nóng bao gồm sắt và niken naày của lớp Lõi 

ngoài có tính dẫn điện, kết hợp với sự tự quay của Trái Đất, sinh ra hiệu 
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ứng Eddy, duy trì các dòng điện và nhƣ thế đƣợc coi là gây ra ảnh hƣởng 

tới từ trƣờng của Trái Đất (Earth‟s magnetic field).  

Noùi caùch khaùc, kim-loïai noùng chaûy taïi Loõi ngoøai cuûa traùi Ñaát taïo 

thaønh söï chuyeãn-vaän cuûa nhieät-ñoä khaùc nhau, tyû-troïng khoâng ñoàng nhöùt, 

taêng leân vaø haï xuoáng töông-öùng vôùi söùc huùt cuûa Traùi Ñaát taïo thaønh töø-

tröôøng cuûa Traùi Ñaát. Lôùp töø-tröôøng naày daâng leân khoûi Traùi Ñaát haøng 

ngaøm caây soá vaø taïo ra nhöõng bong boùng baûo-veä quanh Traùi Ñaát, nhôø ñoù 

Gioù Maët Trôøi (Sun’s solar wind) khoâng gaây aûnh-höôûng saâu ñaäm ñeán ñôøi 

soáng nhaân-loïai. 

4. Loõi trong cuûa Traùi Ñaát: 

Lõi trong hay nhân trong của Trái Đất là phần trong cùng của 

Trái Đất, nhƣ đƣợc các nghiên-cứu địa-chấn phát hiện, là một quả cầu 

chủ yếu ở dạng rắn có bán kính khoảng 1.216 km (760 dặm Anh), chỉ 

bằng 70 % bán kính của Mặt Trăng. Nó đƣợc cho là chứa hợp kim sắt-

niken, và nhiệt-độ của nó tƣơng-đƣơng nhiệt-độ bề mặt của Mặt Trời, 

khoûang 5.505
0
 C.  

Nhiệt-độ của Lõi trong có thể đƣợc ƣớc tính thông qua các ràng 

buộc thực-nghiệm và lý-thuyết về nhiệt-độ nóng chảy của sắt không 

nguyên-chất (impure iron) trong điều-kiện áp-suất tại ranh-giới của lõi 

trong (khoảng 330 GPa), đƣa ra kết-quả khoảng 5.700 K (5,430°C; 

9,800 °F). (xem http://www.es.ucl.ac.uk/people/d-price/papers/138.pdf) 

Khoảng áp-suất của Lõi trong Trái Đất vào khoảng từ 330 đến 360 GPa 

(tƣơng đƣơng 3.000.000 atm)
[9]

, và sắt chỉ có thể ở dạng rắn trong điều-

kiện nhiệt-độ cao nhƣ thế vì nhiệt-độ nóng chảy của nó tăng mạnh ở áp-

suất cao nhƣ vaày. Lõi trong ở dạng rắn (theo söï hieåu bieát taïm thôøi hieän 

nay), treo lơ-lửng. 

Nhö vaäy,  

a. Voû cuûa Traùi Ñaát laø theå raén (Ñòa Ñaïi),  

b. nöông Loõi ngoøai laø theå loûng (Thuûy Ñaïi) laïi raát noùng (Hoûa Ñaïi), 

tieáp ñeán laø  

c. Lõi trong ở dạng rắn, treo lơ-lửng (Hö-Khoâng Ñaïi vaø Phong Ñaïi).  

Loõi trong laø traùi tim laø söï soáng cuûa Traùi Ñaát.  
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Khi Loõi trong coù beänh töùc (Coäng-Nghieäp chuùng-sanh ñeán hoài thaønh-

thuïc) thì seõ quay nhanh hôn (AÙc Nghieäp) luùc bình thöôøng thì seõ aûnh-höôûng 

tröïc-tieáp ñeán Loõi ngoøai nhö tình-traïng hieän xaõy ra. Loøai ngöôøi duø coù töû 

coâng tìm kieám caùc phaùt minh cuõng boù tay tröôùc söùc maïnh cuûa Nghieäp-Löïc 

baát-khaû tö-nghì!  

Tröø phi, con ngöôøi tu-taäp theo giaùo-phaùp cuûa Phaät-ñaø moät caùch 

chaân-chính, y-phaùp phuïng haønh, y nghóa baát y nhaân, hoaëc giaû hoï ñeàu ñoàng 

tu Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo, thöông yeâu, toân kính vaø ñoái-xöû coù tình Ngöôøi 

vôùi nhau.  

Coù nhö vaäy thì chö Thieân Long Quyû Thaàn seõ trôï-giuùp theâm tinh-khí, 

khieán theá-nhaân vöõng yù-chí maø duøng taâm-löïc ñaåy lui hay giaûm thieåu caùc tai-

hoïa do caùc AÙc-Thaàn ñöôïc chieâu-caûm ñeán laøm phaän-söï thaâu huùt tinh-khí, 

taøi-baûo, phöôùc-ñöùc cuûa theá-nhaân. Coùc ngoài ñaùy gieáng laøm sao bieát ñöôïc 

caûnh vaät treân gieáng, con truøng con muoãi laøm sao bieát giaù laïnh vaø caùi ñeïp 

muøa Ñoâng! Theá-nhaân ngu muoäi laøm sao bieát ñöôïc chuyeän Quyû Thaàn vaø 

Luaät Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo! 

Loõi ngoøai thay ñoåi khieán töø-tröôøng cuûa traùi Ñaát bò ñoåi thay ñöa ñeán 

tình-traïng voøng hoä-veä cuûa Traùi Ñaát khoâng coøn khaû-naêng huøng-maïnh ñeå 

choáng laïi baûo Maët Trôøi hay baûo vuõ-truï, thôøi-tieát seõ thay ñoåi, ñoäng ñaát, 

thieân-tai, taät-dòch seõ xaõy ra.  

   

Phaûi hieåu nhö vaäy thì seõ thaáy ñöôïc söï huyeàn-nhieäm cuûa Trôøi Ñaát.  
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III. TOÂN-GIAÙO: 

 

Döôùi söùc eùp giaùn-tieáp cuûa khoa-hoïc kyû-thuaät hieän-ñaïi vaø ñôøi soáng sa-ñoïa 

theøm khaùt thoûa-maõn nhuïc duïc vaø thò-kieán cuûa nhöõng ngöôøi hoïc thöùc vaø giôùi treû, 

ña-soá caùc toân-giaùo Thaàn-quyeàn ñeàu bò voâ-hieäu hoùa.  

Tuy nhieân, ñôøi naøo cuõng vaäy, ôû ñaâu cuõng vaäy, coù moät soá ngöôøi choáng ñoái 

thì laïi coù moät soá ngöôøi beânh-vöïc cho toân-giaùo moät caùch chuû-quan, muø-quaùng vaø 

hôøi-hôït.  

Toân-giaùo laø moät lieàu thuoác ñoäc cöïc-maïnh, noù coøn maõnh-lieät hôn caû lieàu 

thuoác ñoäc tình-aùi maø theá-gian naày bò troùi buoäc. Taïi sao noùi vaäy? - Vì toân-giaùo 

ñöa ñaåây con ngöôøi vaøo caûnh cuoàng-tín vaø taø-kieán, haïi cho giôùi-thaân hueä-maïng 

cuûa con ngöôøi, khoâng chæ trong ñôøi hieän-taïi maø coøn trong nhöõng ñôøi nhöõng kieáp 

sau khi cheát.  

Trong khi, thuoác ñoäc tình-aùi, tuy troùi chaëc con ngöôøi (toân kinh Thuû-Laêng-

Nghieâm), nhöng moät khi bieát lôïi-duïng noù aùp-duïng vaøo ñöôøng tu thì nhanh choùng 

ñöôïc giaûi-thoaùt (Candamaharosana Tantra vaø caùc Tantra khaùc cuûa Bí-Maät 

Chaân-Ngoân Thöøa). 

Chieán-tranh toân-giaùo laø loïai chieán-tranh taøn-khoác vaø dai-daüng nhöùt, taïi 

sao? – Bôûi vì noù thuoäc söï tranh-chaáp quyeàn-uy cuûa caùc neàn toân-giaùo ñaõ aên saâu 

vaøo taâm quaûn cuûa nhieàu theá-heä ñaõ qua, hieän-ñang höùng chòu vaø töông-lai. Ñoù laø 

thöù chieán-tranh cha truyeàn con noái, huyeát haûi thaâm thuø!  

Haõy nhìn xem chieán-tranh do Hoài-Giaùo phaùt ñoäng (Muslim conquests 

(632–732), (Arabic: , al-Ġazawāt hoaëc توحات ف ية ال سالم -al-Fatūḥāt al ,اإل

Islāmiyya) coøn chæ cho The Islamic conquests hoaëc Arab conquests) vaø thôøi 

Thaäp-Töï Chinh thì seõ thaáy raát roõ-raøng söï daõ-man vaø taøn-baïo cuûa keû maïnh!  

Ngoùt 700 naêm (1100-1700) thoáng-trò daân-toäc AÁn-Ñoä, nhöõng ngöôøi theo 

Ñaïo Baø-La-Moân vaø Ñaïo Phaät ñaõ bò tru dieät, soá kia khoâng theå töôûng-töôïng noåi maø 

theá-giôùi vaãn laøm ngô!  

Baây giôø, loch-söû laïi taùi dieãn.  
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Laàn naày, Thieân-Chuùa Giaùo chuû-ñoäng, ñöùng ñaàu laø caùc sieâu-cöôøng quoác 

nhö Hoa-Kyø, Anh-Caùt-Lôïi vaø quaân-ñoäi ñoàng-minh (NATO) vaø ngay caû theá-giôùi 

Hoài-Giaùo cuõng seõ phaùt ñoäng chieán-tranh! 

Hieän taïi, phía Hoài-Giaùo chæ laø nhoùm Al-Qeada vaø phe-phaùi khuûng-boá, 

thuoäc chieán-tranh cuïc-boä, chôù khoâng phaûi caû theá-giôùi Hoài-Giaùo ôû Trung-Ñoâng.  

Caùn caân quyeàn-löïc nghieâng haúng veà phía Thieân-Chuùa Giaùo.  

Tuy nhieân, ñeán moät luùc naøo ñoù, chieán-tranh naày seõ dieãn ra khaép nôi vaø 

seõ keùo daøi khoûang 400 naêm nöõa. 

Moät soá sieâu cöôøng quoác seõ tieâu-taùn, moät soá khaùc seõ taøn ruïi, coøn nhöõng 

quoác-gia khaùc töôûng nhö ñöùng ngoøai voøng chieán cuõng seõ bò hao toån khoâng phaûi ít!  

Ñoù laø vì Coäng vaø Bieät-Nghieäp cuûa caùc quoác-gia ñaõ ñeán hoài thaønh-thuïc, neân 

chi caùc vò laõnh-ñaïo chính-trò cuõng nhö toân-giaùo ñaõ, ñang vaø seõ laøm nhöõng quyeát-

ñònh ngu-xuaån (coù lôïi taïm thôøi cho moät thieåu soá raát nhoû) daãn daét ñaùm ñoâng daán 

thaân vaøo caûnh daàu soâi löûa boûng cuûa giai-ñoïan binh-ñao, tai kieáp!  

Ñeán luùc con ngöôøi quaù ngheøo ñoùi thì thöû hoûi soá-phaän cuûa thieåu-soá soáng 

nhôûn-nhô giaøu sang, nhung luïa, duøng xöông maùu cuûa muoân vaïn hoï toâ-ñieåm cho 

nhaø cao, xe ñeïp, aùo quaàn ñaét tieàn quí giaù cuûa hoï coù thoùat khoûi caûnh cheát chaúng 

toøan thaây khoâng? Lòch-söõ ñaõ chöùng-minh laø khoâng!   

Chieán-tranh toân-giaùo hoøan-toøan khaùc haún vôùi chieán-tranh kinh-teá hay 

chieán-tranh giaønh quyeàn-löïc.  Hai loïai chieán tranh naày seõ coù ngaøy chaám döùt khi 

caùn caân quyeàn-löïc quaân-bình hoaëc moät beân ñaàu haøng moät beân thaéng-lôïi.  

Khoâng phaûi chæ coù loøai Ngöôøi laø thöôøng gaây chieán. 

Chieán-tranh cuûa nhaân-gian döïa treân söùc maïnh cuûa quaân-löïc.  

Chieán-tranh cuûa Thieân-chuùng vaø A-tu-la-chuùng luùc ban ñaàu cuõng laø 

quaân-löïc, nhöng sau ñoù laø lyù-leõ. Toân kinh Tröôøng A-Haøm, kinh Theá-Kyù, thöù 

30, Phaåm 10 – Chieán-Ñaáu, dieãn taû raát roõ. Nhöng, töïu-trung cuõng vì duïc-voïng vaø 

ganh-gheùt sai-khieán.   

Tröôùc khi baøn veà hieän-traïng cuûa Thieân-tai treân theá-giôùi, chuùng ta caàn phaûi 

hieåu sô qua veà Nhaân-Quaû hieän-tieàn, Nhaân-Quaû keá-tuïc vaø Nhaân-Quaû töông-lai. 
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NHAÂN-QUAÛ NGHIEÄP-BAÙO 

 

 

 

Muoán hieåu Nhaân-Quaû hieän-tieàn thì phaûi noùi qua veà söï tru-dieät Thích-chuûng 

trong thôøi Phaät Thích-Ca Möu-Ni vaãn coøn taïi theá caùch ñaây 2.500 naêm veà tröôùc. 

 

Ngaøi Ñaïi-Muïc Kieàn-Lieân, baäc coù ñaïi thaàn-thoâng maø khi “ñònh nghieäp” 

khoâng heà söû-duïng thaàn-thoâng ñeå traùnh khoûi maø an-nhieân ñeå boïn hung-ñoà haønh 

hình.  

Chö Toå nhö Long-Thoï, Sö-Töû, v.v... laø nhöõng baäc Thaày cuûa Vua Chuùa, 

cuõng an-nhieân ñeàn traû “ñònh nghieäp” nhö vaäy. Neáu khoâng phaûi laø coù ñaïi nhaãn-

nhuïc vaø thaät söï xaõ boû ngaõ chaáp ñeán taän goác reã, aét thieân-haï ñaõ bò ñoà-thaùn. 
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THÍCH-CHUÛNG BÒ HOÏA DIEÄT TOÄC DO KIEÂU-MAÏN 

 

 

Vua Tyø-Löu-Ly (Virudhaka) cuûa xöù Caâu-Xaù-La (1), ñoïat ngoâi cuûa Phuï-

Hoøang vaø ñaõ tieâu-dieät thaønh Ca-Tyø-La-Veä (Kapilavastu) vaøo naêm 490-491 tröôùc 

Coâng-Nguyeân, do söï caêm-phaån do bò só-nhuïc thuôû coøn laø moät ñöùa beù!  

_______________________________________ 

(1) Vua Tyø-Löu-Ly sanh ra ôû Baéc Kosala, moät quoác-gia huøng-maïnh nhöùt cuûa Baø-La-Moân Giaùo 

(Hindu). Vua voán laø con cuûa Vua Ba-Tö-Naëc (Prasenajit: Nguyeät-Quang) coù saùch ghi cheùp laø 

sanh 558 BC - 491 BC, nhöng cuõng coù saùch ghi cheùp laø sanh cuøng thôøi vôùi Thaùi-Töû Taát-Ñaït-Ña 

(Siddhartha Gautama, 563 BCE to 483 BCE).  

Hai taùc phaåm sau ñöa ra keát luaän laø Vua Ba-Tö-Naëc sanh 558 BC vaø maát naêm 491 BC. 

Neáu laáy naêm sanh cuûa Phaät ñeå qui keát laïi thì naêm Vua Ba-Tö-Naëc cheát phaûi laø naêm 483. Neáu 

cheát vaøo naêm 491 thì tuoåi thoï cuûa Vua chæ laø 67, chôù khoâng phaûi laø 80.  

i. Rawlinson, Hugh George. (1950) A Concise History of the Indian People, Oxford  

 University Press. Trang 46.  

ii. Muller, F. Max. (2001) The Dhammapada And Sutta-nipata, Routledge (UK).  

 Trang xlvii. ISBN 0-7007-1548-7. 

Coù leõ hai hoïc giaû naày caên cöù vaøo truyeàn-thuyeát cho raèng Vua Ba-Tö-Naëc leân ngoâi Vua 

luùc 15 tuoåi, ñeán naêm 30 tuoåi (528 BC. Thaùi-Töû Taát-Ñaït Ña vöøa thaønh Ñaïo naêm vaøo naày, neân 

chöa theå nhaän Vua laøm ñeä-töû) thì trôû thaønh moät Cö-só Phaät-Giaùo vaø nhieät tình hoå-trôï Phaät-

Giaùo. Vua trò vì ñöôïc 52 naêm, ñaõ xaây 16 Tinh-xaù ôû thaønh Vöông-Xaù vaø cúng dƣờng đức Phaät 

Thích-Ca khu vƣờn trúc rộng lớn, đó là Tịnh Xá Trúc Lâm (Venuvan-arama).  

Coù thuyeát noùi veà ñöùc Phaät ñaõ keùo ngöôïc thôøi gian laïi 61 naêm, nhöng khoâng ñeå lyù-do. 

Thuyeát naày khoâng ñuùng vôùi lòch-söõ theá-giôùi luùc ñöông-thôøi.  

 Sanh (Lumbini) - 624 B.C.E. 

 Cöôùi vôï (Kapilavastu) - 608 B.C.E 

 Trôû veà gaëp Phuï-Hoøang (Kapilavastu) - 595 B.C.E 

 Thaønh Ñaïo (Bodh Gaya) - 589 B.C.E 

 Naêm ñaàu sau khi thaønh Ñaïo (Sarnath) - 588 B.C.E. 

 Cheát/Ñaïi Baùt Nieát-Baøn/Parinirvana taïi Kushinagar - 544 B.C.E  

http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/mapbud.htm 

Thaùi-Töû Taát-Ñaït-Ña thuoäc Vöông-quoác Kosala coå xöa bao goàm caû xöù Kosala baáy giôø 

cuûa Vua Ba-Tö-Naëc; vì söï kieâu-haõnh cuûa doøng gioáng, môùi coù söï-kieän gaõ Maïc-Lôïi (Millika-

Devi) cho Vua Ba-Tö-Naëc vaø dieät quoác 50 naêm sau bôûi tay cuûa Vua Tyø-Löu-Ly. 

 

Pra
m N

gu
yen

http://www.jatland.com/w/index.php?title=558_BC&action=edit&redlink=1
http://www.jatland.com/w/index.php?title=491_BC&action=edit&redlink=1
http://www.jatland.com/w/index.php?title=558_BC&action=edit&redlink=1
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Laàn thöù tö (khoûang naêm 485-486), Phaät khoâng xuaát-hieän ñeå caûn-ngaên nöõa 

vì AÙc-Nghieäp cuûa Thích-chuûng ñaõ thaønh-thuïc (2) vaø vì nhöõng ngöôøi aùc Baø-La-

Moân (3) ñaõ kích-thích moái haän trong loøng töø khi coøn nhoû, khieán Vua trôû neân muø-

quaùng vaø duøng binh-löïc san baèng Vöông-quoác cuûa doøng hoï Thích-Ca (Sakya).  

Keát-quaû taøn-khoác cho söï só-nhuïc moät Hoøang-töû laø laø 70.000 ngöôøi hoï 

Thích bò tru-dieät, moät soá ít hieän nay vaãn coøn toàn-taïi ôû Nepal, nhôø coâng ôn cuûa 

Ñaïi-Töôùng Mahanam.  

____________________________________ 

(1) Khi Phaät bieát Vua ñoäng binh (khoûang naêm 490-489 BC, Vua Ba-Tö-Naêc cheát naêm 491 BC), 

Ngaøi coá-gaéng ngaên cuoäc tieán binh baèng caùch ngoài Thieàn döôùi moät caây cheát khoâ. Tuy Vua Tyø-

Löu-Ly khoâng öa gì ñöùc Phaät, nhöng haén ta ñaõ ngöøng xe chieán  vaø hoûi: “Ngaøi neân ngoài Thieàn 

döôùi caây Boà-Ñeà, khoâng phaûi döôùi coäi caây cheát khoâ.” Ñöùc Phaät traû lôøi, “Ngaøi noùi raát phaûi, 

nhöng maø ngoài döôùi coäi Boà-Ñeà coù ích chi khi khoâng coù tình thöông vaø hoøa-bình?” Theo taäp-

tuïc cuûa thôøi xöa ôû AÁn-Ñoä thì quaân-ñoä vieãn-chinh seõ trieät thoùai neáu treân ñöôøng tieán binh hoï gaëp 

maët moät baäc Thaùnh-nhaân vaø hoï ñaõ gaëp ñöùc Phaät. Vì vaäy, theo hieäp-öôùc quoác-teá thôøi coå ôû AÁn-

Ñoä, ñoøan vieãn-chinh Caâu-Xa-La laäp-töùc trieät-thoùai khoûi Ca-Tyø-La-Veä. 

(2) Hoøang-töû Tyø-Löu-Ly (Virudhaka) luùc 8-10 tuoåi ñöôïc Phuï-Hoøang gôûi sang hoïc baén cung vaø 

luyeän taäp vaên-chöông ôû Ca-Tyø-La-Veä. Luùc ñoù, Phaät veà thaêm queâ nhaø (khoûang naêm 522 BC) , 

thaønh Ñaïo ñaõ 6 naêm, neân Vua Tònh-Phaïn thieát-laäp ñaøn-traøng ñeå Ngaøi thuyeát-phaùp ñoä sanh. 

Hoøang-töû Tyø-Löu-Ly ñaõ ñi laïc vaøo nôi Thaùnh-ñòa, neân bò Quan Chæ-Huy thuoäc Thích-chuûng 

(voán kieâu-caêng, töï-phuï) nhuïc-maï thaäm-teä vaø ñuoåi xua vì cho raèng Hoøang-Töû laø ñöùa con taïp-

chuûng do noâ-leä ñeû ra. Keû xuaát-thaân haï-tieän khoâng ñöôïc pheùp daãm chaân nôi Thaùnh-ñòa vaø 

chung ñuïng vôùi haøng thöôïng-löu Baø-La-Moân (Brahmin). Quan Chæ-Huy ñaõ ra leänh cho lính ñaù 

Hoøang-Töû ra khoûi choã ñoù vaø khieán nhaân-coâng phaûi toâ ñaát laøm laïi vaø sôn pheát nhöõng choã maø 

Hoøang-Töû ñaõ chaïm phaûi, y nhö ñoái xöû vôùi moät keû Chieân-ñaø-la (Candala: giai-cấp thấp nhöùt 

trong xã hội Ấn Độ ñöông thôøi, dƣới cả bốn giai cấp chính thức, gồm những dân chày, tội nhân 

ñoå phaân, aên maøy, và những tay mãi võ, vân vân). Hoøang-Töû voâ cuøng phaån-noä vaø töï theä: “khi Ta 

laøm Vua nöôùc Caâu-Xaù-La (Kosala), Ta seõ traû thuø Thích-chuûng caùc ngöôi!”. Khi bieát töï söï, ñöùc 

Phaät bieát raèng soá-phaän cuûa ñaát nöôùc mình seõ tan-naùt trong töông-lai. Moïi chuyeän maø Thích-

chuûng laøm ñaõ vi-phaïm hieäp-öôùc quoác-teá [cuûa 16 Ñaïi quoác], neân Ngaøi ñaõ aâm-thaàm daãn Thaùi-töû 

Rahula, vaø moät soá Vöông toân, trong ñoù coù Ananda, vaøo Phaät-Ñaïo ñeå traùnh tai-hoïa. Duy chæ coù 

nhöõng ngöôøi xuaát-gia chöùng A-La-Haùn quaû hay Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn hoaëc ñöôïc Phaät-Boà-Taùt 

chö Theá-Toân gia-trì hoä-nieäm môùi coù khaû-naêng ñình-chæ Nghieäp-löïc, nhöng khoâng theå ñình-chæ 

“ñònh nghieäp” neáu khoâng bieát söû-duïng Tröø Ñònh-Nghieäp Ñaø-la-ni. 

(3) Brahmin, traû thuø Phaät-töû ñaõ xaây caát quaù nhieàu tu-vieän ôû xöù-sôû cuûa hoï. 
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Taäp-tuïc choïn Thaùnh-nöõ (Kumari/Durga-Devi) ñöôïc tuyeån-löïa phaûi töø doøng 

hoï Thích-Ca ra. Xin haõy tìm xem lòch-söõ veà vaán-ñeà naày. 

 

 

Matina Shakya 

 

               Name       Hometown Dates as Kumari Marital Status 

Hira Maiya Shakya Wotu 1922–1923 married, 0 children 

Chini Shova Shakya* Lagan 1923–1931 married, 2 daughters 

Chandra Devi 

Shakya* 
Asonchuka 1931–1933 married, 2 daughters 

Dil Kumari Shakya Lagan 1933–1942 married, 3 sons ,1 daughter 

Nani Shova Shakya Ombahal 1942–1949 married, 4 sons, 2 daughters 

Kayo Mayju Shakya* Kwahiti 1949–1955 married, 1 son, 1 daughter 

Harsha Laxmi Shakya Naghal 1955–1961 married, 2 sons 

Nani Mayju Shakya Naghal 1961–1969 married, 1 son, 2 daughters 

Sunina Shakya Ombahal 1969–1978 married, 1 son, 1 daughter 

Anita Shakya Sikamoobahal 1978–1984 Unmarried 

Rashmila Shakya Kwahiti 1984–1991 Unmarried 

Amita Shakya Asanbahal 1991–2001 Unmarried 

Preeti Shakya Itumbahal 2001–2008 Unmarried 

Matina Shakya Kathmandu 2008–Present Unmarried 

             (* = deceased) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kumari 
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Chuyeän keå raèng, Vua Ba-Tö-Naëc laáy con cuûa moät cung-nöõ (1) maø töôûng laø 

con gaùi cuûa doøng Kshatriya (Saùt-Ñeá-Lôïi). Chính vì vaäy, Tyø-Löu-Ly ñaõ khôûi binh 

tru dieät Thích-chuûng. 

Sau khi Vua Tònh-Phaïn baêng-haø, vì chaùu Noäi La-Haàu-La (Rahula) ñaõ theo 

Phaät xuaát-gia, neân ngoâi Vua ñöôïc truyeàn laïi cho Ñaïi-Töôùng Mahanama.  

Caû hai nöôùc soáng trong thanh-bình thònh vöôïng. Xöù Caâu-Xaù-La (Kosala) 

huøng maïnh chæ ñöùng haøng thöù hai sau xöù Magadha trong soá 16 Vöông-quoác 

cöôøng-thònh ñöông thôøi. 

 

  

Ñòa xöù cuûa Ayodhya ôû Uttar Pradesh vaø India baây giôø.  

Ñaây laø moät trong 7 Thaùnh-ñòa cuûa AÁn-Ñoä  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(1) sau naày, dòch laø “noâ-leä”; ñieàu naày khoâng ñuùng vì xaõ hoäi AÁn-Ñoä khoâng coù noâ-leä nhö nhöõng 

toäc daân khaùc treân theá-giôùi maø chæ coù 4 giai-caáp vaø Chieân-ñaø-la. Ñoù laø tuøy theo ngöôøi dòch coù aùc 

yù hay coù hieåu lòch-söû hay khoâng maø coù sai khaùc. 
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Author: JIJITH NR 

This image shows the locations places (cities, villages, mountains, forests, rivers, kingdoms etc) 

mentioned in Mahabharata and Ramayana. Some of the places retained their name during the 

period of Buddha and some even to the current times. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya 
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Moät ngaøy noï Vua Ba-Tö-Naëc (luùc baáy giôø ñaõ 80 tuoåi, tuoåi thoï thôøi ñoù laø 

120) vaø Hoøang-Haäu Maïc-Lôïi (Millika-Devi) (1), xuaát thaønh ñeå thaêm hoûi daân 

tình. Hoøang-töû Tyø-Löu-Ly duøng cuoäc binh-bieán ñaûo-chaùnh ñeå ñoïat quyeàn Vua 

(naêm 47-49 tuoåi, khoûang 493-494 BC). Sau ñoù, Vua Tyø-Löu-Ly trôû veà kinh-ñoâ 

Shravati vaø gieát cheát Thaùi-töû Kyø-Ñaø (Jeta). 

Vua vaø Hoøang-Haäu Maïc-Lôïi phaûi boân-ba chaïy ñeán Ca-Tyø-La-Veä tò-naïn. 

Vì giaø, söùc laïi yeáu maø phaûi vöôït daëm tröôøng xa-xoâi thì laøm sao soáng soùt cho noåi! 

Kòp khi ñeán gaàn thaønh Ca-Tyø-La-Veä thì baêng-haø, thaây bò vuøi nhö moät keû aên xin, 

cheát ñoùi (491 BC, coù leõ 484-485 BC).  

Tröôùc ñoù moät tuaàn, ñöùc Phaät ñaõ noùi vôùi ngaøi A-Nan ñaïi khaùi raèng,  

Nhöõng ngöôøi trong doøng hoï Thích ñaõ xuùc phaïm ñeán thaân-phaän 

cuûa moät Hoøang-Töû vaø só-nhuïc ngaøi maø khoâng bieát hoái-haän, cuõng 

khoâng heà xin loãi. Khoâng caàn bieát toå-tieân cuûa hoï laø ai, con ngöôøi 

caàn phaûi ñöôïc toân-troïng. Vì vaäy, nghieäp cuûa Thích-chuûng ñaõ chín 

muøi vaø Ta ñaây cuõng khoâng theå giuùp gì ñöôïc. 

Ngaøi Muïc-Kieàn-Lieân leân tieáng, “Ñoù laø toå-quoác cuûa con, con seõ laøm vôùi heát 

khaû-naêng cuûa mình ñeå cöùu Ca-Tyø-La-Veä!”  

Phaät noùi,  

Ñoù laø [coäng] nghieäp (karma) cuûa hoï, khoâng ai coù theå traùnh 

khoûi quaû-baùo! Neáu hoï khoâng bieát saùm-hoái cho toäi mình ñaõ laøm, 

khoâng ai coù theå cöùu hoï ñöôïc! 

__________________________________ 

(1) Vua Ba-Tö-Naëc vaø Hoøang-Haäu coù hai ngöôøi con gaùi laø baäc Long-Töôïng trong Phaät-Phaùp.  

i. Ngöôøi thöù nhöùt laø Nöõ-Vöông Srimala ôû thaønh Voâ-Ñaáu (Ayodhya/Ayojjha), kinh-ñoâ coå 

xöa cuûa nuôùc Caâu-Xaù-La, xem toân kinh Ñaïi Baûo Tích,Taäp 7, Phaùp-Hoäi Thaéng-Man 

Sö-Töû (Śrīmālā-siṃhanāda-sūtra-vyākhyā), vaø  

ii. Ngöôøi thöù hai laø Coâng-Chuùa Tònh-Tín, xem toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Taäp 6, Phaùp-

Hoäi Tònh-Tín Ñoàng-Nöõ. 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



55 
 

Ca-Tyø-La-Veä bò bao vaây bôûi ñòch quaân, nhöng ngaøi Muïc-Kieàn-Lieân ñaõ 

duøng thaàn-thoâng vaøo toùm laáy 500 ngöôøi boû vaøo bình baùt vaø bay ñi ñeán choã yeân-

oån.  

Khi Ngaøi môû baùt ra nhìn vaøo thì thaáy khoâng coù moät ai caû. Trong baùt chæ coù 

maùu ngöôøi maø thoâi!  

Baáy giôø, Ngaøi Muïc-Kieàn-Lieân môùi hieåu raèng Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo laø 

ñònh-luaät toái-cao cuûa vuõ-truï vaø khoâng ai coù theå thoùat khoûi Nghieäp-löïc (1).   

 

_________________________________ 

(1) Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï. Ngaøi Muïc-Kieàn-Lieân laø moät baäc Ñaïi Thaùnh cuûa 

Thanh-Vaên Thöøa, baäc coù thaàn-thoâng cao toät nhöùt trong haøng A-la-haùn ñöông thôøi maø phaûi 

thuùc-thuû tröôùc Ñònh-Nghieäp, huoáng chi laø phaøm-phu. Tuy nhieân, vieäc chöa ñeán thì phaøm-phu 

ngu-muoäi chaúng hay chaúng bieát; ñeán khi hieän ra laïi than, “tai sao toâi vöôùng phaûi caûnh naày”.  

Toân kinh Nguyeät Ñaêng Tam-Muoäi, Q2, vieát raát chí-lyù 

 

MOÄT KHI NGHIEÄP (KARMA) CHÖA ÑEÁN 

CAÀU MONG CUÕNG KHOÙ ÑÖÔÏC 

Ñaây laø chaân-lyù.  

Haøng Ñeä Thaát Vieãn-Haønh Ñòa coù khaû-naêng bieát ñöôïc ngoïn ngaønh cuûa Nghieäp (toân kinh 

Laêng-Giaø). Kyø dö, taát-caû caùc baäc tieåu Thaùnh cuûa Thanh-Vaên Thöøa hay Duyeân-Giaùc Thöøa, hay 

Ñòa-Tieàn Boà-Taùt vaãn coøn muø-mòt vôùi doøng Nghieäp-quaû baát-khaû-tö-nghì cuûa chuùng-sanh. Ngaøi 

Muïc-Kieàn-Lieân thò-hieän laø A-La-Haùn, ñònh-löïc tuy ngang baèng vôùi haøng Ñeä Thaát Vieãn Haønh 

Ñòa, nhöng trí-tueä thì keùm thua raát xa vò raát. 

Con Ngöôøi noùi rieâng, chuùng-sanh noùi chung, khoâng soáng coâ-thaân ñoäc-maõ maø coù moái 

lieân-heä chaèng-chòt vôùi tha-nhaân vaø caùc caù-nhaân khaùc hay caùc chuùng-sanh khaùc taïo thaønh theá 

truøng-truøng ñieäp-ñieäp duyeân-khôûi töø khi moät nieäm baát-giaùc khôûi leân trong taâm cuûa moãi moät 

chuùng-sanh.  

Bieån nghieäp meânh-moâng chæ döøng yeân, ñöùng laëng, neáu vaø chæ neáu, toøan Thöùc (Vijnana) 

bieán thaønh Trí (Prajna), gioù nghieäp laäp-töùc ñình-chæ thì toøan soùng chính laø nöôùc, traêm ngaøn 

muoân öùc boït bieån tan-taønh trôû laïi thaønh nöôùc bieån. Maët bieån taâm laëng yeân seõ phaûn chieáu laïi 

Nhöït, Nguyeät, tinh-tuù, maây, söông, khoùi, ... ñoù goïi laø Haûi-AÁm Tam-Muoäi. Taâm-thuûy ñöùng laëng 

thì tieáp nhaän quang-minh cöïc kyø vi-dieäu cuûa Ñaïi-Nhöït, nhaän ñöôïc söùc gia-trì (adhisthanabala) 

cuûa thaäp phöông tam-theá Phaät.   
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Sau nhieàu ngaøy chinh-chieán, cuoái cuøng Ñaïi-Töôùng Mahanam (theá vì Vua 

Tònh-Phaïn maø cai-trò Ca-Tyø-La-Veä) ñaõ ñaàu haøng (1) nhaèm cöùu Thích-chuûng vaø 

nhaân daân xöù Ca-Tyø-La-Veä. Trong thôøi coå xöa, ñaàu haøng ñoàng nghóa vôùi caùi cheát 

vaø Vua Tyø-Löu-Ly ñaõ laäp töùc haï leänh taøn-saùt 30.000 Thích-chuûng (Sakya) coøn laïi 

trong Hoøang-thaønh (2).  

Ñaïi-Töôùng Mahanam tuyeân noùi, “Khoâng caàn bieát ñieàu gì xaõy ra, Ngaøi voán 

laø ñöùa chaùu ñôû ñaàu cuûa ta. Ta coù lôøi thænh caàu.” 

Vua hoûi: “Chuyeän gì?” 

Ñaïi-Töôùng Mahanam tuyeân noùi:  

Khoâng phaûi deã-daøng gieát cheát moät luùc soá ngöôøi nhö vaäy. Ta 

naên-nó ngaøi haõy buoâng tha moät soá ít cho hoï soáng soùt. Baây giôø, ta seõ 

töï traàm mình döôùi doøng soâng, trong khi nhöõng ngöôøi daân cuûa ta coù 

theå boû chaïy. Moät khi ta ra khoûi maët nöôùc thì ngaøi coù theå khôûi söï gieát 

hoï. 

 Vua baät cöôøi lôùn vaø noùi: “ñöôïc. Ta muoán xem oâng coù theå ôû döôùi nöôùc ñöôïc 

bao laâu.” 

 Nhôø ñoù, Thích-chuûng coù cô-hoäi boû chaïy vaø Vua Tyø-Löu-Ly cöôøi lôùn tieáng 

vaø nghó raèng, “ñieàu naày quaû thaät laø thích-thuù khi thaáy boïn chuùng boû chaïy trong 

hoån-loïan.”  

Nhöng, chôø maõi ñeán khi boïn Thích-chuûng coøn soùt laïi ñaõ cao bay xa chaïy 

heát, Vua Tyø-Löu-Ly  môùi toø-moø hoûi, “ Taïi sao Ñaïi-Töôùng Mahanam coù theå traàm 

mình ôû döôùi nöôùc quaù laâu nhö vaäy?”  

Vua sai quaân xuoáng nöôùc xem söï tình ra sao.  

Lính vöøa khoùc vöøa baùo: “Thöa Ñaïi-Vöông! Ñaïi-Töôùng Mahanam ñaõ cheát. 

Ngaøi ñaõ cheát ñeå cöùu daân mình.”   

_________________________________ 

(1) Ñaàu haøng cuøng nghóa vôùi töï-saùt, ñoù laø tuïc-leä cuûa AÁn-Ñoä! 

(2) Caûnh-töôïng naày gioáng nhö haønh-ñoäng cuûa Ñaïi-Töôùng Baïch-Khôûi cuûa Trung-Quoác thôøi 

Xuaân-Thu Chieán Quoác, khi ñoïat Sôû-thaønh ñaõ saùt-haïi vaø choân soáng 100.000 quaân daân nöôùc Sôû! 

Coù theå noùi Ñaïi-Vöông Chandragupta Maurya (sanh naêm 340 BC, trò vì naêm 320 BC – 

298 BC), oâng Noäi cuûa A-Duïc Vöông Ñaïi-Ñeá laø haäu-dueä cuûa Thích-chuûng coøn soáng soùt. 
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QUAÛ-BAÙO NHAÕN-TIEÀN 

 

 

Sau ñoù 7 ngaøy, khi ñoùng quaân ôû gaàn bôø soâng (coù leõ laø soâng thaùnh Ghagra, 

ñeå mình vaø quaân lính röûa toäi sau cuoäc chieán ñaãm maùu chæ vì loøng caêm-thuø gaây ra) 

ñeå truy-kích vaø thaúng tay taøn-saùt ñaùm Thích-chuûng coøn soáng soùt, Vua Tyø-

Löu-Ly vaø ñoøan binh bò traän luït kinh-hoøang trong chôùp-nhoùang ñaõ nuoát 

tröûng khoâng coøn ai soáng soùt!  

Coù choã noùi laø toøan quaân bò hoûa-tai thieâu ruïi (coù leõ laàm loän vôùi kinh-

thaønh bò Chaùy khi Vua A-Xaø-Theá caàm quyeàn caû hai nöôùc).   

Vua A-Xaø-Theá (Ajatasatru (trò vì töø naêm 491-459 BC)), con reã cuûa Vua 

Caâu-Xaù-La (coù leõ laø Vua Prasenajit), nhaân ñoù chieám laáy Vöông-quoác cuûa Vua 

Tyø-Löu-Ly vaø nhaäp thaønh moät vôùi Vöông-quoác cuûa mình taïo thaønh Ñaïi-quoác 

Magadha.  

Vua Pasenadi laø anh reã cuûa Vua Bimbisara (Cha cuûa Vua A-Xaø-Theá). 

 

Magadha vaøo thôøi cuûa Vua A-Xa-Theá  

sau khi thaâu toùm Vöông-quoác Kosala cuûa Vua Tyø-Löu-Ly 

 

Vua A-Xaø-Theá coù hai ngöôøi con laø baäc Long Töôïng trong Phaät Phaùp, xem 

toân Kinh Ñaïi Baûo-Tích, Taäp 6, Phaåm 32, Phaùp-Hoäi Voâ-UÙy Ñöùc Boà-Taùt, Phaåm 

37, Phaùp-Hoäi A-Xaø-Theá Vöông-Töû.  
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Xöù Maghada raát huøng-maïnh ñeán noãi quaân-binh cuûa Ñaïi-Ñeá Alexander 

phaûi laøm phaûn nhaø Vua!  (xem chi-tieát ôû ñoïan sau) 

Ñaïi-Ñeá Chandragupta Mauryana (oâng Noäi cuûa A-Duïc Vöông) ñaõ thoáng-

nhöùt ñeá-quoác AÁn-Ñoä sau khi laät ñoå trieàu-ñaïi Nanda cuûa Maghada, luùc baáy giôø 

ngaøi chæ 20 tuoåi! 

 

 

Ñeá-quoác Maurya (320 BC)  

 

--- oOo --- 
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Sau naày, khoûang naêm 1000 sau Coâng-Nguyeân, ñoøan quaân Hoài-Giaùo, daãn 

ñaàu laø Mahmud Ghazni, ñaõ thaønh-coâng trong vieäc xaâm-laêng AÁn-Ñoä.  

Trong suoát 700 naêm thoáng-trò toøan theå AÁn-Ñoä, khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi 

Baø-La-Moân (Hindus) ñaõ bò gieát! Phaàn thì bò gieát trong chieán-tranh, phaàn thì bò 

gieát vì khoâng theo Ñaïo, phaàn bò baét buoäc caûi Ñaïo.  

Coù theå noùi ít nhöùt laø 100.000.000 ngöôøi AÁn ñaõ bò thaûm saùt! Khoâng chæ rieâng 

ngöôøi theo Ñaïo Baø-La-Moân bò gieát maø ngay caû Phaät-töû cuõng khoâng thoùat khoûi 

soá-phaän taøn-khoác naày! Caùc nhaø vieát söû khoâng ghi laïi veà soá-phaän cuûa raát ñoâng 

Phaät-töû ôû AÁn-Ñoä bò thaûm-saùt. 

Chuøa/Vieän/Tinh-Xaù bò ñaäp phaù vaø thay theá vaøo ñoù laø caùc nhaø thôø cuûa Hoài-

Giaùo, ngay caû caây Boà-Ñeà cuõng bò baät goác reã leân, kinh saùch bò cöôùp laáy, nhöùt laø 

caùc Tantra, Taêng nhôn lôùp bò gieát lôùp boû troán, Ni thì thaûm hôn vì coù saéc ñeïp neân 

bò hieáp-daâm vaø bò gieát sau khi thoûa-maõn thuù-taùnh... Ngöôøi ñaøn baø AÁn-Ñoä khoâng 

phaù thai, neân nhöõng ngöôøi soáng soùt sau côn binh-bieán phaûi mang thai cho keû thuø! 

Sau naày, quaân-ñoäi Pakistan cuõng laøm y heät nhö vaäy, noåi tieáng nhöùt laø “1971 

Bangladesh atrocities”. Noùi theo theá-tuïc thì “Ñaïo Phaät ñaõ hoøan-toøan bò dieät-

tuyeät”, vaø Phaät-töû khoâng coøn ñaát dung-thaân ôû AÁn-Ñoä! 

Khoâng moät ai treân theá-giôùi leân tieáng phaûn-ñoái caùc haønh-vi daõ-man vaø voâ 

nhaân ñaïo cuûa boïn ngöôøi Hoài Giaùo vaø Thieân-Chuùa Giaùo thôøi kyø Thaäp Töï Chieán 

(Crusades)!  

 

CAÂU HOÛI 

 

Chöøng naøo ñeán phieân boïn Hoài-Giaùo vaø Thieân-Chuùa Giaùo quaù khích bò 

dieät bôûi luaät Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo?  

 

TRAÛ LÔØI 

 

Hoï ñaõ bò roài vaø seõ coøn tieáp dieãn nöõa; cho ñeán khi naøo hoï thöïc-söï soáng 

coâng-bình, baùc-aùi vôùi moïi ngöôøi.  
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Traõi qua nhieàu thôøi-kyø goïi laø Thaäp Töï Chieán hay Thaäp Töï Chinh 

(Crusades) ñaõ coù bao nhieâu sanh-linh cuûa ngöôøi Hoài-Giaùo vaø Thieân Chuùa Giaùo 

phaûi boû maïng cho söï cuõng coá Vöông-quyeàn cuûa caùc Giaùo-Hoøang?  

Ñaõ coù bao nhieâu quaân-binh ñaõ töû-traän vì chieám ñaát giaønh daân vaø cuûa baùu?  

Moãi böôùc chaân cuûa ngöôøi AÂu Chaâu vaø Trung Ñoâng ñeàu daãm leân xöông, maùu 

vaø nöôùc maét cuûa voâ-soá sanh-linh boû mình vì Thaäp Töï Chinh!  

Thaäp Töï Chinh laø ñoøan quaân ñi rao giaûng Phuùc-AÂm (Gospel) ö? – Khoâng! 

Cuõng-coá ñòa-vò chính-trò cuûa caùc quí-toäc, vaø Vua Chuùa ôû AÂu-Chaâu, hoå-trôï 

ñòa-vò cuûa Giaùo-Hoäi Thieân-Chuùa Giaùo, laáy laïi quyeàn-uy cho Giaùo-Hoøang, môû 

roäng laõnh-thoå maø hoï cho laø Thaùnh-Ñòa vaø cöôùp ñoïat laïi cuûa-caûi töø tay cuûa ñoøan 

quaân Hoài-Giaùo laø nguyeân-nhaân chaùnh cuûa Thaäp Töï Chinh.. 

 

BUSH-BLAIR CHAÂM NGOØI  

THAÄP TÖÏ CHINH CUÛA THEÁ-KYÛ XXI 

BAÈNG “FAITH BASE” 

 

Chuùa khoâng trôû laïi naêm 2000 nhö caùc tín-ñoà Thieân-Chuùa Giaùo mong ñôïi 

nhö hoï ñaõ töøng mong ñôïi naêm 999.  

Baây giôø, nhöõng ngöôøi laõnh-ñaïo cuûa Thieân-Chuùa Giaùo rao baùn caùc lôøi tieân-

tri TAÄN THEÁ sai leäch, vaø gaàn ñaây laïi noùi vaøo ngaøy 21, thaùng 5, naêm 2011 laø 

Ngaøy Phaùn Xeùt Cuoái Cuøng (Judgement  Day)!  Vaø ngaøy 21, thaùng 10 seõ laø ngaøy 

TAÄN-THEÁ.  

Laàn naày cuõng nhö bao laàn tröôùc hoï laïi vieän-daãn Bible (Thaùnh Kinh) ra cho 

moïi ngöôøi tin. Hoï duøng Bible ñeå laøm quyeãn saùch lòch-söû, böôi  moi, tìm kieám taøn 

dö cuûa coå-nhaân, ñeå daãn chöùng! Troø chôi loá-bòch naày dieãn ra heát laàn naày ñeán laàn 

khaùc nhö laø moät thöù “trial and error” cuûa khoa-hoïc! 

Neáu ngaøy TAÄN THEÁ khoâng xaõy ra thì hoï seõ keâu goïi con chieân chôø theâm ... 

989 naêm nöõa ñeå Chuùa giaùng traàn laøm phaùn xeùt cuoái cuøng.  
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Naêm 999 khoâng bieát bao nhieâu quí toäc ñaõ daâng hieán cuûa-caûi, ñaáùt- ñai leân 

Giaùo-Hoäi ñeå hoái-loä thaàn-linh cho ngaøy Phaùn Xeùt Cuoái Cuøng ñöôïc thuaän-tieän maø 

veà nöôùc Chuùa höôûng vinh quang ñôøi ñôøi. Nhöng söï löøa doái ñoù ñaõ khoâng thaønh söï 

thaät. 

Chôø maõi ñeán gaàn heát theá-kyû XI thì xung-ñoät Trung-Ñoâng môû maøn do caùc 

Giaùo-Hoøang thaát-suûng caàu cöùu laïi caùc vì Vua Chuùa laøm cuoäc Thaäp Töï Chinh. 

Lòch-söû theá-giôùi ñaõ ghi roõ-raøng, ñaây khoâng caàn laëp laïi.  

Laàn naày, chæ coù 11 naêm sau thì xung-ñoät Trung-Ñoâng taùi- dieãn.  

Naêm 2001 (Afghanistan), 2003 (Iraq), 2011 (1) laø nhöõng thôøi kyø Thaäp Töï 

Chinh hieän-ñaïi.  

Bao nhieâu sanh-linh ñaõ, ñang vaø seõ boû thaây treân sa-tröôøng, trong bom 

ñaïn vaø trong cuoäc chieán keùo daøi ñaêng-ñaúng khoâng heïn ngaøy chaám döùt?  

Coøn nhöõng ngöôøi khaùc, bao goàm caû nhaân-daân cuûa Hoa-Kyø, Anh-Quoác, vaø 

ñoàng-minh ôû Chaâu-AÂu, bò ba cuoäc Thaäp Töï Chinh hieän-ñaïi naày vuøi daäp xuoáng 

haàm saâu tai-vaï, ñeán noãi cöûa maát nhaø tan, coù ai thaáu cho chaêng?  

Cuoäc Thaäp Töï Chinh hieän-ñaïi cuõng khoâng ngoøai vieäc  

1. cuõng-coá Ñeá-quyeàn cuûa AÂu-Myõ treân theá-giôùi,  

2. trôï-giuùp Thieân-Chuùa Giaùo, nhöùt laø Toøa-Thaùnh Vatican khoûi chòu caûnh 

khaùnh-taän vaø “sex scandal”,  

3. uûng-hoä vaø taøi-boài cho caùc con buoân vuõ-khí, haøng-khoâng, xaêng daàu, 

thöïc-phaåm, thuoác men, v.v. caét coå, xieát hoïng ñaïi ña-soá ngöôøi daân thaáp 

coå beù mieäng treân theá-giôùi.   

Baây giôø, Maït-Nhaân seõ trình-baøy chi-tieát veà cuoäc vieãn-chinh xaâm-löôïc toøan 

caàu cuûa Hoài-Giaùo vaø Thaäp Töï Chinh ôû phaàn sau. Chuoãi aân aân oùan oùan chöøng 

naøo môùi khoûi? Coøn tham-lam, saân-haän vaø si-meâ thì coøn maõi khoâng thoâi. 

__________________________________ 

(1) Trung-Ñoâng noåi loïan döôùi söï  ñieàu-khieån aâm-thaàm cuûa Giaùo-Hoäi Thieân-Chuùa Giaùo, ñöôïc 

söï kích-thích bôûi quyeàn-löïc, cuoäc soáng giaøu coù vaø höùa-heïn haäu-thuaån baèng chính-trò vaø quaân-

söï cuûa AÂu-Myõ; Libya laø maøn khôûi ñaàu baèng vuõ-löïc ñeå khieán cho Yemen, Ai-caäp, v.v. mau 

choùng ngaõ theo. 
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Trong phaïm-vi baøi vieát naày, Maït-Nhaân seõ baøn sô ñeán caùc cuoäc vieãn-chinh 

cuûa Ñaïi-Ñeá Alexander, Ñaïi-Ñeá A-Duïc vì ñoù chæ laø chieán-tranh cuûa caùc vì Vua 

Chuùa, khoâng mang maøu saéc toân-giaùo, khoâng loâi Thaàn Thaùnh xuoáng laøm chieâu-baøi 

cho tham-voïng cuûa ñaùm tín-ñoà. Tuy cuõng coù thaûm-saùt, nhöng chæ moät thôøi maø 

thoâi. Vì ñôøi coù luùc thònh coù luùc suy. Khoâng nöôùc naøo hay trieàu-ñaïi naøo cöù ñi leân 

maõi maø khoâng coù ngaøy suy taøn. Tuy nhieân, trong hai vò Ñaïi-Ñeá thì ngöôøi Phaät-töû 

neân noi göông Vua A-Duïc, chôù khoângbneân noi göông Vua Alexander.  

 

 BAÏO VÖÔNG ALEXANDER  

(20/21-7, 356 – 10/11- 6, 323 BC) 

 

Ai coù ngôø ñaâu Ñeá-quoác La-Maõ cuûa Ñaïi-Ñeá Alexander choùng suy taøn sau 

caùi cheát cuûa oâng?  Caùc Töôùng Laõnh   ñaõ chia Ñeá-quoác cuûa oâng ra thaønh nhieàu 

maûnh vuïn.  

Ñöùa con cuûa Thaàn Amon ñaõ qua ñôøi trong cung-ñieän cuûa Nebuchadnezzar 

II, trong thaønh Babylon, chöa ñaày 33 tuoåi (ñoàng tuoåi khi Chuùa Gieâu-Su bò haønh 

hình baèng Thaäp Töï giaù).  

Caû moät ñôøi cheùm gieát vaø taøn saùt ngöôøi ñaõ roài cuõng vong maïng. 

 

 

Töôïng cuûa Vua  Alexander ôû Istanbul Archaeology Museum 
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Cuộc xaâm-chieám Ấn Độ 

Sau cái chết của Spitamenes và đám cƣới của ông với Roxana 

xứ Bactria (Roshanak trong tiếng Bactria) để củng cố quan hệ mới 

thiết lập với các tiểu vƣơng vùng Trung Á, vào năm 326 BC 

Alexander cuối cùng rảnh tay để quay sự chú ý về phía Ấn Độ. Nay, 

Alexander cho mời tất cả các thủ lĩnh của vùng trƣớc là tiểu vƣơng 

quốc xứ Gandhara, về phía bắc của vùng nay là Pakistan, đến gặp ông 

và chấp nhận đầu hàng. Ambhi, ngƣời cai trị xứ Taxila, với vƣơng 

quốc trải dài từ sông Ấn đến tận Hydaspes (sông Jhelum), tuân theo. 

Nhƣng thủ lĩnh của một số bộ tộc vùng cao bao gồm các phần 

Aspasios và Assakenois của Kambojas (tên cổ), đƣợc biết trong sử 

sách Ấn Độ nhƣ là Ashvayana và Ashvakayana (những cái tên chỉ 

bản chất cưỡi ngựa của họ), từ chối không đầu hàng. 
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Alexander thân chinh thống laõnh lính cầm khiên, bộ binh, lính 

bắn cung ngƣời Agriania và lính cƣỡi ngựa phóng lao tấn công bộ lạc 

Kamboja -- ngƣời Aspasios của thung lũng Kunar/Alishang, ngƣời 

Guraean của thung lũng Guraeus (Panjkora), và ngƣời Assakenois ở 

thung lũng Swat và Buner.  

Một trận đánh khốc liệt với ngƣời Aspasios và chính Alexander 

bị trọng thƣơng nơi vai vì trúng lao nhƣng cuối cùng ngƣời Aspasios 

thua trận; 40.000 ngƣời của họ bị bán thành nô lệ. Ngƣời 

Assakenois đối đầu Alexander với quân đội bao gồm 30.000 kị binh, 

38.000 bộ binh và 30 voi. Họ đã chiến đấu dũng cảm và kháng cự 

ngoan cƣờng chống lại quân xâm lƣợc trong nhiều địa điểm cố thủ ở 

các thành phố Ora, Bazira và Massaga. Đồn Massaga chỉ bị hạ sau 

nhiều ngày đánh nhau đẫm máu và chính Alexander bị thƣơng ở cổ 

chân. Khi thủ lĩnh của Massaga ngã xuống trên chiến trƣờng, quyền 

tổng tƣ lệnh vào tay bà mẹ già của ông ta là Cleophis ngƣời cũng 

cƣơng quyết bảo vệ đất mẹ đến hơi thở cuối cùng. Việc Cleophis giữ 

quyền tổng chỉ huy quân đội đã đƣa toàn bộ lực lƣợng phụ nữ địa 

phƣơng vào chiến trận. Alexander chỉ có thể hạ đƣợc Massaga bằng 

cách sử dụng các âm mƣu chính trị và nội phản. Theo nhƣ Curtius:  

Vua Alexander không chỉ thảm sát toàn bộ dân thành 

Massaga, nhưng ông ta còn phá hủy các tòa nhà thành 
những đống đổ nát. 

 Một cuộc thảm sát tƣơng tự diễn ra tại Ora, một địa điểm 

phòng thủ khác của ngƣời Assakenois. 

Sau những cuộc thảm sát và đốt phá bởi Alexander ở Massaga 

và Ora, rất nhiều ngƣời Assakenois chạy lên một đồn cao gọi là 

Aornos. Alexander đuổi sát theo họ và chiếm đƣợc đồn trên đồi cao 

nhƣng chỉ sau bốn ngày đánh nhau ác liệt. Câu chuyện của Massaga 

được lặp lại ở Aornos và sự tàn sát người bộ lạc diễn ra tương tự 

sau đó. 

Viết về chiến dịch của Vua Alexander chống lại ngƣời 

Assakenois, Victor Hanson nhận xét: 

Sau khi hứa hẹn những người Assacenis xung quanh rằng 

họ sẽ được tha mạng khi bị bắt, ông xử tử tất cả lính đã đầu 

hàng. Các điểm phòng thủ của họ ở Ora và Aornus cũng bị 

đánh ập vào. Các quân đoàn đóng trong đó có lẽ đều bị thảm 

sát. 
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Sisikottos, ngƣời đã giúp Vua Alexander Đại Đế trong chiến-

traän naày, đƣợc phong làm thống đốc của Aornos. 

        

Alexander và Porus, họa phẩm của Charles Le Brun, 1673. 

Sau khi hạ đƣợc Aornos, Vua Alexander băng qua sông Ấn và 

đánh tan tác quân của Porus, Vua của xứ đó trong vùng Punjab trong 

trận thắng lịch sử tại Hydaspes vào năm 326 BC.  

Tuy Vua Porus sử dụng những đội tƣợng binh dũng mãnh, 

Quân đội Macedonia giành thắng lợi nhờ có lòng dũng cảm, tinh thần 

kỷ cƣơng cao và những chiến thuật tài tình của Vua Alexander. Theo 

sử sách, ông bắt đƣợc Vua Porus làm tù binh, và sau chiến thắng vang 

dội ông hỏi Vua Porus muốn đối xử nhƣ thế nào. Vua Porus đáp lại:  

“Naày Alexander, xin hãy đối xử với tôi như với một vị Quân vương.”  

Vua Alexander chƣa từng gặp phải một kẻ thù nào đáng phục 

hơn thế.  

Do đó, Vua Alexander cho phép Vua Porus đƣợc giữ vững 

Vƣơng quốc của ông ta, không những thế Vua Porus còn trở thành 

một đồng minh thân cận của Vua Alexander .  

Vua Alexander hòa giải hai ông Vua thù địch nhau là Porus và 

Taxiles, đồng thời giao cho họ cai quản các vùng đất lân cận. Cả hai 

vị Vua này đều trở nên hùng mạnh nhƣ nhau.  

Cách Vua Alexander đối đãi với Vua Porus và Taxiles chứng tỏ 

Vua Alexander muốn có thêm những đồng-minh huøng-mạnh va đáng 

tin cậy.  

Vua Alexander đặt tên cho một trong hai thành phố mới mà ông 

tìm đƣợc là Bucephala, tên của con ngựa đã đƣa ông đến Ấn Độ.  
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Vua Alexander đặt tên cho thành phố kia là Nicaea (Khải 

hoàn), ngày nay là vùng Mong. Vua Alexander tiếp tục chinh phục 

toàn bộ vùng thƣợng nguồn sông Ấn. 

Phía Đông của vƣơng quốc Porus, gần sông Hằng, là Đế chế 

hùng mạnh Magadha (tức là Ma-kiệt-đà) dƣới sự cai trị của triều đại 

Nanda. Lo sợ về khả-năng phải đối mặt với một đội quân Ấn Độ hùng 

mạnh khác nữa và kiệt sức bởi nhiều năm chinh chiến, quân đội của 

Vua Alexander nổi loạn ở sông Hyphasis (nay là Beas), không muốn 

chiến đấu tiếp nữa: 

Về phần người dân Macedonia, dẫu sao, cuộc chiến với 

Porus làm mài mòn lòng dũng cảm của họ và ngăn cản họ 

tiến xa hơn vào Ấn Độ. Thay vì làm tất cả những gì có thể để 

đẩy lùi kẻ thù với quân số chỉ có 20.000 bộ binh và 2.000 

chiến mã, họ lại kịch liệt chống lại Vua Alexander khi ông 

khăng khăng đòi vượt qua sông Hằng, mà họ biết rộng 32 

furlong (ñôn-vò cuûa Vua khi duïng binh, 5 furlong = 1 km), 

sâu 100 sải, trong khi các nhánh sông phía bên kia được mai 

phục bởi vô số bộ binh, kỵ sĩ và voi. Họ được báo rằng các vị 

Vua của Ganderites và Praesii đang đợi họ với 80000 kỵ sĩ, 

200.000 lính đánh bộ, 8.000 xe ngựa và 6.000 voi thiện chiến.  
Theo Plutarch, Vita Alexandri 

Vua Alexander, sau khi bàn bạc với quân sƣ Coenus , bị thuyết 

phục quay trở lại. Vua Alexander buộc phải trở về phía nam.  

 

Quaû ñuùng nhö lôøi Theá-Toân noùi, 

Một người làm tan tành sự nghiệp của người khác 

cho đến một lúc hành động (nghiệp) của mình sẽ làm tan 

tành sự nghiệp của chính mình. 

Tuy thế, khi sự nghiệp của mình đã bị người khác làm cho tan tành, 

và dù cho sự nghiệp đã tan tành, thì mình vẫn cứ làm cho 

người khác phải tan tành sự nghiệp. 

Đến một lúc nào đó thì hành động (nghiệp) của mình sẽ chín muồi, 

[Nhưng ] kẻ ngu đần lại cứ tưởng rằng : " đây là thời cơ của  

mình đã đến". 

Tuy nhiên, khi hành động (nghiệp) của mình đến lúc đã chín muồi, 

thì kẻ ngu đần ấy không sao thoát khỏi khổ đau. 

Người sát nhân sẽ tìm thấy kẻ giết mình trong tương lai, 
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người chiến thắng sẽ tìm thấy kẻ đánh bại mình trong tương  

lai, kẻ xúc phạm người khác sẽ tìm thấy người xúc phạm lại 

mình trong tương lai, kẻ gian ác sẽ tìm thấy người gian ác với 

mình trong tương lai, thế đó, tùy vào sự chín muồi của hành 

động đã thực thi, và dù cho sự nghiệp đã tan tành, nhưng 

hắn (kẻ ngu đần) vẫn làm cho tan tành sự nghiệp của người 

khác. 

(Samyutta-Nikaya, I, 82-85) 

 

 BAÏO-VÖÔNG A-DUÏC  

TRÔÛ THAØNH QUAÂN-VÖÔNG PHAÄT-GIAÙO 

 (304 BC– 232 BC) 

  

Ai coù ngôø ñaâu Ñeá-quoác AÁn-Ñoä cuûa Ñaïi-Ñeá Aksoka (A-Duïc) choùng suy taøn 

sau caùi cheát cuûa Ngaøi?  Leân ngoâi luùc 30 tuoåi, suoát ñôøi chinh-chieán, ñeán naêm 72 

tuoåi thì qua ñôøi.  

Moät aùc Vöông maø sau khi quy-y Phaät-Giaùo ñaõ trôû thaønh moät Minh Quaân 

Thaùnh Chuùa coù moät khoâng hai treân coõi ñôøi. Ngaøi hoøan-toøan khaùc haún caùc nhaø 

laõnh-ñaïo quoác gia khaùc töø tröôùc vaø maõi ñeán naêm 2442 cuûa theá kyû XXV... 

 

Chinh phạt Kalinga 

Phần đầu của triều đại của Vua A-Dục rõ ràng là khát máu. A-

Dục lieân- tục phaùt-ñoäng chieán-tranh hết vùng đất naày đến vùng đất 

khác và mở rộng đáng kể Đế-chế Maurya đã khá rộng lớn và tích-trữ 

thêm của-cải. Cuộc chieán-tranh cuối cùng là Vöông-quoác Kalinga 

nằm trên bờ biển phía đông Ấn-Độ (ngày nay là Orissa). Kalinga tự-

hào với chủ-quyền và nền dân-chủ; với nền dân-chủ kết-hợp Vua - 

Nghị viện, khá là đặc-biệt trong xứ Bharata cổ-đại, vì nơi đó đã tồn-tại 
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khái-niệm Rajdharma (phaùp hay laø nghĩa-vụ của Vua), đƣợc keát-hôïp 

chaët-cheû vôùi khái-niệm về sự dũng-cảm và Kshatriya dharma (nghóa-

vuï cuûa Saùt-Ñeá-Lôïi). 

Nguyên-nhân khởi đầu cuộc chiến-tranh Kalinga (265 BC hoặc 

263 BC) không rõ-ràng. Một trong những ngƣời anh của Vua A-Dục - 

và có lẽ là ngƣời ủng hộ Susima - có lẽ là bỏ chạy về phía Kalinga và 

chaùnh-thức lánh nạn ở nơi đó. Điều naày đã làm Vua A-Dục nổi giận. 

Ông đƣợc khuyên bởi các quan đại thần nên tấn công Kalinga cho 

hành động phản bội đó.  

Vua A-Dục sau đó đã yêu-cầu Hoàng-gia Kalinga đầu hàng.  

(Ñaàu haøng cuøng nghóa vôùi töï-saùt, ñoù laø tuïc-leä cuûa AÁn-Ñoä!) 

Khi họ coi thƣờng tối-hậu thƣ đó, Vua A-Dục gôûi một trong các 

Tƣớng-laõnh của mình đến Kalinga để buộc họ đầu hàng. 

Tuy nhiên, vị Tƣớng và các quân lính của ông ta đã bị đánh bật,  

qua những chieán-löôïc chiến-thuật tài-tình của vieân laõo Töôùng Tổng 

Tƣ Lệnh xứ Kalinga.  

Vua A-dục, nổi giaän xung Thieân bởi sự thất bại naày, neân đã 

toøan löïc tấn-công. Kalinga chống cự mãnh-liệt, nhƣng họ không phải 

là đối-thủ của quân-lực hung-hậu vaø thieän-chieán của Vua A-Dục. 

Toàn bộ Kalinga bị cƣỡng-đoạt và tiêu-diệt. Sau naày Vua A-Dục ghi 

laïi: khoảng 100.000 ngƣời thiệt mạng, hàng trăm ngàn ngƣời thƣơng 

vong và 150.000 bị bắt làm tù binh phía Kalinga và 10.000 từ quân 

đội của Vua; hàng ngàn ngƣời bị trục xuất khoûi xöùa Kalinga. 

Chuyển sang Phật giáo 

Theo nhƣ truyền-thuyết, một ngày sau khi cuộc chiến kết-thúc, 

Vua A-dục cƣỡi ngựa dạo quanh phía đông thành phố và tất-cả những 

gì mà ông có thể thấy là những căn nhà cháy rụi và những xác ngƣời 

rải rác khắp nơi. Cảnh-tƣợng này làm ông cảm thấy khó ở và ông thốt 

lên câu nói nổi tiếng,  

Ta đã làm gì thế naày? Neáu ñaây laø söï chieán-thaéng, vaäy 

thì thaûm-baïi laø gì? Ñaây laø chieán-thaéng hay thaûm-baïi? Ñaây laø 

coâng-lyù hay baát-coâng? Ñaây laø thaéng traän hay baïi vong? Ñaây laø 

söï duõng-caõm ñeå taøn-saùt treû nít vaø phuï-nöõ ö? Coù phaûi ta baønh-

tröôùng ñeá-quoác ñeå ñöôïc giaøu sang thònh-trò hay laø ta tieâu dieät 

vöông-quoác cuûa keû khaùc ñeå phoàn vinh? Ngöôøi maát choàng, keû 

maát cha, ngöôøi khaùc maát con, meï con ngöôøi coù chöûa kia vong 

maïng ...  Caùc thaây ma naày laø gì ñaây? Nhöõng thöù naày ñaùnh daáu 
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cho moät chieán-coâng hieån-haùch hay moät moät thaûm-baïi? Coøn 

nhöõng con keân keân, quaï ñen vaø chim öng kia phaûi chaêng caùc 

ngöôi laø nhöõng söù-giaû cuûa töû-thaàn hay cuûa toäi aùc? 

 

Sự tàn bạo của cuộc chinh phạt đã làm Vua chuyển hóa sang 

Phật-giáo (sau khi ñöôïc Toå Upagupta giaùo-hoùa) và sử dụng vị trí của 

mình để truyền bá triết lý tƣơng đối mới này lên đỉnh cao, đến mức 

nhƣ là La-Mã cổ đại và Ai-Cập. 

Cũng theo truyền thuyết, cũng có một yếu tố khác đã dẫn dắt 

Vua A-dục đến Phật giáo. Một công chúa Maurya - vợ của một trong 

những ngƣời anh trai của A-dục (đã bị ông xử tử) chạy trốn khỏi dinh 

thự với một tỳ nữ, lo sợ cho đứa con chƣa ra đời. Trải qua một hành 

trình dài, công chúa đang mang thai ngã gục dƣới một gốc cây trong 

rừng, và ngƣời tỳ nữ chạy đến ngôi đền gần đó để nhờ một thầy tu hay 

thầy thuốc đến giúp. Trong khi đó, dƣới gốc cây, công chúa hạ sinh 

một ngƣời con trai. Hoàng tử trẻ tuổi đƣợc nuôi nấng và dạy dỗ bởi 

những Brahmin trong ngôi đền. Sau naày, khi cậu khoảng mƣời ba 

tuổi, cậu tình cờ gặp Vua A-Dục, ông ngạc nhiên khi thấy một cậu bé 

nhỏ tuổi nhƣ vậy ăn mặc nhƣ một nhà hiền triết. Khi cậu bé bình thản 

tiết lộ thân thế của mình, có vẻ nhƣ là Vua A-Dục xúc động vì hối hận 

và lòng thƣơng cảm, và cho dời cậu bé và mẹ cậu về lại Hoàng cung. 

Trong khi đó Hoàng-hậu Devi, một ngƣời theo Phật giáo, và 

nuôi dạy các con theo tín ngƣỡng đó, và rõ ràng là đã rời bỏ Vua A-

Dục sau khi bà chứng kiến những việc tàn bạo xảy ra tại Kalinga. Vua 

A-Dục đau khổ vì điều naày, và đƣợc khuyên bởi ngƣời cháu của mình 

(ngƣời lớn lên trong đền thờ và mang tính thầy tu nhiều hơn là Hoàng-

Tử) quy thuận theo Dharma và tránh xa chiến tranh. Hoàng-Tử 

Mahindra và công chúa Sanghamitra, con của Hoàng-hậu Devi, chán 

ghét bạo lực và cảnh đổ máu, nhƣng biết rằng chiến-tranh trong 

Hoàng-gia sẽ là một phần của cuộc đời họ. Do đó họ xin phép Vua A-

Dục gia nhập với các nhà sƣ Phật-giáo. Vua miễn cƣỡng chấp nhận.  

Hai ngƣời naày đã thiết-lập Phật-giáo ở Ceylon (bây giờ là Tích- 

Lan). 

Từ thời điểm đó Vua A-Dục, ngƣời đã từng đƣợc miêu-tả nhƣ 

là “A-Dục AÙc Vƣơng” (Chandashoka), bắt đầu đƣợc mô tả nhƣ là “A-

Dục Sùng Ñạo” (Dharmashoka). Ngaøi cho nhieàu phaùi ñoøan ñi khaép 

nôi truyền-baù trƣờng phái Vibhajjvada của Phật giáo và thuyết pháp 
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giáo-lý trong Vƣơng-quốc của mình cũng nhƣ ra khắp thế giới từ 

khoảng 250 BC.  

Các bia ký va truyền thuyết nói rất nhiều về tấm lòng nhiệt 

thành của Asoka đối với tôn giáo mà ông vừa mới quy ngƣỡng. Theo 

các tài liệu này thì sau khi quy y Tam bảo, Vua dành nhiều tình cảm 

ƣu ái cho tôn giáo của mình. Trƣớc hết , trong các bia ký, Vua tự nhận 

là đệ tử Phật (upàsika), khẳng định niềm tin và bày tỏ lòng tôn kính 

của mình đối với Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng.  

Vua đối đãi nồng hậu với chƣ Tăng và khuyên thần dân có thái 

độ tƣơng tự đối với hàng xuất gia.  

Truyền thuyết Tích Lan thuật rằng sau khi đƣợc Nigrodha cảm 

hóa, mỗi ngày Vua đón tiếp hàng vạn tu sĩ Phật giáo đến thọ trai và 

nói pháp (Dharma) tại Hoàng-cung. Theo tài liệu này thì mỗi ngày 

Ngaøi phải chi hết 40.000 tiền vàng cho việc thết đãi 60.000 tu sĩ Phật 

giáo.  

Tác phẩm Samantapàsàdika nêu con số Vua ủng-hộ cho giáo 

hội Phật giáo mỗi ngày lên tới 500.000 tiền vàng, đƣợc chia nhƣ sau:  

 100.000 dành cho ngaøi Nigrodha chi tiêu các Phật sự;  

 100.000 dành cho việc mua sắm hƣơng hoa cúng dƣờng 

các điện Phật;  

 100.000 dành cho việc hoằng pháp lợi sanh;  

 100.000 dùng cung cấp các tiện nghi vật chất cho các 

tăng sĩ;  

 100.000 dành cho việc điều trị các tu sĩ đau ốm.  

Tài liệu Bắc truyền còn đi xa hơn trong việc mô tả tấm lòng 

ngƣỡng mộ Phật giáo của Vua bằng cách thuật câu chuyện rằng,  

sau khi hoàn tất công trình xây dựng các bảo tháp, Vua 

hiến tặng toàn bộ Vƣơng quốc của mình cho Tăng-già 

(Sangha) và rồi Vua đã ba lần mua lại nó từ Tăng-già.  

Trong ký sự của mình, Pháp-Hiển (Fa-hsien) nhắc lại chuyện 

naày và nói thêm rằng Ñaïi-Ñeá A-Duïc đã cho xây một tòa tháp lớn ở 

Pàtaliputra và một trụ đá gần bên cạnh trên đó ghi rằng “Asoka đã 

hiến tặng toàn cõi Diêm Phù Đề (Jambudvìpa) cho giáo hội Tăng-già 

và rồi đã xin chuộc lại bằng tiền. Ông đã tặng đi và chuộc lại Vƣơng 

quốc của mình trong ba lần.” 
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LÒCH-SÖÛ PHAÄT-GIAÙO 

NHÖÕNG SAI-LAÀM CAÀN PHAÛI DUYEÄT VAØ CHÆNH 

 

Lòch-söû hieän-ñaïi cuõng nhö caùc nhaø khaûo-coå ghi cheùp coù raát nhieàu sai-laàm 

veà xöù Phaät, tuy nhieân caùc Söû-gia Phaät-Giaùo, nhöõng baäc cao-ñöùc trong caùc Giaùo-

Hoäi treân theá-giôùi cuõng khoâng heà hay bieát!.  

 

1. THÖÙ NHÖÙT LAØ NOÙI THAØNH CA-TYØ-LA-VEÄ (KAPILAVASTU) 

RAÁT NHOÛ.  

 

Hoï khoâng bieát raèng sau traän luït (khoûang 480 hoaëc 483 tröôùc Coâng-Nguyeân) 

nuoát tröûng Vua Tyø-Löu-Ly thì ñoäng ñaát lôùn xaõy ra ñaõ bieán nuôùc AÁn-Ñoä roäng lôùn 

hôn phaân nöõa thaønh bình-ñòa. Sau naày, chính Vua A-Duïc ñaõõ thoáng-nhöùt laõnh-thoå 

AÁn-Ñoä laïi, Ñoâng sang ñeán Mieán-Ñieän, Taây lan taän vònh Ba-Tö (Iran). 
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Seleucus I (358 BC – 281 BC) voán laø quan vieân cuûa Ñaïi-Ñeá Alexandria; 

sau khi Ñaïi-Ñeá baêng-haø ñöôïc cöû laøm Satrap töùc Thoáng-Ñoác, 7 töôùng-laõnh khaùc 

noåi loïan vaø töï laäp laøm Vua. Trong soá ñoù, Seleucus thaønh laäp Vöông-trieàu 

Seleucid. Töôùng Antigonus thaønh laäp Vöông-trieàu cuûa mình, coøn Ptolemy I Soter 

(coù leõ anh em cuøng cha khaùc Meï vôùi Ñaïi-Ñeá Alexander) laäp neân Vöông-trieàu 

Ptolemaic, cai-trò xöù Ai-Caäp (367 BC–283 BC); naêm 305 BC thì laáy Vöông-hieäu 

laø Pharaoh... 

Naêm 304 BC döôùi söùc eùp cuûa Vua Antigonus, Vua Seleucus I phaûi thoûa 

hieäp vôùi Ñaïi-Vöông Chandragupta, töùc laø OÂng Noäi cuûa A-Duïc Ñaïi-Ñeá, vaø daâng 

phaàn laõnh-thoå cuûa mình (Afghanistan/Baluchistan) ñoåi laáy 500 voi chieán vaø ñoàng 

thôøi daâng con gaùi cuûa mình leân Vua Chandragupta ñeå caàu-thaân vaø an-höôõng 

thanh-bình ñeán naêm 281 BC thì baêng-haø. Con chaùu tieáp tuc maõi ñeán 7 ñôøi vaø dieät 

khi Nöõ-Hoøang Cleopatra Thea (162-121 BC) cuûa Syria qua ñôøi.   

Chæ coù 500 con voi maø ñaùnh ñoåi ñöôïc caû xöù Afghanistan, thì phaûi bieát 

Vöông-quoác cuûa AÁn-Ñoä thôøi Vua Tònh-Phaïn khoâng phaûi laø nhoû. Vì sao? – Khi 

Vua Tònh-Phaïn di-giaù ñeán thaêm Phaät Thích-Ca Möu-Ni ñaõ ñem theo 80.000 

chieán-töôïng vaø 80.000 chieán maõ ñeå phoâ-tröông thanh-theá vaø söï giaøu thònh. Laáy gì 

laøm chöùng-côù? (xem Vua Alexander  ñaùnh Ma-Kieät-Ñaø (Magadha) ôû treân seõ 

thaáy quaân-löïc ngaøy xöa cuûa caùc Ñaïi Quoác.) 

 

 

Thöôïng-löu soâng Haèng, taïi thôøi ñieåm Phaät coøn taïi theá. 
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KINH ÑAÏI BAÛO-TÍCH 

XIII 
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2. KHOÂNG PHAÛI PHAÄT KHOÂNG COÙ KHAÛ-NAÊNG CÖÙU-ÑOÄ 

THÍCH-CHUÛNG, NHÖNG  KHOÂNG MUOÁN DUØNG THAÀN-

THOÂNG ÑEÃ HOÙA-GIAÛI NGHIEÄP-LÖÏC. Neáu muoán, chæ caàn ngaøi 

nhaán chaân xuoáng ñaïi ñòa thì coù theå bieán thaønh coõi Phaät trang-nghieâm; 

cuõng coù theå duøng thaàn-thoâng chuyeãn hoï sang moät choã khaùc, laãn traùnh 

cho ñeán khi döông-thoï cuûa Vua Tyø-Löu-Ly heát thì ñem trôû veà.  

 Thaät ra, baûy vaïn (70.000) ngöôøi hoï Thích ñöôïc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn chæ 

sau 6 naêm khi Phaät thaønh Ñaïo. 

 Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn laø gì? Tieáng Phaïn laø Anutpattika-dharmakshanti:  

nghóa laø nhẫn đạt đƣợc qua hiểu biết rằng tất-cả mọi hiện-tƣợng (dharma) đều 

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

Sanh Pháp: Luật không còn sanh tử, hay lý chân nhƣ và thể của Niết Bàn] của chƣ 

Bồ Tát, những vị đã đạt đƣợc Bát Địa (Acala-Bhumi) hay Bất Thối Địa (Avivartin-

Bhumi). Xem theâm Vöông kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Thaäp Ñòa, ñeå bieát theâm veà 

baäc ñaït Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn. 

 Ngöôøi ñöôïc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn, coù nhieàu vò phaûi traû heát oan-nghieäp tieàn 

khieân, sau khi boû baùo-thaân (huyeãn-thaân baát-tònh) thì ñöôïc huyeãn-thaân thanh-tònh, 

thöôøng sanh vaøo caùc theá-giôùi thanh-tònh cuûa chö Phaät. Tröø haïnh nguyeän phaûi trôû 
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laïi caùc coõi ueá-tröôïc ñeå cöùu-ñoä chuùng-sanh; thaønh-thuïc nhöõng chuùng-sanh höõu 

duyeân; xeáp ñaët laïi kinh-ñieån; laäp qui-taéc, luaät-nghi cho haøng haäu hoïc trong thôøi-

gian Phaät khoâng xuaát-hieän, caùc baäc thöôïng- nhaân, chí-ñöùc giaáu mình, aån-daät; caát 

tieáng sö-töû khieán cho loøai choàn caùo möôïn oai huøm traø troän, laãn nuùp trong Phaät-

Phaùp phaûi moät phen tan maät, vôû tim; duøng moùng vuoát maø caøo xeù boä maët giaû traát 

cuûa ñaùm aùc sa-moân, nhöõng keû khoùat aùo Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni laøm chuyeän baïi-

hoïai trong cöûa Phaät, v.v... thì phaûi thoï nhuïc-thaân do cha meï sanh ra ñeå theå-hieän 

“ñoàng-söï”.  

Neáu Boà-Taùt khoâng coù nhuïc-thaân, khoâng chòu caûnh noùng laïnh nhö theá-tuïc, 

khoâng thaát-baïi nhö moïi ngöôøi, khoâng thaønh-töïu quyeán-thuoäc, khoâng giaøu sang, 

khoâng coù theá-löïc, v.v. thì nhöõng chuùng-sanh ñöôïc hoùa-ñoä seõ sanh loøng voïng-

chaáp; hoï chaáp raèng mình khoâng theå naøo tu-taäp ñöôïc nhö Boà-Taùt chæ-daïy, vì sao? 

– Bôûi vì, Boà-Taùt hoùa-sanh coøn hoï chæ coù nhuïc-thaân thì laøm sao tu-taäp? Laøm sao 

chöùng ñaéc?  

Vì ñaïi töø ñaïi bi maø thoï nhuïc-thaân chôù khoâng bò thaân laøm khoå, khoâng bò taâm 

vaøy-voø. Quaù-khöù ñaõ qua khoâng nuoái-tieác, hieän-taïi sanh dieät laøm heát khaû-naêng, 

töông-lai chöa ñeán khoâng voïng caàu; ñi coù nôi veà coù choã.  

Vì muoán trang-nghieâm Tònh-ñoä cuûa mình, Boà-Taùt nhaãn chòu taát-caû baát- 

haïnh maø theá-gian mang ñeán, khoâng heà than vaén thôû daøi, khoâng traùch moùc ai, 

khoâng than thaân traùch phaän, cuõng khoâng cho laø Nghieäp maø mình phaûi gaùnh chòu,  

cuõng khoâng chöôõi ruûa keû haïi mình chæ thaàm caàu nguyeän cho chuùng boû taø-kieán, 

bieát quay veà tu-haønh theo Phaät-Ñaïo, duy nguyeän coõi nöôùc cuûa mình khoâng coù 

nhöõng caûnh aùi-tình traùi ngang, löøa-ñaûo, bòp-bôïm, ñoái-xöû baát bình-ñaúng, daõ-man, 

voâ nhaân-ñaïo, Nhaân Thieân khoâng caàn phaûi lao nhoïc maø kieám soáng qua ngaøy, v.v... 

Coøn nhöõng gì toát ñeïp thì hoài-höôùng cho coõi Phaät cuûa mình.  

Vì vaäy, Ta-Baø (Kham-Nhaãn) Theá-Giôùi (Saha-Lokadhatu) khoâng phaûi laø 

nôi maø caùc chuùng-sanh taïo aùc-nghieäp ôû caùc coõi khaùc ñeán ñeå ñeàn traû aùc baùo (xem 

toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Taäp 9, Phaùp-Hoäi Nhöït Maät) maø cuõng chính laø loø luyeän 

chö Phaät trong töông-lai vaäy.  
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Nầy Hƣơng Tƣợng Vƣơng! Nếu là kẻ mà tịnh thế-giới (suddha-

ksetra) không chấp-nhận thì đều ở cõi Ta-Bà ấy (ueá-ñoä: mala-ksetra), 

đó là  

1. kẻ phạm tội ngũ nghịch,  

2. huỷ-báng kinh-điển phƣơng-đẳng Đại-thừa,  

3. chê bai Thánh-nhơn (Arya),  

4. phạm tứ trọng cấm.  

Những kẻ nhƣ vậy làm ô-nhục thế giới Ta-Bà (Sahalokadhatu). Phật 

Thích-Ca Mâu-Ni (Shakyamuni) vì bổn-nguyện nhơn-duyên nên hiện 

thân trong cõi ấy. 

(...) 

 

Naày Quang-Maät Coâng-Ñöùc! Chuùng-sanh nôi theá-giôùi Ta-Baø kia coù 

nhôn-duyeân gì maø phaûi bò phaùp quôû traùch. Vì möôøi phöông theá-giôùi caùc 

chuùng-sanh bò phaït ñuoåi ñeàu ñeán sanh trong theá-giôùi Ta-Baø. Taïi sao? Vì 

hoï hay taïo nghieäp 

1. nguõ nghòch (gieát Cha, gieát Meï, gieát A-la-haùn, phaù hoøa-hieäp 

Taêng-giaø, laøm thaân Phaät chaûy maùu), 

2. huûy baùng Ñaïi-thöøa, 

3. cheâ bai Thaùnh-nhôn, 

4. phaïm boán toäi troïng (Saùt, Ñaïo, Daâm, Voïng). 

Do nhôn-duyeân nghieäp aùc nhö vaäy neân hoï sanh trong ba AÙc-Ñaïo thoï 

voâ-löôïng khoå. Ñaõ thoï khoå roài hoï laïi chaúng theå ñöôïc phaùp Thaäp-Thieän, vì 

vaäy maø hoï laïi sanh ôû Ta-Baø theá-giôùi. 

Ngöôøi aáy, neáu tröôùc coù tu-taäp thieän-caên nhö tín-caên ñeán hueä-caên thì 

troïn chaúng sanh vaøo quoác-ñoä teä aùc. Vì hoï taïo nghieäp nhôn aùc neân sanh nôi 

aùc quoác-ñoä, caùc caên thieáu khuyeát taøn-taät, thaân ngöôøi chaúng ñuû, khoâng coù 

nieäm taâm, nhöõng moùn caàn duøng vaø caùc thöù uoáng aên, y phuïc, ngoaï-cuï, 

thuoác men, phoøng nhaø ñeàu khoù ñöôïc, thoï-maïng ngaén-nguûi, nguû thöùc chaúng 

yeân, trí-hueä thieän-caên phöôùc-ñöùc ñeàu khoâng ñuû, söï laønh toát ít coù, hoï khoâng 

coù taâm töø-bi öa laøm vieäc aùc ñoäc, öa tu aùc-kieán, thích ñoïc saùch taø-luaän, öa 

tin baïn xaáu aùc, öa phaùt nguyeän xaáu-aùc, thaân nhieàu bònh döõ, nhieàu söï vieäc 

aùc, thöôøng vui-thích theâm lôùn nhieàu phaùp tam AÙc-Ñaïo, kính thôø taø thaàn, 

baåm taùnh teä aùc, öa côït ñuøa ganh gheùt, thaønh töïu ñaày-ñuû caùc nghieäp baát 

thieän, öa huûy baùng Tam-Baûo, thích ñi trong ba AÙc-Ñaïo. 
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Ngöôøi hoïc Ñaïo Boà-Taùt tu moät ñôøi ôû coõi Ta-Baø naày baèng chö Boà-Taùt ôû caùc 

coõi Phaät thanh-tònh tu-haønh haøng traêm ñôøi (xem toân Ñaïi Thöøa Ñaûnh Vöông 

Kinh). Chö Boà-Taùt ôû coõi Phaät thanh-tònh khoâng coù chöôùng-duyeân neân töø moät Ñòa 

(Bhumi) nhaûy sang moät Ñòa cao hôn phaûi traûi qua soá kieáp raát daøi laâu. Chính vì 

vaäy, chö Ñaïi Boà-Taùt thöôøng phaùt nguyeän vaøo coõi oâ-tröôïc cöùu-ñoä chuùng-sanh vaø 

thaønh-töïu Phaät-Ñaïo. Tuy nhieân, coõi ta-Baø khoâng phaûi Boà-Taùt naøo vaøo cuõng 

thaønh-töïu caû. Moät soá Ñòa-Tieàn Boà-taùt sanh vaøo thì bò thoái-thaát neáu khoâng gaëp 

ñöôïc Ñaïo-Sö hay Thieän-Tri Thöùc (Kalyanamitra) heát loøng daïy baûo hoaëc höôùng-

daãn! 

Boà-Taùt bieát taát-caû; nhöng khoâng khôûi taâm ñoäc aùc ñoái vôùi chuùng-sanh coù aùc-

yù, aùc taâm, aùc haïnh, aùc khaåu ñoái vôùi mình, taïi sao? – Bôûi vì Boà-taùt quaùn thaáy 

chuùng-sanh töø nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp ñaõ töøng laøm cha meï, vôï/choàng, con chaùu, 

v.v... neân khoâng theå khôûi aùc-taâm, aùc haïnh, aùc khaåu vôùi hoï ñöôïc!  

Boà-taùt cuõng quaùn thaáy chuùng-sanh cuõng ñaõ töøng laø keû thuø hay nhöõng keû 

mình ñaõ töøng haõm-haïi, aên thòt uoáng maùu, v.v. thì baây giôø chæ nhaän chòu söï ñoái xöû 

baát-coâng cuûa hoï, aâu cuõng laø quaû-baùo nheï laém roài, neân khoâng muoán gaây taïo “nhaân 

baát thieän” môùi nöõa. 

Chuùng-sanh ñoái xöû khoâng phaûi vôùi Boà-Taùt thì phaûi laõnh laáy haäu-quaû khoâng 

laønh khoâng toát, suoát ñôøi soáng trong ñau-khoå, cheát ñoïa Ñòa-Nguïc ... Cho ñeán, khi 

naøo ñoù hoï thöùc tænh, tìm ñeán Boà-Taùt xin toû baøy aên-naên, saùm-hoái vaø caàu xin tha-

thöù thì toäi-loãi seõ ñöôïc tan bieán.  

Keû naøo sôùm yù-thöùc vieäc laøm cuûa mình ñoái vôùi Boà-Taùt thì seõ sôùm khieán 

choNghieäp giaõm vaø khoâng thaønh-thuïc trong ñôøi hieän-taïi  hay ngay sau caùi cheát, 

ñeå coù cô-hoäi tu-taäp.   

Gieát con vaät nhoû toäi nhoû, gieát vaät lôùn toäi lôùn; tha vaät nhoû phöôùc nhieàu hôn 

tha vaät lôùn.  

Laøm toäi vôùi nhöõng keû khoâng giöõ Giôùi, khoâng tu Luïc-Ñoä, khoâng haønh Töù 

Nhieáp Phaùp, khoâng tu Töù Phaïm-Truï, khoâng phaùt Boà-Ñeà Taâm thì toäi coøn nheï vì 

nhöõng chuùng-sanh ñoù laø “sattva” (dòch laø “höõu” hay “ngöôøi chöa giaùc ngoä”); chôù 

laøm toäi laøm loãi vôùi haøng Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn thì toäi kia neáu coù hình töôùng aét caû 
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theá-giôùi naày cuõng khoâng dung chöùa noåi! Vì Boà-taùt nhö vaäy goïi laø “Bodhisattva 

Mahasattva” (taïm dòch laø baäc “Ñaïi-Só”).  

Chôù noùi raèng mình laøm khoâng toäi. Khi chöa chöùng Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn thì 

taát caû lôøi noùi, haønh-ñoäng vaø tö-töôûng ñeàu laø toäi-loãi!  

 Kinh (Sutra) naøo noùi baûy vaïn (70.000) ngöôøi hoï Thích ñöôïc Voâ-Sanh 

Phaùp-Nhaãn chæ sau 6 naêm khi Phaät thaønh Ñaïo? 

 

KINH ÑAÏI BAÛO-TÍCH 

XIII 

PHAÙP-HOÄI BOÀ-TAÙT KIEÁN-THIEÄT 

 

PHẨM 

GIÁ LA CA BA LỢI BÀ LA XÀ CA NGOẠI ÐẠO 

 

THỨ HAI MƢƠI BỐN 

 

 (...) Bấy giờ Vua Ni Di lòng chẳng sợ bƣớc lên Thiện Pháp Ðƣờng. Thiên 

Ðế Thích đón tiếp Vua và chia nửa bửu tọa cho Vua cùng ngồi. 

Hai Vua ngồi xong. Thiên Ðế Thích ôn nhu nói với Vua Ni Di rằng : Ðại Vua 

làm đƣợc lợi ích lớn, có thể làm cho Phật pháp thạnh hƣng tăng trƣởng. 

Thiên Ðế Thích lại bảo chƣ Thiên Ðao Lợi rằng : Vua Ni Di nầy đầy đủ thành tựu 

phƣơng tiện thiện xảo chẳng thể nghĩ bàn. Trong thời gian ngắn, Vua nầy có thể 

làm cho tám mƣơi ngàn vạn chúng sanh an trụ Phật pháp mà Ma Ða Lê đều chẳng 

hay biết. 

Lúc ấy Vua Ni Di vì chƣ Thiên Ðao Lợi mà giảng rộng Phật pháp vi diệu. Làm 

cho chƣ Thiên đƣợc lợi ích xong, Vua thƣa với Thiên Ðế Thích rằng : Tôi muốn 

trở lại Diêm Phù Ðề,. Tại sao ? Vì tôi muốn hộ trì chánh pháp của Phật tại Diêm 

Phù Ðề vậy. 

Thiên Ðế Thích liền truyền Ma Ða Lê  nghiêm bị ngàn cổ xe  đƣa Vua Ni Di 

về. 

Về đến Diêm phù Ðề Vua Ni Di thành tựu phƣơng tiện đại từ thiện xảo dìu dắt 

vô lƣợng chúng sanh an trụ Phật pháp. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Vua Ni Di thuở xƣa ấy chính là thân Phật đây vậy. 

Ðại Vƣơng nên quan sát năng lực của hạnh bất phóng dật khó nghĩ bàn đƣợc. 

Vua Ni Di lên ngồi ngự tọa của Thiên Ðế Thích mà còn chẳng tham trƣớc. Vì thế 
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nên Ðại Vƣơng ở trong Phật pháp phải siêng năng tinh tấn tu các hạnh chẳng 

phóng dật. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Thế nào gọi là Phật pháp ? 

Nầy Ðại Vƣơng ! Tất cả pháp đều là Phật pháp cả ». 

Tịnh Phạn Vƣơng nghe lời dạy nầy liền bạch rằng : « Bạch Thế Tôn! Nếu tất 

cả pháp là Phật pháp, thì tất cả chúng sanh cũng lẽ ra là Phật». 

Ðức Phật phán rằng:  

Nếu chẳng điên đảo thấy chúng sanh thì chính là Phật vậy. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Nói là Phật đó, là nhƣ thiệt thấy chúng sanh vậy, 

nhƣ thiệt thấy chúng sanh chính là thấy thiệt-tế (bhuta: khoâng bò nhaân-

duyeân haïn-ñònh, dò-danh cuûa Chaân-Nhö (Tathata). Thiệt-tế chính là 

pháp-giới (dharmadhatu). 

Nầy Ðại Vƣơng! Thiệt tế ấy chẳng thể hiển thị đƣợc. Chỉ là danh từ, 

chỉ là thế tục, chỉ là trong số thế tục, chỉ có ngôn thuyết, chỉ giả đặt để. Phải 

nhận xét nhƣ vậy. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Tất cả pháp vô sanh đây là môn đà la ni. Tại sao đây 

gọi là môn đà la ni ? Ở đây tất cả pháp không động không lay, không lấy 

không bỏ, đây gọi là môn đà la ni. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Tất cả pháp bất diệt là môn đà la ni. Tại sao bất diệt 

là môn đà la ni ? Trong ấy, tất cả pháp chẳng động chẳng lay, chẳng lấy 

chẳng bỏ. Môn đà la ni ấy không có tƣớng mạo, không có tự tánh, không đặt 

đề đƣợc, không tác không tạo, không lai không khứ, không ngã không nhơn, 

không chúng sanh không thọ mạng, không dƣỡng dục chẳng phải đối trị, 

không hình không trạng, không trói không rời, không uế không tịnh, không 

thƣơng không ghét, không buộc không mở, không xuất không thối, không 

đƣợc không ở, không định không loạn, không tri  chẳng phải vô tri, chẳng 

phải kiến chẳng phải vô kiến, chẳng phải giới chẳng phải phạm, chẳng phải 

ăn năn chẳng phải không ăn năn, chẳng phải mừng chẳng phải không mừng, 

chẳng phải khổ chẳng phải vui, chẳng phải định chẳng phải bất định , chẳng 

phải thiệt chẳng phải đảo, chẳng phải Niết bàn chẳng phải không Niết bàn, 

chẳng phải ái kiến chẳng phải lìa ái kiến, chẳng phải giải thoát chẳng phải 

không giải thoát, chẳng phải trí chẳng phải bất trí, chẳng phải nhìn xem 

chẳng phải chẳng nhìn xem, chẳng phải nghiệp chẳng phải chẳng nghiệp, 

chẳng phải đạo chẳng phải chẳng đạo. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Phải dùng sáu mƣơi bảy pháp môn để vào tất cả 

pháp. 

Nầy Ðại Vƣơng tự thể các pháp chẳng phải từng có sẽ có hiện có. 

Nhƣ tƣợng trong gƣơng chẳng phải có không, tự thể của sắc cũng vậy, chẳng 

phải đã sẽ và hiện có. Thọ tƣởng hành và thức cũng nhƣ vậy. 
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Nầy Ðại Vƣơng ! Nhƣ vang chẳng phải đã sẽ, và hiện có, sắc thọ 

tƣởng hành  và thức cũng nhƣ vậy, thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Nhƣ dƣơng diệm chẳng phải đã sẽ và hiện có, sắc 

thọ tƣởng hành và thức cũng nhƣ vậy, thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện 

có. 

Nầy Ðại Vƣơng nhƣ khối bọt nƣớc chẳng bền chắc, nó chẳng phải đã 

sẽ và hiện có, sắc thọ tƣởng hành và thức cũng nhƣ vậy, thể tánh nó chẳng 

phải đã sẽ và hiện có. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Nhƣ mộng thấy nữ nhơn đẹp, sự thấy trong mộng 

chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thể tánh của sắc thọ tƣởng hành thức cũng nhƣ 

vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Nhƣ Thạch Nữ mộng thấy đẻ con trai, sự đƣợc thấy 

trong mộng ấy chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thể tánh của thọ tƣởng hành và 

thức cũng nhƣ vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. 

Nầy Ðại Vƣơng ! Sắc không có sanh cũng không có diệt, thọ tƣởng hành 

và thức không có sanh cũng không có diệt, nhƣ Niết bàn giới không có sanh 

không có diệt vậy. 

Nhƣ pháp giới không sanh không diệt, sắc thọ tƣởng hành và thức không 

sanh không diệt cũng nhƣ vậy. 

Nầy Ðại Vƣơng  Tất cả pháp là Nhƣ Lai cảnh giới, bất khả tƣ nghì cũng 

là Nhƣ Lai cảnh giới, bất cộng pháp, cũng là Nhƣ Lai cảnh giới, vì chẳng cùng 

chung với cảnh giới của tất cả phàm phu vậy, cũng chẳng cùng chung với cảnh 

giới của tất cả Thanh Văn Duyên Giác vậy. 

Tất cả pháp ấy chẳng phải chê chẳng phải khen, chẳng phải đƣợc chẳng 

phải mất, chẳng phải giác chẳng phải bất giác, chẳng phải trí chẳng phải bất trí, 

chẳng phải thức chẳng phải bất thức, chẳng phải xả chẳng phải bất xả, chẳng 

phải tu chẳng phải bất tu, chẳng phải thuyết chẳng phải bất thuyết, chẳng phải 

chứng chẳng phải bất chứng, chẳng phải hiển thị chẳng phải chẳng hiển thị, 

chẳng phải khả văn chẳng phải chẳng khả văn. 

Tại sao vậy? - Vì pháp ấy không có pháp phò cử đƣợc xô ngã đƣợc nhƣ 

vậy. 

Tại sao vậy? - Vì tất cả pháp rời lìa tự tánh vậy. 

Ðại Vƣơng nay phải an tâm ở trong pháp ấy, sâu quan sát nó chớ tin nơi 

khác. 

Bấy giờ, Tịnh Phạn Vƣơng nghĩ rằng:  

Ở trong các pháp không có pháp gì để đƣợc. Không có pháp ấy chứng 

đƣợc pháp ấy mà gọi là Phật ấy. Các pháp thiệt chẳng có đƣợc. Chỉ vì chúng 

sanh mà đức Phật giả ngôn thuyết thôi. 
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Lúc Phật nói pháp ấy, Tịnh Phạn Vƣơng và bảy vạn Thích chủng đƣợc Vô- 

Sanh Pháp-Nhẫn.  

Ðức Phật biết hàng Thích chủng đƣợc thâm tín rồi liền hiện mỉm cƣời. 

 

3. DAÂN SOÁ TRONG THAØNH XAÙ-VEÄ, LUÙC PHAÄT COØN TAÏI THEÁ 

KHOÂNG PHAÛI LAØ CON SOÁ ÍT OÛI. 

 

 

Laáy gì laøm chöùng-côù ñeå tin vaøo ñieàu naày laø chaéc thaät, vì lòch-söû khoâng ghi 

cheùp laïi? caùc nhaø khaûo-coå cuõng chöa coù chöùng côù? 

Laø ngöôøi hoïc Phaät thì phaûi laáy Kinh (Sutra), Luaän (Sastra) maø laøm chöùng-

côù.  

Lòch-söû chæ ghi cheùp laïi moät phaàn cuûa nhöõng bieán-coá lôùn trong chính-trò vaø 

xaõ-hoäi. Lòch-söû cuõng nhieàu phen bò boùp meùo, söûa ñoåi, raát hieám khi phaûn-aûnh 

trung-thöïc.  

Keû naøo bôùi veát tìm loâng, vaïch laù tìm saâu, thì suoát ñôøi khoâng laõnh-hoäi ñöôïc 

söï thaät, vì sao? - Vì tìm thaáy saâu thì queân maát vieäc mình tìm noù ñeå laøm gì! Cuõng 

coù theå ñeán luùc ñoù vì gheùt saâu neân phaûi gieát noù!  

Laáy ñöôïc loâng, thaáy loâng ñeïp thì naâng-niu vaø gaén vaøo muõ noùn ñeå trang-söùc 

maø queân haún taïi sao mình tìm loâng! Ñoù laø loái nghó ñôn-thuaàn cuûa theá-tuïc, hoï 

thöôøng tuøy thuaän theo tö-duïc, tö-kieán vaø tö-lôïi maø haønh-ñoäng. 

 

Luận Đại Trí Độ 
( Mahàprajnàparamitàsatra) 
Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ) 

Dịch Phạn ra Hán: Cƣu Ma La Thập 

 

Cuốn 9 

CHƢƠNG 14 

GIAÛI-THÍCH: HIEÄN PHOÅ THAÂN 

Phật vì hạng ngƣời tội nặng không gieo trồng thiện căn thấy Phật đó, 

nên nói Phật ra đời khó gặp nhƣ hoa cây Ƣu-đàm-bát-la, lâu lâu mới có một 

lần. Ngƣời có tội nặng cũng nhƣ vậy, luân chuyển trong ba đƣờng ác. Hoặc 
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sanh ở trong cõi ngƣời, cõi trời mà gặp lúc Phật ra đời, ngƣời kia cũng không 

đƣợc thấy Phật. Nhƣ nói chín ức nhà (9x10
7
) trong thành Xá-vệ (Shravasti), 

có ba ức nhà (3x10
7
)  tận mắt trông thấy Phật, ba ức nhà (3x10

7
)  tai nghe 

có Phật, mà mắt không thấy, ba ức nhà (3x10
7
) thì không nghe cũng không 

thấy. Phật ở tại Xá-vệ hai mƣơi lăm năm mà các chúng ấy còn không nghe 

không thấy, huống là ở xa? 

Lại nữa, Phật và A-nan đi vào thành Xá-vệ khất thực. Bấy giờ có một bà 

già nghèo đứng ở đƣờng, A-nan bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, ngƣời ấy 

đáng thƣơng, xin Phật độ cho".  

Phật nói với A-nan: "Ngƣời ấy không có nhân duyên".  

A-nan thƣa: "Phật đi đến gần, ngƣời ấy trông thấy tƣớng hảo quang 

minh, ắt phát tâm hoan hỷ, lấy đó làm duyên". 

Phật đi đến gần, ngƣời ấy liền xoay lƣng lại với Phật, Phật đi qua cả bốn 

phía, ngƣời ấy liền cả bốn phía xoay lƣng lại với Phật mà ngƣớc mặt lên trời. 

Phật từ trên đi xuống, thì lại cúi mắt xuống đất. Phật từ dƣới đất hiện lên, thì 

lấy hai tay che mắt không chịu thấy Phật.  

Phật nói với A-nan: "Còn muốn là nhân duyên gì nữa?" Có hạng ngƣời 

nhƣ vậy, không có nhân duyên đắc độ nên không đƣợc thấy Phật.  

Vì vậy nên Phật nói: "Này A-nan! Phật khó gặp nhƣ hoa Ƣu-đàm-bát-la; 

giống nhƣ nƣớc mƣa tuy nhiều, khắp nơi đều có đƣợc, mà Ngạ quỷ thƣờng 

chịu khát, không thể uống đƣợc". 

 

4. NOÙI THEÂM VEÀ KINH-ÑOÂ XAÙ-VEÄ (SHRAVASTI)  

Xaù-Veä nay là Saheth-Maheth ở Uttar Pradesh, kinh đô của vƣơng quốc 

Kiều-Tất-La (Kosala).  

 

Trong thời đức Phật, Xá-Vệ (Rajagaha: Vöông-Xaù) là tên của một kinh-ñoâ cuûa 

Vƣơng quốc Kosala, moät nöôùc lớn ở Ấn-Độ, Vƣơng quốc của Vua Ba Tƣ Nặc 

(Prasenajit), cha của Thái-Tử Kỳ-Đà (Jeta).  

Ngƣời ta nói đây là thành phố nổi tiếng về ngƣời và vật (xứ văn vật hay xứ mà 

cái gì cũng có), một thành phố trong Vƣơng quốc cổ ở vùng bắc Ấn-Độ, nam ngạn 

sông Hằng (Ganges), khoảng 500 dậm về phía tây bắc của kinh-thành Ca-Tỳ-La-

Vệ (Kapilavastu), bây giờ là Rapetmapet, phía nam sông Rapti.  

Chính nơi đây, thƣơng gia Cấp-Cô-Độc (Anathapindika) đã cho xây một tu 

viện lớn trong khu vƣờn mua lại của Thái-Tử Kỳ-Đà bằng số vàng loùt gaàn heát khu 

vöôøn (baây giôø, ngöôøi ta noùi “với cái giá thần thoại”, vì hoï ñem söï ngheøo naøn cuûa 
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hoï ñeå noùi chuyeän) để đón tiếp đức Phật. Câu chuyện mua lấy khu vƣờn và dâng 

tặng cho đức Phật là một đề tài đƣợc yêu chuộng trong nghệ thuật Phật giáo thời 

trƣớc vaø maõi ñeán baây giôø cuõng chöa ai coù khaû-naêng laøm vieäc naày. 

 

 

AÁn-Ñoä Mahabharata 

 

Sau đó, nhiều đền đài và tu viện đã đƣợc xây dựng lên tại đây và nơi nầy vẫn 

tiếp tục là một trung tâm phồn thịnh của Phật giáo trong một thời gian dài.  

Baây giôø, nhieàu ngöôøi laäp ra giaû-thuyeát cho raèng nƣớc Xá-Vệ nằm trong 

Vƣơng-quốc Bắc Kiều-Tất-La (Kosala). Xá-Vệ là một nơi an-cƣ mà đức Phật rất 

thích, trong đó có ngôi vƣờn Kỳ-Thọ (Jetavana) nổi tiếng.  
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THIEÂN-TAI 

NGUYEÂN-NHAÂN VAØ HAÄU-QUAÛ 

 

Baây giôø, haõy khaûo saùt Thieân-tai theo caû hai höôùng khoa-hoïc vaø Phaät-giaùo. 

 

Toân kinh Ñòa-Taïng, vieát,  

Phẩm IV: Diêm-Phù Chúng-Sanh Nghiệp-Cảm  

Bấy giờ, Phật nói với Địa-Tạng Bồ-tát:  

Tất cả chúng-sanh nào chƣa đƣợc giải-thoát thì tánh thức không 

định, cho nên hễ tụ tập nhiều việc ác thì kết thành nghiệp ác, tụ tập 

nhiều điều thiện thì kết thành quả thiện.  Nhƣng dù làm lành, làm dữ 

đều theo cảnh mà tái-sanh, lăn lộn trong năm đƣờng, không lúc nào 

ngừng nghỉ, bị mê hoặc làm chƣớng ngại, kiếp nầy sang kiếp khác 

nhiều nhƣ bụi bặm, ví nhƣ cá lội trong lƣới, theo giòng nƣớc chảy, giá 

có tạm ra khỏi, rồi cũng trở vào.  Vì vậy mà ta phải lo nghĩ đến những 

chúng sanh ấy.  Ông đã lập nguyện, nhiều kiếp thề nặng rộng độ 

chúng sanh tội lỗi, thời ta còn lo gì. 

 

 Noùi chung thì caùc thöù Thieân-tai ñeàu coù theå quy-keát laïi thaønh nhöõng haäu-

quaû cuûa Coäng-Nghieäp vaø Bieät Nghieäp, chia thaønh Ñòa-Tai, Thuûy-Tai, Phong-Tai,ø 

Hoûa-Tai vaø taät-dòch. 

 Coäng Nghieäp vaø Bieät Nghieäp laø thuaät-ngöõ ñaëc-bieät cuûa toân kinh Thuû-

Laêng Nghieâm. Raát khoù teá-nhaän ra Coäng-Nghieäp vaø Bieät Nghieäp nay laáy moät ví 

duï ñeå minh-hoïa cho Luaät-taéc cuûa Vuõ-Truï naày. 

1. Ví duï cuøng ñi chung moät chuyeán maùy bay, chaúng may, maùy bay noå 

khoâng phaûi taát-caû ñeàu cheát heát.  

i. Ña-soá ngöôøi cheát laø coäng-nghieäp vôùi nhau,  

ii. coøn nhöõng ngöôøi soáng soùt laø bieät-nghieäp.  

Moät söï thaät khoâng choái caûi ñöôïc laø moät soá ñoâng ngöôøi cheát, coù hai tröôøng 

hôïp xaõy ra.  
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a. gia-ñình boång trôû neân khaù giaû hay giaøu coù nhôø haõng haøng-khoâng boài 

thöôøng, tieàn mua baûo-hieån nhaân thoï, xoùa nôï khi sanh tieàn. 

b. Coù gia-ñình giaøu coù boång nhieân bò suy suïp vì thaân-nhaân cuûa hoï töû 

thöôøng laø ngöôøi ngöôøi naém giöõ taát-caû neàn kinh-teá gia-ñình; chaúng 

haïn nhö moät vò Chuû-Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn-Trò cuûa moät Coâng-ty lieân-

doanh coù taàm voùc quoác-teá, hay moät OÂng Chuû cuûa moät Coâng-ty ñoäc 

laäp, laïi naém trong tay raát nhieàu coå-phaàn cuûa caùc Coâng-ty lieân-doanh, 

... maø soá tieàn boài-thöôøng laïi raát ít! Vôï/choàng xöa nay khoâng tham-döï 

vaøo kinh-doanh thì laøm sao xoay sôû? Haàu heát, tieàn baïc seõ vaøo tuùi 

boïn tay chaân boä-haï, luaät-sö hay nhöõng nhaø coá-vaán maø gia-ñình hoï 

raát tin-töôûng! Ñaõ thaûm, laïi coøn raát ñaùng thöông. Söï khoán-naïn vaø voâ 

lieâm-só laø maët thaät cuûa ñôøi soáng kinh-doanh.  Daàu muoán hay khoâng 

noù cuõng luø luø hieän ra. 

 Nhöõng ngöôøi coøn soáng thì cuõng coù maáy tröôøng hôïp coù theå xaõy ra: 

a. Thaân taøn-pheá, ngöôøi thaân xa laùnh, cho duø coù tieàn baïc, hoï cuõng cho laø 

gaùnh naëng. Söï baïc-beõo vaø phuû-phaøng laø caùch soáng cuûa con ngöôøi 

trong thôøi buoåi nhieãu-nhöông. 

b. Thaân laønh laën, moïi ngöôøi ca-tuïng laø anh-huøng, söï nghieäp leân nhö 

dieàu gaëp gioù. 

c. Thaân laønh laën maø taâm-thaàn luùc naøo cuõng sôï-seät, nghe tieáng ñoäng lôùn 

thì kinh-hoøang, thaáy löûa khoùi thì ôï-seät, soáng khoâng coù moät ngaøy vui-

veõ. 

Caùc thöù tai-naïn treân ñôøi ñeàu coù maët phaûi vaø maët traùi cuûa noù, ngöôøi khoâng 

ñeán noåi u-meâ aét seõ nhaän ra vaø tieáp-tuïc vui soáng. Ñöùa ngu oâm-aáp dó-vaõng seõ soáng 

trong ñau-buoàn, khoå-sôû ñeán troïn kieáp. 

Töông-tôï nhö vaäy, moät quoác-gia bò chinh-chieán daøy-voø, ñôøi soáng cuûa nhaân-

daân bò taøn-phaù ñuû moïi khía caïnh khoâng phaûi quoác-gia ñoù seõ maõi maõi bò boû laõng 

queân. Nöôùc Vieät-Nam cuûa chuùng ta vaøo nhöõng naêm 1975-1980, moïi ngöôøi vì quaù 

ngheøo, quaù ñau-khoå neân raùng tu-taäp phöôùc laønh. Ñeán khi leänh caám vaän ñöôïc baõi 

boû vaøo naêm 1994 thì töø töø nöôùc trôû neân khaù hôn, nhieàu quoác-gia trôï-giuùp, cuoäc 

soáng ñoåi thay. Baây giôø thì coù moät soá ngöôøi raát giaøu, maáy ñöùa treû thì xinh xaén, 
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thoâng-minh khaùc laï ñaàu thai ñeå höôõng phöôùc... Theá roài, con ngöôøi baét ñaàu say- 

söa trong caûnh môùi, hoáng-haùch, xa-hoa, daâm-daät töø lôøi nhaïc, haønh-vi vaø caùch 

soáng! Coäng-nghieäp laïi rôi vaøo choã xaáu moät laàn nöõa!    

Coù moät ñieàu ñaùng möøng laø trong nhöõng naêm cuoái theá-kyû XX ñeán baây giôø, 

raát ñoâng ngöôøi ñöùng ra dòch kinh-ñieån, neân seõ chieâu-caûm moät soá nhöõng baäc taøi-trí 

xuaát-theá trong voøng vaøi möôi naêm.  

Tuy nhieân, cuõng coù laém ngöôøi dòch kinh-ñieån coá yù dòch sai, hay coù nhöõng 

ngöôøi dòch laïi giaáu ñaàu, boû ñuoâi, hoaëc chaáp vaù nhieàu nôi nhieàu ñoïan, lôøi Phaät yù 

Toå bò hieåu sai leäch, khieán cho nhieàu ngöôøi ñoïc hieåu sai-laàm ... Ñieàu naày ñöa ñeán 

vieäc con chaùu cuûa nhöõng ngöôøi dòch cuõng nhö nhöõng ngöôøi tin laàm, ñoïc loän bò meâ 

môø, laõng-trí, naëng thì khuøng ñieân... hay phaù taùn.   

Daân Trung-Ñoâng höôõng cuoäc soáng an-nhaøn, giaøu thònh, nhöng baét ñaàu töø 

naêm 1985 thì toû ra hoáng-haùch, kieâu-maïn vaø khoùat-laùt, xa hoa, daâm-daät neân laõnh 

haäu-quaû baát töôøng töø naêm 2001 ñeán baây giôø vaø caøng luùc caøng khoác-lieät.  

Nöôùc Hoa-Kyø vaø caùc nöôùc AÂu-Chaâu phöôùc cuõng baét ñaàu caïn daàn ...  

AÁn-Ñoä, Trung-Quoác, Ñaøi-Loan, Nhöït-Baûn, Trieàu-Tieân/Ñaïi-Haøn, Hoàng-

Koâng, Phi-Luaät-Taân seõ chòu thaûm-hoïa cuûa Thieân-tai: haïn-haùn, nuùi löûa, ñoäng ñaát 

vaø soùng thaàn xaõy ra lieân-tuïc... 

Khoâng ai, cuõng nhö khoâng coù quoác-gia naøo coù khaû-naêng chuaån-bò tröôùc ñeå 

ñoùn nhaän söï giaän-döõ cuûa thieân-nhieân (Coäng hay Bieät-Nghieäp thaønh-thuïc).   

Vieäc ngöôøi cheát, bò thöông bôûi Thieân-tai duø coù ñeán Chuøa/Vieän hay Nhaø 

Thôø/Giaùo-Ñöôøng ñeå caàu-nguyeän cuõng chaúng ñem laïi lôïi-ích chi, neáu ngöôøi cheát 

hay bò thöông trong ñôøi khoâng heà tu-taäp. Nhieàu khi haønh-ñoäng töôûng cöùu-giuùp 

thaân-nhaân laïi hoùa ra khieán cho vong-linh töùc-giaän, caêm-hôøn.  

Ngöôøi bieát Ñaïo phaûi kham-nhaãn tröôùc Thieân-tai vaø laøm heát khaû-naêng cuûa 

mình ñeå cöùu giuùp ngöôøi soáng, cuõng nhö ñaõ cheát. Coøn baäc chí-nhaân thì an-nhieân, 

töï-taïi vaø vui-veõ chaáp-nhaän Thieân-tai nhö laø söï caûnh-tænh mình tröôùc noåi ñau-khoå 

cuûa theá-gian.  
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1. NUÙI LÖÛA vaø HAÏN-HAÙN 

 

 

http://planetearth.nerc.ac.uk/features/story.aspx?id=303 

 

Traùi Ñaát khoâng phaân-boá naêng-löôïng ñoàng ñeàu. Vì vaäy, döôùi loøng ñaát vaø 

döôùi loøng bieån luùc naøo cuõng coù nhöõng nuùi löûa chöïc hôø phun ra. Nuùi löûa ôû treân ñaát 

lieàn coøn coù theå phoøng hôø, traùnh neù, nhöng nuùi löûa döôùi loøng bieån moät khi hoïat 

ñoäng thì raát khoù bieát ñöôïc haäu-quaû cuûa noù, nhöùt laø voøng ñai nuùi löûa (ring of fire).  
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Nuùi löûa Soufrière Hills hoïat-ñoäng laïi vaøo thaùng 1, 2010. 

AÛnh chuïp bôûi Wayne Fenton, AP 

 

Nhöõng nuùi löûa ñaõ taét lòm töø laâu baây giôø baét ñaàu hoïat-ñoäng laïi nhanh hôn 

caùc nhaø khoa-hoïc coù theå döï-ñoùan tröôùc. 
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Nuùi löûa coù lieân-quan ñeán haïn-haùn. Khi nuùi löûa hoïat-ñoäng thì cuõng laø luùc 

ñoâäng ñaát vaø Soùng Thaàn cuõng xaõy ra. Tuy nhieân, nöôùc caøng lôùn, caøng coù theá-löïc 

chính-trò thì haïn-haïn caøng nhieàu. Nhieàu trieàu ñaïi ôû Trung-Quoác cuõng vì söï thay 

ñoåi khí-haäu, nhöùt laø luõ-luït vaø haïn-haùn maø bò huõy-dieät.  

 

Nhiều triều đại Trung Quốc sụp đổ vì khí hậu 

Cập nhật: 14/07/2010 - 12:12 - Nguồn: vnExpress.net 

 

Trong gần hai thiên niên kỷ trƣớc, thời tiết lạnh giá gây nên nhiều cuộc xâm lƣợc, nội chiến tại 

Trung Quốc và dẫn tới sự diệt vong của các triều đại nhƣ nhà Đƣờng, nhà Minh. 

> Đế chế Khmer diệt vong thế nào? 

 

Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là cung điện của các 

vị Vua từ giữa triều đại Minh tới cuối thời nhà Thanh. Ảnh: 

wordpress.com. 

AFP cho biết, những cuộc khủng hoảng lƣơng thực gây bạo loạn trong lãnh thổ Trung Quốc hoặc 

buộc ngƣời Mông Cổ xâm lƣợc nƣớc này thƣờng xảy ra vào những giai đoạn mà khí hậu trở nên 
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giá lạnh. Ngƣợc lại, tình trạng ổn định và thịnh vƣợng của các triều đại tập quyền luôn diễn ra 

trong những giai đoạn khí hậu ấm áp. 

Zhibin Zhang, một chuyên gia thuộc Viện Khoa học tại Bắc Kinh, đã chỉ đạo một nhóm gồm các 

nhà khoa học Trung Quốc và châu Âu xem lại toàn bộ tài liệu liên quan tới giai đoạn kéo dài hơn 

1.900 năm trong lịch sử Trung Quốc. Họ chú ý tới mức độ thƣờng xuyên của các cuộc chiến, giá 

gạo, sự hoành hành của châu chấu, hạn hán và lũ lụt. Đối với xung đột vũ trang, nhóm nghiên 

cứu chia thành hai loại: nội chiến và ngoại xâm. 

“Sự sụp đổ của nhà Hán (25-220), Đƣờng (618-907), Nam Tống, (960-1125), Bắc Tống (1127-

1279) và Minh (1368-1644) xảy ra vào thời kỳ nhiệt độ rất thấp và tốc độ giảm nhiệt diễn ra 

nhanh”, nhóm nghiên cứu tuyên bố. 

Nạn đói do mất mùa có thể làm suy yếu các triều đại trên. Ngoài ra nạn đói còn buộc những bộ 

tộc ở phía bắc – nơi dễ hứng chịu tác động tiêu cực của tình trạng giảm nhiệt độ hơn so với 

Trung Quốc – phải xâm lƣợc nƣớc này. 

Các chuyên gia cho biết, nếu nhiệt độ trung bình trong năm giảm 2 độ C, mùa sinh trƣởng của 

các loài cỏ trên thảo nguyên ở Mông Cổ sẽ bị rút ngắn tới 40 ngày. Do cỏ là thức ăn quan trọng 

của gia súc nên nhiệt độ giảm khiến chúng đói hoặc chết hàng loạt. Những bộ tộc Mông Cổ vốn 

sống bằng nghề chăn nuôi du mục buộc phải tràn vào Trung Quốc để tránh nạn đói. 

Một điều kỳ lạ là số lƣợng những đợt lũ lụt và hạn hán trong những giai đoạn lạnh lại cao hơn so 

với các thời kỳ nóng. Tuy nhiên, các nhân tố dễ gây nên chiến tranh và sự sụp đổ của triều đại là 

sự leo thang của giá gạo và sự tàn phá mùa màng của châu chấu. Đế chế La Mã và nền văn minh 

Maya cũng suy vong trong những thời kỳ mà nhiệt độ xuống thấp. 

Cứ sau 160 hoặc 320 năm thì Trung Quốc lại trải qua thời kỳ lạnh giá một lần. Zhan và các đồng 

nghiệp cho rằng chu kỳ này liên quan tới hiện tƣợng biến đổi khí hậu. Nhƣng sự biến đổi đó 

hoàn toàn do tự nhiên gây nên, chứ không phải con ngƣời. Thủ phạm khiến nhiệt độ xuống thấp 

trong những thời kỳ ấy là hoạt động của mặt trời, quỹ đạo và độ nghiêng của trái đất. 

Nhóm nghiên cứu tuyên bố phát hiện của họ cho thấy biến đổi khí hậu có thể dẫn tới bất ổn xã 

hội và chiến tranh. 

“Các sử gia thƣờng cho rằng sự thay đổi triều đại thời xƣa là kết quả của những cuộc xung đột 

giai cấp và sự yếu kém của Vua chúa. Tuy nhiên, biến động của khí hậu cũng là một nhân tố 

quan trọng đối với xã hội. Nó có thể làm sụp đổ các triều đại hoặc nền văn hóa, đồng thời dẫn tới 

sự ra đời của thể chế mới”, nhóm nghiên cứu viết trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B 

của Anh. 

Minh Long 

http://www.tin247.com/nhieu_trieu_dai_trung_quoc_sup_do_vi_khi_hau-12-21618745.html 
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 Töø xöa ñeán nay coù raát nhieàu traän haïn-haùn gieát ngöôøi haøng loïat. Caûnh ngöôøi 

aên thòt ngöôøi hay thòt ngöôøi baøy baùn ôû chôï cuõng chaúng thieáu chi, töø ñoâng sang taây, 

nhöùt laø vaøo nhöõng naêm 1201-1202. 

 ÔÛ ñaây xin giôùi thieäu toång quaùt veà haïn-haùn ôû khaép theá-giôùi baét ñaàu töø theá 

kyû II tröôùc coâng nguyeân. 

List of famines 

 

Depiction of victims of the Great Irish Famine, 1845–1849 

This is an incomplete list of known major famines, ordered by date. 

Between 108 BC and 1911 AD there were no fewer than 1,828 major famines in China, or one 

nearly every year in one or another province; however, the famines varied greatly in severity.
[1][2]

 

There were 95 famines in Britain during the Middle Ages.
[3][4]
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List of famines 

Date  Event  Location  Death toll (estimate)  

440 BC [citation needed] Ancient Rome 

 

400–800 

Famine in Western Europe 

associated with the Fall of Rome 

and its sack by Alaric I. Between 

400 and 800 AD, the population 

of the city of Rome fell by over 

90%, mainly because of famine 

and plague.[5] 

Western Europe 

 

639 
Famine in Arabia during the 

Caliphate of Umar ibn al-Khattab 
Arabia 

 

650 [citation needed] India 

 

750's 
 

Spain[6]
 

 

800–1000 AD 

Severe drought killed millions of 

Maya people with famine and 

thirst and initiated a cascade of 

internal collapses that destroyed 

their civilization[7] 

Maya Empire 

 

809 
 

Frankish Empire[8]
 

 

875–884 

Peasant rebellion in China 

inspired by famine; Huang Chao 

captured capital 

China 

 

927–928 
Caused by four months of 

frost[9][10] 
Byzantine Empire 

 

963–964 [citation needed] Ireland 

 

968 [citation needed] Egypt 500,000 

1005 
 

England[11]
 

 

1016 Famine throughout Europe[12] Europe 
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1022, 1033, 

1052 

Great famines in India, in which 

entire provinces were 

depopulated 

India 

 

1025 [citation needed] Egypt 

 

1030–1032 [citation needed] France  

 

1064–1072 Seven years' famine in Egypt Egypt 

 

1051 

Famine forced the Toltecs to 

migrate from a stricken region in 

what is now central Mexico[13] 

Mexico (present day) 
 

1066 [citation needed] England 

 

1097 [citation needed] Palestine 500,000 

1097 Famine and plague France  100,000 

1199–1202 [citation needed] Egypt 

 

1230 
Famine in the Republic of 

Novgorod 
Russia 

 

1229–1232 

The Kangi famine, possibly the 

worst famine in Japan's history.[14] 

Caused by volcanic eruptions.[15] 

Japan 

 

1235 
Famine in England, 20,000 died in 

London alone 
England 

 

1255 
 

Portugal[16]
 

 

1258 [citation needed] Germany and Italy 
 

1275–1299 
Collapse of Anasazi civilization, 

widespread famine occurred[17] 
United States (present day) 

 

1294 [citation needed] England 

 

1315–1317 Great Famine of 1315–1317 Europe[18]
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1333 [citation needed] Portugal 

 

1333–1334 [citation needed] Spain 

 

1333–1337 
 

China[19]
 

 

1344–1345 Great famine in India India 

 

1387 
After Timur the Lame left Asia 

Minor, severe famine ensued 
Anatolia 

 

1390 [citation needed] England 

 

1396–1407 The Durga Devi famine India[20]
 

 

1403–1404 [citation needed] Egypt 

 

1441 Famine in Mayapan Mexico[21]
 

 

1445 [citation needed] Korea 

 

1450–1454 

Famine in the Aztec Empire,[22] 

interpreted as the gods' need for 

sacrifices.[23] 

Mexico (present day) 
 

1460–1461 Kanshō famine in Japan Japan 

 

1481–1483 [citation needed] France  

 

1504 
 

Spain[24]
 

 

1518 Venice Italy (present day) 
 

1528 Famine in Languedoc France[25]
 

 

1535 Famine in Ethiopia Ethiopia 

 

1540 [citation needed] Spain 

 

1555 [citation needed] England 

 

1567–1570 
Famine in Harar, combined with 

plague. Emir of Harar, died. 
Ethiopia 
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1574–1576 [citation needed] Istanbul and Anatolia 
 

1586 
Famine in England which gave rise 

to the Poor Law system 
England 

 

1590s [citation needed] Europe 

 

1599–1600 [citation needed] Spain 

 

1601–1603 

One of the worst famines in all of 

Russian history; famine killed as 

many as 100,000 in Moscow and 

up to one-third of Tsar Godunov's 

subjects; see Russian famine of 

1601–1603.[26][27] Same famine 

killed about half Estonian 

population. 

Russia 

 

1611 [citation needed] Anatolia 

 

1618–1648 
Famines in Europe caused by 

Thirty Years' War 
Europe 

 

1619 

Famine in Japan. During the 

Tokugawa period, there were 154 

famines, of which 21 were 

widespread and serious.[28] 

Japan 

 

1623–1624 [citation needed] England 

 

1630–1631 

Deccan Famine of 1630–32 (Note: 

There was a corresponding 

famine in northwestern China, 

eventually causing the Ming 

dynasty to collapse in 1644) 

India 2 million 

1636 [citation needed] Spain 

 

1648–1660 

Poland lost an estimated 1/3 of its 

population due to the wars, 

famine, and plague 

Poland 

 

1649 Famine in northern England England 
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1650–1652 Famine in the east of France France  

 

1651–1653 

Famine throughout much of 

Ireland during the Cromwellian 

conquest of Ireland[29] 

Ireland 

 

1661 
Famine in India, when not a drop 

of rain fell for two years[30] 
India 

 

1661–1662 [citation needed] Morocco 

 

1661–1662 [citation needed] France  

 

1669 Famine in Bengal India 

 

1670s and 

1680s 
Plague and famines in Spain Spain 

 

1680 Famine in Sardinia[31] Italy (present day) 
 

1680 [citation needed] Japan 

 

1680s Famine in Sahel 
  

1690s 

Famine throughout Scotland 

which killed 15% of the 

population 

Scotland 

 

1693–1694 
 

France  2 million[32][33] 

1695–1697 

Great Famine of Estonia killed 

about a fifth of Estonian and 

Livonian population (70,000–

75,000 people). Famine also hit 

Sweden (80,000–100,000 dead) 

The Swedish Empire, of 

which Swedish Estonia and 

Swedish Livonia where 

dominions at that time 
 

1696–1697 

Great Famine of Finland wiped 

out almost a third of the 

population[34] 

Finland, then part of 

Sweden proper  

1702–1704 Famine in Deccan India 2 million 

1706–1707 [citation needed] France  
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1708–1711 

Famine in East Prussia killed 

250,000 people or 41% of its 

population[35] 

East Prussia 250,000 

1709–1710 
 

France[36]
 

 

1722 
 

Arabia[37]
 

 

1727–1728 Famine in the English Midlands[38] England 

 

1732 [citation needed] Japan 

 

1738–1739 [citation needed] France  

 

1738–1756 

Famine in West Africa, half the 

population of Timbuktu died of 

starvation[39] 

West Africa 

 

1740-1741 Great Irish Famine (1740–1741) Ireland 

 

1741 [citation needed] Norway 

 

1750 [citation needed] Spain 

 

1750–1756 
Famine in the Senegambia region 
[40]   

1764 Famine in Naples[41] Italy (present day) 
 

1769–1773 

Bengal famine of 1770,[42] 10 

million dead (one third of 

population) 

India 10 million 

1770–1771 
Famines in Czech lands killed 

hundreds of thousands people 

Czech Republic (present 

day)  

1771–1772 
Famine in Saxony and southern 

Germany 
Germany 

 

1773 Famine in Sweden Sweden 

 

1779 Famine in Rabat Morocco[43]
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1780s [citation needed] Scotland 

 

1780s Great Tenmei Famine Japan 

 

1783 

Famine in Iceland caused by Laki 

eruption killed one-fifth of 

Iceland's population[44] 

Iceland 

 

1783–84 Chalisa famine India 11 million[45] 

1784 
Widespread famine throughout 

Egypt[46] 
Egypt 

 

1784–1785 
Famine in Tunisia killed up to one-

fifth of all Tunisians 
Tunisia 

 

1788 

The two years previous to the 

French Revolution saw bad 

harvests and harsh winters, 

possibly because of a strong El 

Niño cycle[47] or caused by the 

1783 Laki eruption in 

Iceland.[48][49] 

France  

 

1789 
Famine in Ethiopia afflicted "all 

the provinces"   

1789–92 Doji bara famine or Skull famine India 

 

1800–1801 [citation needed] Ireland 

 

1810, 1811, 

1846, and 

1849 

Four famines in China China 45 million.[50] 

1811–1812 Famine devastated Madrid[51] Spain 20,000[52] 

1815 

Eruption of Tambora, Indonesia. 

Tens of thousands died of 

subsequent famine 

Indonesia 

 

1816–1817 Year Without a Summer Europe 
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1830–1833 
Claimed to have killed 42% of the 

population 
Cape Verde 30,000[53] 

1830s Tenpo famine Japan 

 

1835 [citation needed] Egypt 

 

1837–1838 Agra famine of 1837–38 India 

 

1844–1846 [citation needed] Belgium 

 

1845–1857 Highland Potato Famine Scotland 

 

1845–1849 

Great Irish Famine killed more 

than 1 million people and over 

1.5–2 million emigrated[54] 

Ireland 1.5 million 

1846 

Famine led to the peasant revolt 

known as "Maria da Fonte" in the 

north of Portugal 

Portugal 

 

1850–1873 

As a result of Taiping Rebellion, 

drought, and famine, the 

population of China drop by over 

60 million people[55] 

China 

 

1866 Orissa famine of 1866 India 1 million[56] 

1866–1868 

Finnish famine of 1866–1868. 

About 15% of the entire 

population died 

Finland, northern Sweden 150,000+ 

1869 Rajputana famine of 1869 India 1.5 million[56] 

1870–1871 Famine in Persia Iran (present day) 2 million[57] 

1873–1874 
Famine in Anatolia caused by 

draught and floods[58][59] 
Turkey (present day) 

 

1879 1879 Famine in Ireland Ireland 

 

1873–74 
All mortality was avoided in the 

Bihar famine of 1873–74 
India 0 
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1876–1879 

ENSO Famine in India, China, 

Brazil, Northern Africa (and other 

countries). Famine in northern 

China killed 13 million people. 

5.25 million died in the Great 

Famine of 1876–78 in India 

India, China, Brazil, 

Northern Africa (and other 

countries).  

1878-1880 
Famine in St. Lawrence Island, 

Alaska[60] 
United States 

 

1888 [citation needed] Sudan  

 

1888–1892 

Ethiopian Great famine. About 

one-third of the population 

died.[61][62] Conditions worsen with 

cholera outbreaks (1889–92), a 

typhus epidemic, and a major 

smallpox epidemic (1889–90). 

Ethiopia 

 

1891–1892 
 

Russia 375,000–500,000[63][64] 

1896–1897 

ENSO famine in northern China 

leading in part to the Boxer 

Rebellion 

China 

 

1896–1902 ENSO famine in India[65] India 

 

1906 [citation needed] Russia 

 

1907, 1911 Famines in east-central China China 

 

1914–1918 

Mount Lebanon famine during 

World War I which killed about a 

third of the population 

Lebanon 

 

1914–1918 [citation needed] Belgium 

 

1915–1916 
Armenian Genocide. Armenian 

deportees starved to death 
Armenia 

 

1916–1917 
Famine caused by the British 

blockade of Germany in WWI 
Germany 
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1916–1917 Winter famine in Russia Russia 

 

1917–1919 

Famine in Persia. As much as 1/4 

of the population living in the 

north of Iran died in the famine[66] 

Iran (present day) 
 

1917–1921 

A series of famines in Turkestan 

at the time of the Bolshevik 

revolution killed about a sixth of 

the population[67] 

Turkestan 

 

1921 Russian famine of 1921 Russia 5 million[68] 

1921–1922 1921–1922 famine in Tatarstan  Russia 

 

1921–1922 

Famine in Volga German colonies 

in Russia. One-third of the entire 

population perished[69] 

Russia 

 

1928–1929 

Famine in Ruanda-Burundi, 

causing large migrations to the 

Congo 

Rwanda and Burundi 

(present day)  

1928–1930 

Famine in northern China. The 

drought resulted in 3 million 

deaths 

China 

 

1932–1933 

Soviet famine in Ukraine 

(Holodomor), some parts of 

Russia[70] and North Caucasus 

area. 1 to 3 million people may 

have died 

Soviet Union 

 

1936 
 

China 5 million[71] 

1940–1943 Famine in Warsaw Ghetto Poland 

 

1941–44 

Leningrad famine caused by a 

900-day blockade by German 

troops. About one million 

Leningrad residents starved, 

froze, or were bombed to death 

in the winter of 1941–42, when 

Russia 1000000 
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supply routes to the city were cut 

off and temperatures dropped to 

−40 degrees.[72] 

1941–1944 
Famine in Greece caused by the 

Axis occupation.[73][74] 
Greece 300,000 

1942–1943 [citation needed] China 1 million 

1943 Bengal famine of 1943 India 

 

1943 
Famine in Ruanda-Urundi, causing 

migrations to the Congo 

Rwanda and Burundi 

(present day)  

1944 
Dutch famine of 1944 during 

World War II 
Netherlands 20,000 

1946 [citation needed] Germany 

 

1945 Vietnamese Famine of 1945 Vietnam 

 

1947 Soviet Famine of 1947 Soviet Union 1–1.5 million[75][76] 

1958 Famine in Tigray Ethiopia 100,000 

1959–1961 

The Great Chinese Famine. 

According to government 

statistics, there were 15 million 

excess deaths. 

China 15–43 million[77] 

1967–1970 
Biafran famine caused by Nigerian 

blockade 
Nigeria 

 

1968–1972 
Sahel drought created a famine 

that killed a million people[78] 

Mauritania, Mali, Chad, 

Niger and Burkina Faso  

1972–1973 

Famine in Ethiopia caused by 

drought and poor governance; 

failure of the government to 

handle this crisis led to fall of 

Haile Selassie and to Derg rule 

Ethiopia 60,000[79] 

1974 Bangladesh famine of 1974 Bangladesh 
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1975–1979 

Khmer Rouge. An estimated 2 

million Cambodians lost their lives 

to murder, forced labor and 

famine 

Cambodia 

 

1980–1981 Caused by draught and conflict[79] Uganda 30,000[79] 

1984–1985 1984–1985 famine in Ethiopia  Ethiopia 

 

1991–1992 
Somalian famine caused by 

drought and civil war[79] 
Somalia 30,000[79] 

1996 

North Korean famine.[80][81] 

Scholars estimate 600,000 died of 

starvation (other estimates range 

from 200,000 to 3.5 million).[82] 

North Korea 200,000 to 3.5 million 

1998 
1998 Sudan famine caused by war 

and drought 
Sudan  70,000[79] 

1998–2000 

Famine in Ethiopia. The situation 

worsened by Eritrean-Ethiopian 

War 

Ethiopia 

 

1998–2004 

Second Congo War. 3.8 million 

people died, mostly from 

starvation and disease 

Democratic Republic of the 

Congo  

2000–2009 
Zimbabwe's food crisis caused by 

Mugabe's land reform policies[83] 
Zimbabwe 

 

2003 
Famine in Sudan/Darfur (Darfur 

conflict) 
Sudan  

 

2005 2005 Malawi food crisis Malawi 

 

2005-2006 2005–06 Niger food crisis Niger 

 

2006 2006 Horn of Africa food crisis  

Somalia, Djibouti, Ethiopia 

and Kenya  

2008 Myanmar food crisis. The Cyclone 

Nargis devastated Burma's major 
Myanmar 
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rice-producing region.[84] 

2008 North Korean famine[85][86]
 North Korea 

 

2008 Horn of Africa food crisis[87][88] 
Somalia, Ethiopia and 

Kenya  

2008 Afghanistan food crisis[89] Afghanistan 

 

2008 Bangladesh food crisis[90] Bangladesh 

 

2008 East Africa food crisis[91] East Africa 

 

2008 Tajikistan food crisis[92] Tajikistan 

 

2009 
Kenya food crisis[93] 10 million 

Kenyans face starvation.[94] 
Kenya 

 

2010 Sahel food crisis [95] 
  

This list is incomplete; you can help by expanding it. 
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2. ÑOÄNG ÑAÁT 

 

Tröôùc khi moät baäc Thaùnh thò hieän nhaäp Ñaïi Baùt Nieát-Baøn 

(Parinirvana), hay moät baäc Hieàn boû thaân thì Thieân-tai thöôøng noåi leân. 

Kinh naøo noùi veà Ñoäng ñaát? - Raát nhieàu kinh ñieån Ñaïi Thöøa noùi veà “6 thöù 

chaán ñoäng”, “18 thöù chaán ñoäng” hoøan-toøan khaùc vôùi “ñoäng ñaát”. Chaán-ñoäng laø 

noùi veà ñôøi soáng taâm-linh, 6 chæ cho 6 Thöùc, 18 chæ cho 6 Caên, 6 Traàn vaø 6Thöùc.  

 

SỐ 26 – KINH TRUNG A-HÀM 

 

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm 

Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ 
---o0o--- 

 PHẨM THỨ 4 

PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP 

36. KINH ĐỊA ĐỘNG 

 

Tôi nghe nhƣ vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nƣớc Kim cang, thành Viết-địa.  

Bấy giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn 

mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp 

đổ. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan thấy cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 

động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng 

vách, tất cả đều sụp đổ. A-nan thấy rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng; đi đến 

chỗ Phật, cúi đầu lễ dƣới chân Phật, đứng sang một bên, rồi thƣa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 

mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất 

cả đều sụp đổ.”             

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan, nay đất bị chấn động mạnh. Thật vậy, A-nan, khi cõi đất bị 

chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, 

tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ.”  

A-nan bạch rằng:              
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“Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 

động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng 

vách, tất cả đều sụp đổ?” 

Thế Tôn đáp: 

 “Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất 

bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, 

tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ. Những gì là ba? 

“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nƣớc; nƣớc y chỉ trên gió; gió y vào hƣ 

không. A-nan, có khi trong hƣ không nổi lên gió lớn. Gió nổi lên thì nƣớc bị khuấy 

động. Nƣớc bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến 

cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi 

lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ. 

“Lại nữa, A-nan, Tỳ-kheo có đại nhƣ ý túc, có đại oai đức, có đại phƣớc hựu, 

có đại oai thần, tâm tự tại nhƣ ý túc. Vị ấy khởi lên ý tƣởng nhỏ đối với đất, khởi ý 

tƣởng vô lƣợng tƣởng đối với nƣớc. Do nguyên nhân ấy nên đất tùy theo sở dục, 

tùy theo ý tƣởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Vị 

trời theo hộ vệ vị Tỳ-kheo ấy cũng lại nhƣ vậy, có đại nhƣ ý túc, có đại oai đức, 

có đại phƣớc hựu, có đại oai thần, tâm tự tại nhƣ ý túc. Vị ấy khởi lên ý tƣởng 

nhỏ đối với đất, khởi ý tƣởng vô lƣợng tƣởng đối với nƣớc. Do nguyên nhân ấy 

nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tƣởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn 

động rồi lại chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai, khiến cõi đất bị chấn động 

mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao 

chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ.  

“Lại nữa, A-nan, nếu còn không đầy ba tháng nữa, Nhƣ Lai sẽ nhập Niết-bàn. 

Do cớ ấy khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn 

mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp 

đổ. Đó là nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 

động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng 

vách, tất cả đều sụp đổ. 

 Bấy giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buồn rầu khóc lóc, nƣớc mắt đầm 

đìa, chắp tay hƣớng về Phật mà bạch rằng: 

 “Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Nhƣ Lai, Vô Sở Trƣớc, 

Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? Vì 

không bao lâu nữa, sau ba tháng, Nhƣ Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ khiến cõi đất 

bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn 

phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ.” 

Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Nhƣ 

Lai, Vô Sở Trƣớc, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tằng 

hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, Nhƣ Lai sẽ nhập Niết-bàn; 
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bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt 

gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi mọc; nhà cửa, tƣờng vách, tất cả đều sụp đổ.” 

 “Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lƣợng trăm ngàn chúng Sát-lợi, cùng đàm 

luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống nhƣ sắc tƣớng 

của họ, sắc tƣớng Ta cũng vậy; giống nhƣ âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng 

nhƣ vậy; giống nhƣ oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng nhƣ vậy. 

Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp 

cho họ, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lƣợng 

phƣơng tiện, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến mất 

khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là ngƣời hay phi nhân. 

Này A-nan, nhƣ vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Nhƣ Lai, Vô Sở Trƣớc, Đẳng 

Chánh Giác, thành tựu công đức, có đƣợc pháp vị tằng hữu. Cũng nhƣ vậy, đối với 

các chúng Phạm chí, Sa-môn và cƣ sĩ. 

“Này A-nan, Ta đi đến vô lƣợng trăm ngàn thiên chúng trời Tứ vƣơng, cùng 

đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống nhƣ sắc 

tƣớng của họ, sắc tƣớng Ta cũng vậy; giống nhƣ âm thanh của họ, âm thanh của Ta 

cũng nhƣ vậy; giống nhƣ oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng nhƣ 

vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết 

pháp cho họ, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lƣợng 

phƣơng tiện, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến mất 

khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là ngƣời hay phi nhân. 

Này A-nan, nhƣ vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Nhƣ Lai, Vô Sở Trƣớc, Đẳng 

Chánh Giác, thành tựu công đức, có đƣợc pháp vị tằng hữu. Cũng vậy, đối với 

thiên chúng Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, 

Tha hóa lạc thiên, Phạm thân thiên, Phạm-phú-lâu thiên, Thiểu quang thiên, Vô 

lƣợng quang thiên, Hoảng dục thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lƣợng tịnh thiên, Biến 

tịnh thiên, Vô quái ngại thiên, Thọ phƣớc thiên, Quả thật thiên, Vô phiền thiên, Vô 

nhiệt thiên, Thiệân kiến thiên, và Thiên hiện thiên. 

“Này A-nan, Ta đến ngồi giữa vô lƣợng trăm ngàn thiên chúng trời Sắc cứu 

cánh, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, 

giống nhƣ sắc tƣớng của họ, sắc tƣớng Ta cũng vậy; giống nhƣ âm thanh của họ, 

âm thanh của Ta cũng nhƣ vậy; giống nhƣ oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết 

của Ta cũng nhƣ vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. 

Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau 

khi dùng vô lƣợng phƣơng tiện, khuyến phát, khát ngƣỡng, thành tựu hoan hỷ cho 

họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là 

ngƣời hay phi nhân. Này A-nan, nhƣ vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Nhƣ Lai, 

Vô Sở Trƣớc, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có đƣợc pháp vị tằng hữu.” 

Đức Phật thuyết nhƣ vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 

thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Ñoäng ñaát treân ñaát lieàn, moät phaàn laø do Gioù Nghieäp thoåi.  

Theo USGS thì moãi naêm coù khoûang nhieàu trieäu côn ñoäng ñaát xaõy ra treân 

khaép theá-giôùi. Tuy nhieân, phaàn ñoâng laø ñoäng ñaát coù cöôøng-ñoä raát thaáp vaø ôû nhöõng 

vuøng xao-xoâi heûo laùnh. 12.000-14,000 traän nhoû 

Thöôøng thì khi gioù lôùn thoåi maïnh trong ñaát lieàn, sao choãi (comet) moïc (maét 

thöôøng coù theå nhìn thaáy ñöôïc), phi-tinh xuaát-hieän nhieàu,  keøm theo saám-seùt thì seõ 

coù ñoäng ñaát. Gioù caøng maïnh, saám-seùt caøng lôùn thì ñoäng ñaát caøng maïnh. Ví duï, 

Ngaøy 29, thaùng 3, naêm 1997 Comet Hale-Boop xuaát hieän ôû Pazin, Croatia  

 

 

 

Sao choãi bay ngang choã naøo thì khu vöïc ñoù seõ bò aûnh höôûng do söùc huùt cuûa 

noù, nhöng tôùi ngaøy nay khoa-hoïc vaãn chöa tìm ra ñöôïc söï lieân-keát maø Phaät ñaõ 

thuyeát, nhöng khoâng coù nghóa laø khoâng coù.  

Khoa-hoïc chæ laø trôï-thuû cho Phaät-Giaùo chôù khoâng phaûi quan Toøa phaùn xeùt 

chaân-lyù nhö nhieàu ngöôøi thöôøng ñem ra ñeå beânh-vöïc cho lyù-luaän cuûa hoï.  Chaân-

lyù khoâng caàn ai trôï giuùp hay noùi theâm bôùt gì caû. Ai hieåu sao thì hieåu. Ngöôøi trí 

kheùo hoäi nhaäp vôùi chaân-lyù, ñöùa ngu duø coù noùi traêm kieáp ngaøn ñôøi vaãn trô trô nhö 

ñôøn khaûi tai traâu, nöôùc ñoå treân laù sen chôù chaúng ích chi. 

Keát quaû laø ngaøy 10, thaùng 3, naêm 1997, mieàn baéc cuûa tænh Khorasan, Iran 

bò ñoäng ñaát lôùn (manigtude 7,3), baây giôø goïi laø 1997 Qayen/Ardekul/Qaen 
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earthquake.  Ngaøy 26, thaùng 9, naêm 1997, Italy ñoäng ñaát; ngaøy 8, thaùng 11, naêm 

1997, ñoäng ñaát lôùn ôû Tibet. 

(Earthquakes Take More Lives In 1997 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/1997-12/USGS-ETML-311297.php) 

 

 

Sao Choåi Hyakutake (Great Comet of 1996) ñöôïc phaùt hieän vaøo ngaøy 31 

thaùng 1, naêm 1996. Sao hieän ra roû-raøng vaø tieán raát gaàn Traùi Ñaát ngaøy 25 thaùng 3, 

1996.  

 Keát quaû laø ngaøy 3 thaùng 2, naêm 1996, Trung-Quoác bò ñoäng ñaát maïnh. (The 

1996 Lijiang earthquake). 

Naêm 2011-2016 seõ coù haøng loïat caùc Sao Choåi xuaát-hieän, ñieàu naày khieán 

cho nhieàu ngöôøi, ngay caû caùc klhoa-hoïc gia cuõng raát baâng-khuaâng khoâng bieát 

chuyeän gì seõ xaõy ra. 

 Thieát nghó, ñeán ñaây cuõng taïm ñuû roài. Hy-voïng ngöôøi sau seõ tieáp noái vieäc 

laøm cuûa Maït-Nhaân. 
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GIOÙ MAËT TRÔØI 

 

 

Caùc luoàng gioù (jet stream) treân bieån, hay ôû thöôïng taàng khí-quyeån hay ôû 

trong loøng Traùi Ñaát ñeàu laø gioù nghieäp.  

 Loõi trong vaø Loõi ngoøai cuûa Traùi Ñaát coù lieân-heä maät-thieát vôùi gioù ôû ngoøai 

thöôïng taàng khí-quyeån. Khi thöôïng taàng khí-quyeån bò gioù Vuõ-Truï/baûo Maët Trôøi 

laøm nhieåu loïan thì laäp-töùc Loõi trong seõ tieáp nhaän, laäp-töùc phaûn-khaùng vaø laøm 

cho Loõi ngoøai bò khuaáy-ñoäng khieán cho caùc Maûng (plate Tectonics) dòch chuyeãn 

maïnh. Noùi caùch khaùc, choã naøo aùc-nghieäp thaønh-thuïc thì naêng-löôïng böùc phaù döôùi 

loøng bieån seõ toûa ra hung-maõnh khieán nuùi löûa phun hay ñoäng ñaát xaõy ra, ñoàng thôøi  

laù chaán töø-tröôøng cuûa Traùi Ñaát choã khu-vöïc ñoù seõ yeáu hôn.   

 

VÖÔNG ÑAÏO BÒ SUY TAØN 

 

Maët Trôøi tieâu-bieåu cho Vöông-Ñaïo. Nghóa laø caùc sieâu cöôøng quoác vaø caùc 

ñaïi quoác huøng-maïnh, giaøu thònh, ñi ñuùng ñöôøng loái thì Maët Trôøi seõ khoâng coù 

phaûn-öùng gì kòch-lieät. Thieân-tai cuõng khoâng xaõy ra lieân-tuïc nhö töø naêm 2000 ñeán 

baây giôø.  

Thieân-tai taät-dòch seõ tieáp-dieãn maõi cho ñeán khi ... caùc nhaø laõnh-ñaïo chính-

trò, toân-giaùo vaø con buoân treân theá-giôùi thay ñoåi caùch soáng, loái nhìn, giaûm bôùt loøng 

tham-lam voâ-haïn, vaø doøm ngoù, quan-taâm ñeán nhöõng ngöôøi thaáp coå beù mieäng thì 

Thieân-tai seõ giaûm ... Noùi laø nhö vaäy khoâng coù nghóa laø nhöõng ngöôøi thaáp coå beù 

mieäng laø nhöõng ngöôøi toát! Thaät ra hoï laø nhöõng keû baïc phöôùc, keùm trí maø raát xaác-

xöôïc vaø ñoøi hoûi thaùi-quaù, neáu hoï khoâng bieát tu-taäp theo Thaäp Thieän Ñaïo thì 

khoâng ai cöùu hoï noåi! 

Khoâng phaûi voâ duyeân voâ côù maø gioù Maët Trôøi xaõy ra. Gioù Maët Trôøi (Solar 

wind) thöôøng thay ñoåi ñoät-ngoät. Gioù maïnh thì thaønh baûo (storm), thaønh caùc côn 

troát (tornado) hay soùng Thaàn (tsunami) khieán töø-tröôøng cuûa Traùi Ñaát voán laø taám 
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chaán cuõng phaäp-pheành ñeå ñoùn tieáp söï ñoåi thay naày, nhöng khi taám chaán naày bò 

söùc eùp quaù maïnh thì laäp-töùc co laïi.  

Töø-tröôøng cuûa Traùi Ñaát lan ra khoâng-gian lôùn thì khoûang gaáp 4-5 khoûang 

caùch töø Traùi Ñaát ñeán Maët Traêng (trung-bình laø 385.000 km hoaëc 240.625 daëm 

Anh) coøn choã nhoû thì gaáp 3-4 khoûang caùch naày, bao quanh Traùi Ñaát, nhöng khoâng 

ñoàng ñeàu, vì Loõi ngoøai cuûa Traùi Ñaát coù nhieàu loã hôû nhö ñaõ giaûi-thích ôû treân].  

Töông-tôï nhö Traùi Ñaát, trong thaân-theå con ngöôøi traùi tim (dharma-cakra) 

luoân phaùt ra moät thöù töø-tröôøng coù maøu saéc khaùc bieät ñeå baûo-veä con ngöôøi choáng 

laïi taø-khí vaø quæ-thaàn aùc ñoäc. Naêm luaân-xa (chakra) chaùnh khaùc cuõng toûa ra moät 

thöù töø-tröôøng.  

Nhöõng ngöôøi khoâng tu-taäp thì töø tröôøng ôû caùc luaân-xa seõ lu môø, yeáu ôùt, 

beänh taät theo ñoù maø phaùt-khôûi hay töø ngoøai thaâm nhaäp vaøo.  

Tuy nhieân, trong phaïm-vi baøi vieát naày seõ khoâng baøn veà vaán-ñeà töø-tröôùng 

cuûa caù nhaân bò aûnh höôûng ra sao bôûi vuõ-truï vaø ngöôïc laïi vuõ-truï bò töø-tröôøng cuûa 

caùc baäc Du-Giaø ñaéc Ñaïo, hay nhöõng baäc Thaønh-Töïu giaû aûnh-höôûng ra sao.  

Chæ coù nhöõng baäc Du-Giaø (Yogi) hay nhöõng haønh-giaû tu-taäp theo Bí-Maät 

Chaân-Ngoân Thöøa môùi coù khaû-naêng giaûi-thích caùc luaân-xa moät caùch roõ-raøng roõ-

raøng; kyø dö, nhöõng keû hoïc loùm, nghe leùn chæ noùi khaùot-laùc, ñoâi khi baäy-baï maø 

chaúng bieát mình ñang noùi gì!  

Khi töø-tröôøng cuûa Ñòa-Caàu bò co thaét laïi thình-lình, laäp-töùc truyeàn xuoáng 

Loõi trong laøm xaùo-troän söï chuyeãn-vaän, taïo ra nuùi löûa döôùi bieån hay treân maët ñaát 

coù cô-hoäi hoïat-ñoäng.  

Nguoàn naêng-löôïng toûa ra hoaëc huùt vaøo ñaåy caùc Maûng ñaäy Loõi ngoøai khieán 

coù choã co ruùt laïi, coøn choå khaùc thì phình ra taïo ra ñoäng ñaát ñoâi khi coù hieän-töôïng 

Soùng Thaàn (Tsunami) ñi keøm theo.  

Ñeán moät luùc naøo ñoù thì Traùi Ñaát nôû phình lôùn ra (Loõi trong nôû ra); roài laïi 

nhoû laïi (Loõi trong ruùt laïi) nhö moät bong boùng vaäy... Ñoù laø do Coäng Nghieäp cuûa 

chuùng-sanh soáng treân Traùi Ñaát chieâu-caûm neân. Caùc vò Thieân-töû treân cung-ñieän 

Maët Trôøi theo ñoù maø giuùp raäp.  

 Khi AÙc Nghieäp daãy ñaày thì baûo Maët Trôøi maõnh-lieät vaø Loõi trong 

cuûa Traùi Ñaát seõ quay nhanh hôn, coù khi quay nghòch chieàu kim ñoàng 

Pra
m N

gu
yen



117 
 

hoà. Thieân-haï ñaïi loïan, Thieân-tai, Taät-dòch doàn daäp khaép nôi. Luïc-ñòa 

bò ñoäng-ñaát taùch rôøi ra, caøng luùc caøng xa. 

 

 

http://www.divediscover.whoi.edu/tectonics/tectonics-subduct.html 

 

 Khi Thieän Nghieäp chín muøi thì baûo Maët Trôøi dòu laïi, hoïat-ñoäng nhòp-

nhaøng vaø Loõi trong cuûa Traùi Ñaát seõ quay chaäm laïi, thuaän theo chieàu 

kim ñoàng hoà. Möa thuaän gioù hoøa, thieân-haï yeân aám, an vui. Luïc-ñòa 

tieán gaàn laïi nhau.   

 Khoâng coù chuyeän taän-theá naêm 2012, nhö nhieàu ngöôøi döï ñoùan taàm 

ruoàng ñeå huø nhau trong luùc traø dö töûu haäu. 

 Voøng laãn-quaån cuûa theá-gian laø nhö vaäy.  

 Traùi Ñaát seõ buøng noå vaøo khoûang 4.500.000.000 naêm nhaân-theá 

trong töông-lai.  
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http://www.mapsofworld.com/world-major-earthquake.htm 
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BAÛO MAËT TRÔØI MAÕNH-LIEÄT  

LIEÂN-HEÄ VÔÙI  

ÑOÄNG ÑAÁT DÖÔÙI BIEÅN VAØ SOÙNG THAÀN 

 

  

Tuøy theo cöôøng-ñoä cuûa baûo Maët Trôøi maø chuùng ta coù theå deã-daøng nhaän ra 

coù söï lieân-heä khaén-khít vôùi caùc traän ñoäng ñaát lôùn (magnitude 8 trôû leân) döôùi loøng 

bieån.  

Sau ñaây laø vaøi ñieån-hình cho vieäc lieân-keát naày, caùc traän ñoäng ñaát vaø Soùng 

Thaàn coù theå theo maø ñaây döï-ñoùan.  

Neáu caùc nhaø Thieân-vaên hoïc, Ñòa-chaát hoïc hôïp taùc vôùi nhau thì vieäc tieân-

ñoùan khoâng maáy khoù-khaên.  

Thieân-tai coù theå xaõy ra tröôùc hoaëc sau 9 thaùng, vaø chaäm nhöùt laø 18 thaùng,  

sau khi baûo Maët Trôøi hình-thaønh höôùng veà phía Traùi Ñaát, vì sao? - Bôûi vì töø-

tröôøng cuûa Traùi Ñaát ñaõ tieáp nhaän caùc ñôït soùng-töø (magnetic-waves) caû haèng trieäu 

daëm Anh ngoøai vuõ-truï tröôùc khi con ngöôøi phaùt-hieän baèng caùc maùy-moùc tinh-vi 

vaø hieän-ñaïi [baét ñöôïc caùc Phaân-töû cuûa Maët Trôøi (Solar particles) cuõng nhö nhöõng 

aâm-thanh cuûa noù].  

 

Ngaøy 7-10, thaùng 3, naêm 2011, baûo Maët Trôøi (Major Solar Flare 

Erupts/Powerful Sun storm) xuaát-hieän, maây ñieän-töø (electrified gas/plasma)  

phun ra vôùi toác-ñoä 1.367 daëm Anh/giaây hay 2.200 kps, khoûang 4,8x10
6 

daëm Anh 

moãi giôø. Cho ñeán ngaøy 24, 2011 vaãn tieáp-tuïc hoøanh-haønh. 

Nam Trung-Quoác laø bò aûnh-höôûng tröïc-tieáp (xem baøi vieát ôû döôi) thì coù theå 

tieân-ñoùan raèng ñoäng ñaát phaûi xaõy ra ôû khu-vöïc Trung Quoác, Ñaïi-Haøn/Trieàu-Tieân, 

Ñaøi-Loan, Nhöït Baûn, Phi Luaät Taân, Mieán-Ñieän vaø ngay caû Vieät-nam!  

Nam Trung-Quoác khoâng theå coù ñoäng ñaát döôùi loøng bieån. Nhö vaäy chæ coù 

Nhöït-baûn vaø Ñaøi Loan laø hai ñoái töôïng caàn phaûi quan-saùt.  

Tuy nhieân, gaàn ñaây Nhöït-Baûn coù nuùi löûa phun nham thaïch ra, nghóa laø döôùi 

loøng ñaát ñaõ coù bieán-chuyeãn maïnh, neân cuõng coù theå loïai tröø Ñaøi-Loan ra.  
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Noùi loïai tröø, khoâng coù nghóa laø caùc nöôùc naèm trong danh-saùch naày seõ hoøan-

toøan thoùat hieåm, phaûi cho qua thaùng 9 naêm 2012! 

Nöôùc Vieät-Nam chæ caàn moät caùi nhaõy muõi, aùch-xì cuûa theá-giôùi töï-nhieân 

cuõng coù laém ngöôøi boû maïng! 

Trong khi keát thuùc baøi vieát naày thì tin ñoäng ñaát ôû Mieán-Ñieän (25-3-2011, 

ñaây laø laàn thöù hai chæ trong voøng 14 ngaøy sau traän ñoäng ñaát gaàn bieân-giôùi Ttrung 

Quoác, ngaøy 10 thaùng 3 vöøa qua) laïi xaõy ra vôùi cöôøng-ñoä 6.8, sau haøng loïat caùc 

traän ñoäng ñaát nhoû (< 6.0)  ôû Ñaïi-Loan vaø Phi-Luaät-Taân. 

Tieân-ñoùan laø moät hoïc thuaät, laø moät baøi toùan, chôù khoâng phaûi lôøi noùi vu-vô.  

Nhöõng baäc coù Thieân-nhaõn thoâng hay taâm-löïc maïnh thì khoâng caàn phaûi laøm 

toùan maø coù khaû-naêng (khoâng phaûi “coù theå”) chæ-ñònh nôi choã xaõy ra.  

Tuy nhieân ngaøy giôø coù theå thay ñoåi neáu ngöôøi choã ñoù bieát taïo caùc coâng-ñöùc 

to lôùn thì tuy xaõy ra, nhöng Long Thaàn seõ trôï giuùp maø giaõm ñöôïc raát nhieàu tai-

hoïan.    
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096  2048  1024  512 

4096 PFSS  2048 PFSS  1024 PFSS  512 PFSS 48 hr MPEG 

http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/ 

 

 

Sun Unleashes X1.5-Class FlareCredit: NASA/SDO/GSFCThe sun unleashed a powerful Class 

X1.5 solar flare on March 9, 2011, a solar storm that could supercharge Earth's auroras. The flare was recorded 

by NASA's Solar Dynamics Observatory and other spacecraft. Here, it appears in white at the upper right of 

the sun as seen by the Solar Dynamics Observatory. 

http://www.space.com/30-amazing-sun-photos-space.html 

 

Pra
m N

gu
yen

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_4096_0304.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_2048_0304.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_1024_0304.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_512_0304.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_4096_0304pfss.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_2048_0304pfss.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_1024_0304pfss.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_512_0304pfss.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_1024_0304.mpg


122 
 

Keát-quaû, ngaøy 11 thaùng 3,  naêm 2011, ñoäng ñaát kinh-hoàn ôû Nhöït-Baûn 

(Japan), vaø Soùng Thaàn (Tsunami) aäp vaøo cuøng luùc khieán daân Baéc Nhöït-Baûn trôû 

tay khoâng kòp, goïi laø “2011 Japan Ocean earthquake and tsunami”. 

 

Sau côn ñoäng ñaát kinh-hoàn naày, döôùi loøng bieån vaãn tieáp-dieãn khoâng bieát 

cô-man naøo noùi, caû haøng ngaøn laàn, lôùn coù nhoû coù.  

 

 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/ 
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Khoûang ngaøy 14-15 thaùng 2, naêm 2011, baûo Maët Trôøi maïnh. Keát-quaû, ñoäng 

ñaát lôùn ôû Taân-Taây-Lan (New Zealand) ngaøy 22, thaùng 2, naêm 2011, goïi laø “2011 

Christchurch earthquake”.  

 

Trong khi ñoù caùc baùo laïi loan tin thoùat hieåm! 

Địa cầu vừa thoát trận bão từ lớn 

Thứ sáu, 18/2/2011, 12:05 GMT+7 

Thay vì gây nên trận bão từ mạnh trên khắp hành tinh cơn gió mặt trời mạnh nhất trong 4 

năm qua chỉ tạo ra những trận bão từ nhỏ ở bán cầu bắc. 

 

Cực quang phía trên làng Ersfjordbotn ở miền bắc Na Uy hôm 13/2, 

khi bão từ chƣa mạnh. Ảnh: AP. 

Một luồng hạt mang điện tích khổng lồ di chuyển về phía trái đất với tốc độ 900 km/giây sau khi 

một vùng tối trên mặt trời phun ra bức xạ cực tím rất mạnh hôm 15/2. 

AFP dẫn lời Dean Persnell, một nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nói 

rằng gió mặt trời có thể gây nên một trận bão từ lớn khi các hạt mang điện tích tiếp xúc với từ 

trƣờng trái đất. Trận bão từ có thể làm nhiễu sóng radio, cản trở hoạt động của các vệ tinh định vị 

toàn cầu và thậm chí có thể gây mất điện. 

Trên thực tế, gió mặt trời hôm 15/2 bay gần cực bắc, tạo nên cực quang và làm tê liệt một số hệ 

thống viễn thông trên thế giới. Cơ quan Khí tƣợng Trung Quốc thông báo gió mặt trời gây nên 
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“nhiễu loạn bất ngờ ở tầng điện ly” phía trên Trung Quốc và cản trở sóng radio ngắn ở miền 

nam. Trong khi đó, Cục Địa chất Anh khẳng định ba luồng gió mặt trời đang tiến về trái đất và 

chúng tạo nên cực quang mạnh ở Bắc Cực từ ngày 17/2. 

Cơ quan Dự báo thời tiết vũ trụ của Mỹ cảnh báo tình trạng gián đoạn liên lạc tại Trung Quốc 

mới chỉ là sự khởi đầu của một trận bão khủng khiếp. Nhƣng Persnell nói tình hình không quá 

nghiêm trọng, bởi luồng hạt khổng lồ thoát ra từ mặt trời hôm 15/2 không đâm thẳng vào trái đất, 

mà chỉ bay sƣợt qua.  

“Trong trƣờng hợp này, có vẻ nhƣ nó sẽ bao vây trái đất, chứ không tấn công trực tiếp”, ông nói. 

Persnell dự đoán các nƣớc gần cực bắc, nhƣ Na Uy và Canada, sẽ hứng chịu tác động của bão từ 

trong những ngày tới. 

Minh Long 

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/02/dia-cau-Vua-thoat-tran-bao-tu-lon/ 

Gió mặt trời làm tê liệt liên lạc nam Trung Quốc 

Thứ năm, 17/2/2011, 15:12 GMT+7 

Hôm qua liên lạc bằng radio ở miền nam Trung Quốc rơi vào tình trạng tê liệt bởi cơn gió 

mặt trời mạnh nhất trong 4 năm qua. 

 

Luồng hạt mang điện tích phun ra từ vùng thƣợng quyển của mặt trời. 

Ảnh: treehugger.com. 
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BBC đƣa tin tàu vũ trụ Solar Dynamics Observatory của Mỹ phát hiện một bức xạ cực tím rất 

mạnh từ một điểm tối trên mặt trời lúc 1h56 GMT hôm 15/2. Ngay trong hôm đó, luồng hạt 

mang điện tích khổng lồ từ mặt trời làm tê liệt hoạt động liên lạc bằng sóng radio ở miền nam 

Trung Quốc, Cơ quan Khí tƣợng Trung Quốc thông báo. 

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), luồng gió mặt trời vừa đổ bộ xuống trái đất thuộc 

cấp độ X2,2 – mức cao nhất trong vòng 4 năm gần đây. 

“X là cấp độ mạnh nhất của gió mặt trời. Ở cấp độ X, gió mặt trời có thể gây mất tín hiệu radio 

và tạo nên những trận bão từ kéo dài, làm tê liệt các mạng viễn thông, lƣới điện và vệ tinh nhân 

tạo”, NASA thông báo. 

Gió mặt trời là luồng hạt mang điện tích đƣợc giải phóng từ vùng thƣợng quyển của mặt trời. 

Chúng mang các hạt electron và proton với mức năng lƣợng cao. Gió mặt trời đƣợc phân loại 

theo các cấp A, B, C, M và X. Mỗi cấp phía sau có cƣờng độ tối đa gấp 10 lần cấp trƣớc nó. 

Trƣớc khi phun cực mạnh hôm 15/2, mặt trời phun ra những luồng hạt cấp độ M và C. Luồng hạt 

mang điện tích từ mặt trời đang bay về phía trái đất với vận tốc lên tới 900 km mỗi giây. 

Một trận bão từ do mặt trời gây nên năm 1973 gây mất điện trên diện rộng tại tỉnh Quebec, 

Canada khiến 6 triệu ngƣời chịu ảnh hƣởng. 

Việt Linh 

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/02/gio-mat-troi-lam-te-liet-lien-lac-nam-trung-quoc/ 

 

Ghi chuù:  

Hai baøi baùo dòch baèng Google translation khoâng ñeà xuaát-xöù (sources). 

 

Ngaøy 04, thaùng 8, naêm 2010, baûo Maët Trôøi chaïm phaûi Traùi Ñaát sau khoûang 

thôøi-gian vaàn-vuõ treân hö-khoâng coù ñöôøng kính laø 93x10
6
 daëm Anh. 

(http://www.telegraph.co.uk/science/space/7923069/Nasa-scientists-braced-for-

solar-tsunami-to-hit-earth.html) 

Ngaøy 27, thaùng 2, naêm 2010, ñoäng ñaát xaõy ra ôû Vuøng Maule, Chile  
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http://www.theregister.co.uk/2009/01/07/space_katrina/ 

 

Khoûang ngaøy 7, thaùng 12, naêm 2006, baûo Maët Trôøi maïnh, toáng ra haøng tæ 

taán maây ñieän-töø (electrified gas/plasma), khoûang 1x10
6 

daëm Anh moãi giôø.  

Keát quaû  laø ngaøy 15 thaùng 11, naêm 2006, ñoäng ñaát lôùn ôû Kuril Islands; roài 

ngaøy 13 thaùng 01, naêm 2007, ñoäng ñaát lôùn xaõy ra taïi phía ñoâng cuûa Kuril Islands, 

cuoái cuøng laø ôû Solomon Islands vaøo ngaøy 1, thaùng 4, naêm 2007. 

(http://www.factmonster.com/world/disasters/earthquake-deaths-2007.html) 

 

Khoûang ngaøy 30, thaùng 10, naêm 2003, baûo Maët Trôøi cöïc maïnh (super solar 

storm) baét ñaàu hoøanh-haønh, maây ñieän-töø (electrified gas/plasma) phun ra vôùi toác-

ñoä ít nhöùt laø 1.367 daëm Anh/giaây, khoûang 5x10
6 

daëm Anh moãi giôø.  

Keát-quaû laø ngaøy 25 thnaùg 9 naêm 2003 khu vöïc Hokkaido , Japan bò 2 traän 

ñoäng ñaát lôùn. Ngaøy 23, thaùng 12, naêm 2004, ñoäng ñaát ôû maïn Baéc cuûa Macquarie 

Island; ngaøy 26, thaùng 12, naêm 2004, ñoäng ñaát kinh-hoàn ôû phía taây Sumatra, 

Indonesia, vaø Soùng Thaàn (Tsunami) aäp vaøo cuøng luùc khieán daân Indonesia (In-ñoâ-

neâ-xi-a), Sri Lanka (Tích-Lan), India (AÁn-Ñoä), Thailand, Somalia, Myanmar 

(Burma: Mieán-Ñieän) Baéc Nhöït-Baûn trôû tay khoâng kòp, goïi laø “2004 Indian 

Ocean earthquake and tsunami.” 
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3. BAÛO LUÏT 

 

Thöôøng thì khi trong bieån gioù lôùn thoåi maïnh thì Soùng Thaàn hay Baûo-toá 

(Typhoon, Cyclone hay Hurrican) seõ noåi leân. 

 Xem Thôøi-Tieát Khaéc Nghieät vaø Vai Troø cuûa Loøai Roàng, Nguyeãn Pram 

soïan, taûi treân maïng pramnguyen.com 
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4. TAÄT DÒCH 

 

NHAÂN  

CHIEÂU-CAÛM TAÄT-DÒCH 

 

Ngöôøi ñaày trôøi dieät ñaây laø “Thieân-lyù”. Chöõ “Thieân” ôû ñaây laø Luaät Nhaân-

Quaû Baùo-ÖÙng, khoâng phaûi laø oâng Trôøi hay Thöôïng-Ñeá. 

Tröôùc khi noùi veà Taät dòch thì phaûi noùi veà Muhammad vaø moät vaøi vò Giaùo-

Hoøang. 

Nhaø Tieân-Tri Muhammad thaät ra laø moät nhaø huøng-bieän vaø moät vì Vua chôù 

khoâng phaûi nhaø Toân-giaùo.  

 

Muhammad troå taøi huøng-bieän tröôùc ñaùm ñoâng ñöôïc veõ laâi bôûi Hoïa-só ngöôøi Nga, 

Grigory Gagarin, theá kyû XIX 
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Ñieàu caám kî cuûa Nhaø Tieân-Tri Muhammad laø hoïa veõ hình, nhöng ñieàu 

naàykhoâng ñuùng, chaúng haïn nhö böùc hình sau coù theå cho chuùng ta bieát ít nhieàu veà 

Thieân-söù Gabriel.  

 

 

Töø saùch  Jami' al-tawarikh vieát bôûi Rashid-al-Din Hamadani,  

xuaát-baûn naêm 1307 sau Coâng-nguyeân, thuoäc thôøi ñaïi Ilkhanate. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad 

 

 Thieân-söù coù ñoâi caùnh chính laø loïai Gandharva (Caøn-Thaùt-Baø hay Höông 

AÁm Thaàn, hay Nhaïc Thaàn cuûa Trôøi Ñeá Thích hay Töù Thieân-Vöông), soáng ôû vuøng 

Taây-Nam AÁn-Ñoä.  

Theo Baø-La-Moân Giaùo thì moät soá Gandharva coù thaân hình laø chim/ngöïa, 

maët ngöôøi. Coøn thöù cao hôn thì hình ngöôøi coù caùnh.  

Ca-só thöôøng laø nhöõng keû haàu-haï caùc vò Thaàn naày. Nhöõng ca-só noåi danh 

noåi tieáng coù nhieàu tieàn cuûa ñeàu töø cung Trôøi, heát phöôùc Trôøi Thaàn maø bò sa-ñoïa. 

Hoï tuy giaøu sang nhöng thöôøng daâm-daät, vaø ñau-khoå vì tình-aùi, sau khi cheát 

thöôøng laøm chim se seõ, boà-caâu, hay caùc loaïi suùc-sanh khaùc. Neáu bieát tu haønh 
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ñem lôøi ca, tieáng nhaïc cuùng döôøng leân tam-Baûo thì seõ sanh trôû laïi  loaøi 

Gandhava. 

Thaàn-thoïai cuûa AÁn-Ñoä cho raèng caùc Gandharva laø Thieân-Söù coù nhieäm-vuï 

giao-löu vôùi loøai Ngöôøi, tröïc thuoäc söï thoáng-laõnh cuûa Töù Thieân Vöông 

(Cāturmahārājikakāyika devas), ñaëc-bieät laø Trì Quoác Thieân Vöông (Dhṛtarāṣṭra) 

traán giöõ aûi phía Ñoâng cuûa nuùi Tu-Di (Sumeru).  

 

 

 

Ñaïo-Sö Lieân-Hoa Sanh (Padmasamabhava: 471 BC – 814 AD) coù lieân-heä 

vôùi chö Nöõ-Thaàn naày.  

Ñoái vôùi moät ngöôøi tu theo Ñaïo Phaät, chæ bo bo chaáp giôùi vaø bieát tuïng kinh, 

nhöng khoâng hieåu nghóa kinh thì seõ sanh vaøo loøai naày. Sanh vaøo loaøi Gandharva 

laø moät sæ-nhuïc cho ngöôøi xuaát-gia. 

 

KINH TRƢỜNG A HÀM -SỐ 1 

14. THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN VẤN 

 

Đế Thích bạch Phật:  

“Thủa xƣa, nhân có chút duyên sự, con cùng chƣ thiên Đao-lợi tập họp tại 

Pháp đƣờng. Các vị thiên thần cố cựu khi ấy đều nói rằng: „Nếu Nhƣ Lai xuất hiện 

ở đời, thì thiên chúng gia tăng, mà chúng A-tu-la giảm thiểu.‟ Nay con chính tự 

thân gặp Thế Tôn, tự thân biết, tự thân chứng nghiệm, rằng Nhƣ Lai xuất hiện ở 

đời thì các Thiên chúng gia tăng, mà chúng A-tu-luân giảm thiểu. 

“Có Cù-di Thích nữ
 
này, theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh, thân hoại mạng 

chung, sanh lên cung trời Đao-lợi, làm con của con. Chƣ thiên Đao-lợi đều khen: 

„Cù-di con cả của trời
 
có công đức lớn, có uy lực lớn.‟ 
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Lại có ba Tỳ-kheo khác theo Thế Tôn tịnh tu phạm hạnh, thân hoại mạng 

chung, sanh trong hàng các Thần Chấp Nhạc (1) thấp kém, hằng ngày đến để 

con sai khiến. Cù-di thấy vậy, làm bài kệ chọc tức
 
rằng:  

Ông là đệ tử Phật;  

Khi tôi là tại gia,  

Cúng dường ông cơm áo,  

Lễ bái rất cung kính. 

Các ông là những ai?  

Tự thân được Phật dạy. 

Lời dạy đấng Tịnh nhãn,  

Mà ngươi không suy xét. 

Ta xưa lễ kính ngươi,  

Nghe Phật pháp vô thượng,  

Sinh trời Tam thập tam,  

Làm con trời Đế Thích. 

Các ông sao không xét,  

Công đức mà tôi có. 

Trước vốn là thân gái,  

Nay là con Đế Thích. 

Trước vốn cùng các ông 

Đồng tu nơi phạm hạnh;  

Nay riêng sinh chỗ thấp,  

Để cho tôi sai khiến. 

Xưa ông hành vi xấu,  

Nên nay chịu báo này. 

Riêng sinh chỗ ti tiện,  

Để cho ta sai khiến. 

Sinh chỗ bất tịnh này,  

Bị ngƣời khác xúc phạm. 

Nghe vậy, hãy nhàm chán 

Chỗ đáng nhàm tởm này. 

Từ nay hãy siêng năng,  

Chớ để làm tôi ngƣời. 

Hai ông siêng tinh tấn,  

Tƣ duy Pháp Nhƣ Lai. 

Xả bỏ điều mê luyến,  

Hãy quán, dục bất tịnh,  

Dục trói, không chân thật,  

Chỉ lừa dối thế gian. 

Nhƣ voi bứt xiềng xích,  
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Siêu việt trời Đao-lợi. 

Đế Thích, trời Đao-lợi,  

Tập pháp trên giảng đƣờng. 

Kia với sức dũng mãnh,  

Siêu việt trời Đao-lợi. 

Thích khen chƣa từng có. 

Chƣ thiên cũng thấy qua. 

Đấy con nhà họ Thích,  

Siêu việt trời Đao-lợi. 

Đã chán dục trói buộc;  

Cù-di nói nhƣ vậy. 

Nƣớc Ma-kiệt có Phật,  

Hiệu là Thích-ca Văn. 

Ngƣời kia vốn thất ý;  

Nay phục hồi chánh niệm. 

Một trong số ba ngƣời,  

Vẫn làm Thần Chấp Nhạc. 

Hai ngƣời thấy Ðạo đế,  

Siêu việt trời Đao-lợi. 

Pháp Thế Tôn đã dạy,  

Đệ tử không hoài nghi. 

Cũng đồng thời nghe Pháp;  

Hai ngƣời hơn ngƣời kia. 

Tự mình thấy thù thắng,  

Đều sinh trời Quang âm. 

Con quan sát họ rồi,  

Nên nay đến chỗ Phật. 

Đế Thích bạch Phật: “Kính mong Thế Tôn bỏ chút thời gian, giải quyết cho 

con một điều nghi ngờ.” 

Phật nói: “Ngƣơi cứ hỏi, Ta sẽ giải thích cho từng điều một.” 

Bấy giờ Đế Thích liền bạch Phật rằng:  “Chƣ Thiên, ngƣời thế gian, Càn-

Đạp-Hòa (1), A-tu-la cùng các chúng sanh khác, tất cả tƣơng ƣng với kết 

phƣợc
 
gì mà cho đến thù địch nhau, dao gậy nhắm vào nhau?” 

Phật nói với Đế Thích:  “Sự phát sanh của oán kết đều do tham lam, tật đố" . 

Vì vậy, chƣ Thiên, ngƣời thế gian, cùng các chúng sanh khác dùng dao gậy nhắm 

vào nhau.” 
___________________________________________ 

(1) Càn-đạp-hòa 乾 踏 和, hay càn-thát-bà 乾 撻 婆, dịch là hƣơng thần 香 神, hay chấp nhạc 

thần nhƣ các đoạn trên; Pāli: gandhabba. 
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Muhammad töø Siyer-iNebi ñeán Mecca 

Trích trong quyeån Ottoman, xuaát-hieän ôû theá kyû XVI, 

4 vò Thieân-Söù Gabriel, Michael, Israfil va Azrail cuõng hieän-dieän. 
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Muhammad (571- ngaøy 6, thaùng 8, naêm 632) veà Trôøi  

sau khi côn beänh ñau ñaàu moät thôøi gian daøi roài ñuoái söùc daàn. 

Online Gallery, The Bristish Library 
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Muhammad coù nhieàu ñaëc-ñieåm, nhöng tuøy goùc ñoä maø nhìn vaø cuõng tuøy theo saéc 

daân nhìn maø coù sai khaùc.  

Nhieàu ngöôøi chæ-trích Muhammad coù 11 ngöôøi vôï laø khoâng hôïp lyù. Lyù ôû 

ñaây laø lyù cuûa Thieân-Chuùa Giaùo.  

Coâng-bình maø noùi thì taát caû nhöõng ngöôøi theo Ñaïo Thieân-Chuùa phaûi soáng 

ñoäc thaân suoát ñôøi nhö Chuùa, khoâng ñöôïc sanh con ñeû chaùu, khoâng ñöôïc coù vôï cho 

duø coù giaù-thuù hay khoâng coù!  

Söï giaøu sang thònh-vöôïng cuûa moät vì Vua, theå hieän baèng 11 ngöôøi vôï, 

chöùng toû Muhammad tuy suoát ñôøi treân löng ngöïa, nhöng söùc khoûe raát doài-daøo.  

Nhöõng ngöôøi tin-töôûng vaøo Gieâ-Su (Jesus), neân bieát vaø nhôù cho thaät roû ñoù 

laø “Chuùa” chæ laø danh xöng cuûa tín-ñoà theo ngaøi, ban taëng sau khi cheát, khoâng 

phaûi laø Vua, maø laø ngöôøi muoán ñöôïc laøm Vua, thì lyù naøo tín-ñoà cuûa hoï bay giôø 

chæ-trích vaø baét moät vì Vua nhö Muhammad phaûi soáng caûnh moät vôï moät choàng 

gioáng mình?   

Thöû hoûi coù bao nhieâu ngöôøi theo Ñaïo Thieân-Chuùa soáng moät vôï moät choàng 

töø thuôû ñaàu xanh ñeán khi yeân moà yeân maõ? Coù bao nhieâu ngöôøi ñaõ maát trinh maát 

tieát töø khi coøn caép saùch ñeán tröôøng? Coù bao nhieâu ngöôøi ñaõ traûi qua moät ñeâm 

tình-aùi laõng-maïn (passionate one-night stand), roài khoâng caàn bieát ngöôøi mình ñaõ 

laøm-tình qua ñeâm laø ai vaø khoâng ñoøi hoûi gì theâm giöõa hai ngöôøi? Ñôøi soáng loá-

laêng ñoù maø muoán tranh cuøng moät vì Vua ö? 

Coù ñieàu ñaùng noùi laø Muhammad, moà-coâi töø thuôû coøn nieân-thieáu, ñaõ soáng 

lang-baït, ñeán naêm 25 tuoåi keát duyeân cuøng moät goùa phuï, 40 tuoåi, coù ba con, thuoäc 

haïng giaøu coù vaø laøm aên buoân-baùn baèng laïc-ñaø. Trong caùc hình aûnh sau naày 

thöôøng hoïa veõ ngoài treân löng laïc-ñaø, thay vì ngoài treân löng baïch-maõ. Muhammad 

ñaõ thoâng-caûm cho noåi khoå cuûa ngöôøi daân, neân chuû-tröông caûi-thieän cho ñôøi soáng 

cuûa ngöôøi ngheøo vaø noâ-leä; tuy nhieân, Muhammad khoâng heà xoùa boû heä-thoáng noâ-

leä vaø duøng göôm giaùo ñeå baønh-tröôùng theá-löïc vaø uy-qyeàn, eùp ñaët ngöôøi khaùc 

tuaân-phuïc theo mình! Sauk hi Muhammad qua ñôøi thì nhöõng ngöôøi keá tuïc söï 

nghieäp ñaõ trôû neân hung taøn vaø baïo ngöôïc hôn hoï cuõng ñaõ duøng göôm giaùo maø aùp-

ñaët Hoài-Giaùo leân ngöôøi daân AÁn-Ñoä Giaùo, döôùi giaày xaâm-löôïc vaø voù caâu cuûa 

chieán maõ, hoï ñaõ san baèng taát caû nhöõng gì khoâng thuoäc veà Hoài-Giaùo. 
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Töø khi khoa-hoïc kyû-thuaät tieán-boä, daàu löûa vaø khoùang-saûn laø hai cuûa baùu 

xaøi khoâng heát maø theá-giôùi Hoài-Giaùo vaãn laøm troøng laøm treùo ñeå laøm giaøu treân moà-

hoâi, nöôùc maét vaø xöông maùu cuûa nhöõng ngöôøi maø hoï chuû-tröông raèng Allah ñaõ 

taïo ra!  

TAØN-SAÙT TAÄP-THEÅ VAØ HIEÁP DAÂM 

DO ÑOØAN QUAÂN HOÀI-GIAÙO THÖÏC-HIEÄN 

 

Khi ñaùm quaân Hoài-Giaùo xaâm-laêng thaønh-coâng AÁn-Ñoä ñaõ ra tay taøn-saùt ña-

soá ñaøn oâng, con trai vaø cho quaân lính hieáp daâm ñaøn baø, con gaùi vaø vô-veùt taát-caû 

cuûa baùu, phaù chuøa thaùp, xaây nhaø thôø cuûa hoï.  

Ngöôøi ñaøn baø AÁn-Ñoä thôøi ñoù khoâng ñöôïc phaù thai, neân nhöõng ngöôøi soáng 

soùt sau côn binh-bieán phaûi mang thai cho keû thuø! Caûnh choàng con bò gieát cheát 

tröôùc maët mình, coøn mình thì bò hieáp-daâm, thöû hoûi treân ñôøi naày coøn gì ñau-khoå 

cho baèng? 

Ñaøn baø, con gaùi ñeàu bò baét laøm noâ-leä! ÔÛ Rome cuõng nhö vaäy. 

 

  

Noâ-leä baùn ñaáu giaù ôû Rome, 1884 Jean-Léon Gérôme 
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Phryne tröôùc Areopagus, 1861, Jean-Léon Gérôme 

 

Ngöôøi theo Hoài-Giaùo thôøi thònh-vöôïng ñaõ baét vaø baùn hoaëc trao ñoåi noâ-leä 

AÁn-Ñoä, Phi-Chaâu lòch-söû theá-giôùi ñaõ ghi laïi raát chi-tieát, chaúng haïn nhö caùc 

website sau: 

1) Slavery in India (http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_India) 

2) THE SCOURGE OF MUSLIM SLAVERY 

(http://www.truthandgrace.com/muslimslavery.htm) 

 

Ngöôøi ta noùi coâng-bình, baùc-aùi, töø-bi nhöng khi haønh-ñoäng thì tö-lôïi laøm 

ñaàu. Khoâng coù saùch vôû naøo cuûa caùc baäc khai môû toân giaùo laïi keâu goïi ngöôøi ta 

buoân-baùn noâ-leä, ñaøy ñoïa phuï-nöõ. Ai chaúng coù ngöôøi thaân yeâu quí? Chaúng leõ chæ 

coù ngöôøi giaøu vaø ngöôøi coù quyeàn-theá laø coù ngöôøi thaân yeâu quí caàn phaûi ñöôïc baûo-

veä vaø phuïc-dòch baèng maùu vaø nöôùc maét cuûa keû khaùc ö? Ai chaúng coù Cha Meï? Ai 

chaúng coù con gaùi, chò, em gaùi, chaùu gaùi? Vaäy sao hoï nôû buoân-baùn con ngöôøi nhö 

con thuù?  

Theo quyeån Growth of Muslim Population in Medieval India, (1000-

1800), K.S Lai xuaát-baûn naêm 1973   Khoûang 60.000.000 - 80.000.000 ngöôøi theo 

Ñaïo Baø-La-Moân vaø Phaät-Giaùo ñaõ boû maïng.  
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Söû-gia Irfan Habib ñaõ chæ-trích quyeån saùch treân qua cuoán Economic 

History of the Delhi Sultanate - An Essay in Interpretation, xuaát-baûn naêm 

1978, cho raèng nhöõng döõ-kieän maø K.S Lai ñöa ra hoøan-toøan chuû-quan, coù theå noùi 

laø nhöõng con soá khoâng thaät.  

Tuy nhieân, theo quyeån The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204 

– 1760, Eaton, Richard M. University of California Press, 1993, thì daân-soá trong 

khoûang thôøi-gian naày taêng 35.000.000 ngöôøi.  

Nhö vaäy, theo caû ba cuoán naày thì neân tin theo ai? – Söû cuûa AÁn-Ñoä thöôøng 

coù xen laãn thaàn-thoïai, giaû-töôûng vaø söû ñöôïc vieát cheùp trong khoûang thôøi-gian 

500-700 naêm daøi daêng-ñaúng, khoâng coù thoáng-keâ laøm chuaån, maø nhöõng ngöôøi vieát 

laïi laø Hoài-Giaùo thì nhöõng vieäc khoâng hay, khoâng toát laøm sao ñeå laïi treân giaáy 

traéng möïc ñen, coù phaûi vaäy khoâng? 

Caû hai cuoán sau coù theå ñuùng neáu vaø chæ neáu ñoïc giaû ñöùng treân laäp-tröôøng 

Thoáng-keâ hoïc (Statistics), nhöng sai traät veà Nhaân-chuûng hoïc, vì sao? – Caâu traû lôøi 

quyeát-ñònh laø sau khi cheùm gieát nhöõng ngöôøi Baø-La-Moân, hay theo Phaät-Giaùo, 

deïp phaù Chuøa chieàn, töôïng thôø, thì dó nhieân keû chieán-thaéng, luùc naøo vaø ôû ñaâu, 

cuõng ñoàng-thôøi lo vieäc sanh-saûn ñeå keá tuïc söï-nghieäp thoáng-trò cuûa hoï. Bôûi vì hoï 

ñaâu phaûi laø ngöôøi AÁn-Ñoä, neân raát sôï söï phaûn-khaùng. Caùch hay nhöùt laø taïo ra moät 

theá-heä môùi phuïc tuøng hoï nhôø huyeát-thoáng raøng buoäc thì moái huyeát-haûi thaâm thuø 

cuûa theá-heä tröôùc seõ suy yeáu vaø ñi vaøo laõng queân. Nhö vaäy, daân soá seõ taêng nhanh 

vaø ñoù cuõng laø nhu-caàu caàn vaø ñuû ñeå gìn-giöõ moät quoác gia giaøu maïnh, laém cuûa 

nhieàu taøi-nguyeân nhö AÁn-Ñoä.   

Vaãn bieát raèng ngöôøi Hoài ñeán buoân-baùn vôùi ngöôøi AÁn tröôùc theá kyû XI, 

nhöng, hoï cuõng ñaõ nhieàu laàn taán-coâng AÁn-Ñoä khoâng thaønh-coâng trong suoát nhieàu 

theá-kyû keå töø theá kyû VII trôû veà sau. 

Theo thoáng-keâ naêm 2001 thì daân-soá theo Hoài-Giaùo ôû AÁn-Ñoä khoûang 13.4% 

töùc laø treân 138.000.000 ngöôøi. Ñoù laø nhöõng ngöôøi ñaõ thöøa höôõng nhöõng ñaëc-aân, 

ñaëc quyeàn maø xaõ-hoäi ñôøi tröôùc ñaõ ban cho hoï, coøn nhöõng keû ngheøo vaãn hoøan 

ngheøo vì ngay chính xaõ-hoäi Hoài-Giaùo cuõng phaân-bieät giai-caáp raát roõ neùt.  

Keû naøo ñoái xöû vôùi tha nhaân nhö traâu choù thì seõ bò Luaät Nhaân-Quaû Nghieäp-

Baùo traû laïi nhö choù traâu!  
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Nhöõng keû haønh-haï, cho duø chæ laøm cho tha nhaân rôi leä ñau thöông, maét 

nhoøa  oùan-traùch thoâi, chôù ñöøng noùi ñeán ñaùnh ñaäp taøn-nhaãn, khaûo-tra daõ-man,  

khieán hoï caêm-phaån thì seõ khoâng bao giôø ñöôïc leân Thieân-ñaøng höôõng phöôùc ñôøi 

ñôøi, taïi sao? Taïi vì Luaät-taéc Nhaân-Quaû khoâng cho hoï thay Trôøi haønh toäi ngöôøi 

ta.  

Taïi sao laïi coù moät ñaáng Thöôïng-Ñeá khoâng heà soùt thöông cho soá-phaän haåm-

hiu vaø teä baïc cuûa con chaùu Ngaøi?  

Moät maët caùc nhaø truyeàn-giaùo luoân rao giaûng veà coâng-bình, baùc aùi, raèng con 

nhoû khoâng coù toäi, nhöng laïi baét phaûi röûa toäi, xin toäi trong giaùo-ñöôøng hay nguïp 

laën döôùi doøng soâng Haèng (Ganges) hay soâng Ghagra?  

Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi, xin toäi roài taïi sao khi lôùn laïi taïo toäi “Trôøi 

khoâng dung, Ñaát khoâng tha”, Thaùnh Thaàn phaån-noä, laïi soáng ñôøi caåu-thaû nhö choù 

nhö löøa maø vaãn thaûnh-thôi an-höôõng giaøu vui ñeán giaø, laø taïi sao?  

Traùi laïi, nhöõng ngöôøi ngoan Ñaïo khi lôùn leân hoï bò baïc-ñaõi, ñoïa-ñaøy maõi 

cho ñeán giaø cheát nhö vaäy, thöû  hoûi coâng-lyù ôû nôi ñaâu? Baùc aùi ôû nôi ñaâu? Töø bi cuûa 

hoï ôû ñaâu roài? Nhöõng keû thöøa sai cuûa Chuùa vaø Thöôïng-Ñeá, nhöõng keû theo Phaät 

maø vong aân boäi nghóa coù theå naøo veà Thieân-ñaøng ñöôïc khoâng?  

Tin-töôûng cuûa con ngöôøi vaøo Chuùa, Thöôïng-Ñeá, Phaät, Boà-Taùt hay gì gì ñi 

nöõa, cuõng khoâng giuùp-ích gì cho hoï khi phaûi ñöông ñaàu vôùi Toøa-AÙn Nhaân-Quaû 

Nghieäp-Baùo.  

Cuûa-caûi, giaøu sang, quyeàn-uy toät ñænh khoâng theå huø-naït, doïa-daãm hay hoái-

loä Nghieäp-löïc!  

Khoâng coù ñaáng naøo coù theå beânh-vöïc hay che-chôû cho nhöõng keû maø 

Nghieäp-löïc xaáu aùc ñaõ chín muøi vaø hieän thaønh quaû-baùo! 
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TAØN-SAÙT TAÄP-THEÅ 

 

A. PAKISTAN 

Gaàn cuoái theá-kyû XX, ñoøan quaân-ñoäi Hoài-Giaùo Pakistan cuõng laøm y heät nhö 

ñoøan quaân Hoài-Giaùo xaâm-chieám AÁn-Ñoä.  

 Noåi tieáng nhöùt laø Traän Taøn-Saùt Taäp-Theå Bangladesh naêm 1971 

(“1971 Bangladesh atrocities”) khieán cho 3.000.000 ngöôøi boû maïng 

(3 MILLION Slaughtered Sheik MUJIB Charges 'Greatest Massacre'" 

The Portsmouth Herald, Monday, 17 January 1972, Portsmouth, New 

Hampshire). Trong khi ñoù nhaø caàm-quyeàn Pakistan laïi tuyeân-boá chæ 

coù 25.000 thöôøng daân cheát.  

(http://www.bangla2000.com/Bangladesh/Independence-

War/Report-Hamoodur-Rahman/default.shtm) 

Coøn soá phuï-nöõ bò baét, hieáp, ñaùnh ñaäp, haønh-haï tröôùc khi gieát, con soá leân 

ñeán khoûang 400.000 ngöôøi.  

 Noåi tieáng nhöùt laø soá-phaän cuûa 563 phuï-nöõ Bengali, moät soá chæ 18 

tuoåi hoaëc 13 tuoåi, bò baét ñeå lính Pakistan thay nhau haõm-hieáp. Hoï laø 

ai? -Nhöõng ngöôøi phuï-nöõ naày laø caùc sinh-vieân tröôøng Ñaïi-Hoïc 

Dhaka vaø nhöõng coâ con gaùi ôû nhöõng tö-gia. 

(http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,877316,00.html)  

 

Con soá coù theå khoâng theå tính ñeám chính xaùc, nhöng ña-soá ngöôøi bò gieát laø 

nhöõng ngöôøi theo Ñaïo Baø-La-Moân, vaø laø nhöõng ngöôøi coù hoïc thöùc, ñaây laø moät söï 

thaät khoâng theå choái-caûi.  

Khoûang 8.000.000 – 10.000.000 ngöôøi daân theo Ñaïo Baø-La-Moân phaûi troán 

chui troán nhuõi sang AÁn-Ñoä laøm daân di-cö!  

Chính vì naïn-nhaân chieán-tranh vaø daân di cö tò-naïn laø nhöõng ngöôøi theo Ñaïo 

Baø-La-Moân hay Phaät-Giaùo chôù khoâng phaûi Thieân-Chuùa Giaùo hay Do-Thaùi Giaùo, 

neân caû theá-giôùi naày ñaõ khoanh tay laøm ngô, khoâng ai leân tieáng phaûn-ñoái haønh-vi 

voâ-nhaân voâ-ñaïo vaø daõ-man cuûa ñoøan quaân Hoài-Giaùo Pakistan!  
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Taïi sao, hieän nay (3/21/2011) chæ coù vaøi möôi ngöôøi guïc ngaõ ôû Trung-Ñoâng 

maø caùc nöôùc meänh danh laø vaên-minh tieán-boä nhö Phaùp, Anh, Hoa-Kyø laäp-töùc 

ñem quaân, oà aït baén phaù, doäi bom ñeå cho loïan daân ñöôïc dòp laøm tôùi? - Phaûi chaêng, 

vì nhöõng ngöôøi caàm ñaàu ñaùm daân bieåu-tình laø nhöõng ngöôøi theo Thieân-Chuùa 

Giaùo ñaõ coù söï xeáp ñaët vaø uûng-hoä tröôùc do caùc Sieâu Cöôøng Quoác ñeà ra?  

Ai seõ thay theá ñaùm caàm quyeàn cuõ moät khi loïan daân baïo-ñoäng thaønh-coâng?  

- Dó nhieân laø nhöõng ngöôøi thaân AÂu, Myõ vaø Toøa Thaùnh Va-ti-can.   

 

B. NHÖÏT-BAÛN 

Thôøi Theá-Chieán II, Nhöït-Baûn tuy khoâng theo Ñaïo Hoài-Giaùo, nhöng ñaõ söû- 

duïng ñoäc chieâu naày vôùi phuï-nöõ Ñaïi-Haøn/Trieàu-Tieân (Korea) vaø ñoïan-aâm cuûa 

thanh-nieân nöôùc naày. Ñoát gaïo, gieát daân Vieät-Nam (khoûang 2.000.000 ngöôøi 

cheát). Gieát daân Phi-Luaät-Taân ...  

 

Sau naêm 1975, Khôø-Me Ñoû ñaõ taøn-saùt haøng trieäu ngöôøi daân trí-thöùc cuûa 

Kampuchia, nhaèm huõy dieät söï phaûn khaùng. Trong taát-caû söï phaûn khaùng thì vaên-

chöông laø loïai vuõ-khí maïnh nhöùt vaø traùnh ñöôïc tang thöông ñoå vôû; cho neân, 

nhöõng keû caàm suùng doát naùt raát sôï ngöôøi trí-thöùc. 

 

C. TRUNG-QUOÁC 

Maáy möôi trieäu ngöôøi bò ñaáu-toá, löu-ñaøy, cheát trong caùc traïi taäp-trung döôùi 

söï thoáng-trò khaéc-nghieät cuûa Mao-Traïch-Ñoâng. Khoâng bieát bao nhieâu quaân daân 

ñaõ cheát döôùi goùt giaøy xaâm-löôïc cuûa Trung-Quoác. 

v.v... 

Taát-caû Thaùnh Kinh cuûa Hoài-Giaùo vaø Thieân Chuùa Giaùo ñeàu vieát laø toân-

troïng sanh maïng con ngöôøi, nhöng coù maáy ai laøm theo kinh saùch maø hoï ñoïc tuïng 

moãi tuaàn hay moãi ngaøy? 

 

HEÅ AI GIAO NHAÂN THÌ NGÖÔØI ÑOÙ SEÕ GAËP QUAÛ. 

KEÛ NAØO GIEO GIOÙ THÌ AÉT SEÕ GAËT BAÛO. 

KHOÂNG NHAÂN MAØ COÙ QUAÛ, ÑIEÀU NAÀY KHOÂNG THEÅ ÑÖÔÏC. 
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THAÄP TÖÏ CHINH 

 

 

 Thaäp Töï Chinh laø moät chuoãi ñoäng binh döôùi danh nghóa toân-giaùo 

(religiously sanctioned military campaigns. Chöõ “sanction” Lieân-Hieäp Quoác 

thöôøng duøng phaûi noùi chính-xaùc laø thoùat thai töø Thaäp Töï Chinh, noù laø saéc-leänh 

phong-toûa cuûa Giaùo-Hoøang ban ra ñoái vôùi nhöõng quoác gia thaàn phuïc Ñeá-Quoác 

La-Maõ. Vì vaäy, khi duøng leänh “caám vaän” hay “sanction” ñoái vôùi moät quoác-gia 

Hoài-Giaùo thì seõ laäp-töùc khôi daäy noåi oùan-hôøn naêm xöa cuûa oâng cha hoï. 

Thaäp Töï Chinh hay Chieán-tranh Toân-giaùo dieãn ra caû thaûy ít ra laø 9-12 laàn 

trong lòch söû loøai ngöôøi (tuøy theo quan-ñieåm cuûa ngöôøi phaân chia; neáu khoâng keå 

laàn thöù 13 xaõy ra töø ngaøy 19/03/2003 trôû veà sau). 

 Thaäp Töï Chinh xaõy ra suoát 200 naêm lieàn (1095-1291) do Vöông quoác Phaùp 

(Franks of France) thuoäc Ñeá-Quoác La-Maõ, döôùi söï ñieàu-khieån cuûa caùc Giaùo-

Hoøang thuoäc Thaùnh-quoác  Vatican, caàm ñaàu vôùi treân danh nghóa laø taùi chieám coå 

thaønh Jerusalem (nôi Chuùa Gieâ-Su sanh) vaø vuøng Ñaát Thaùnh khoûi söï chieám ñoùng 

cuûa quaân Hoài-Giaùo. Ñaát Thaùnh laø vuøng ñaát raát roäng lôùn ôû Trung-Ñoâng (1); nhö 

vaäy, thöïc-teá cho thaáy laø döôùi lôùp aùo toân-giaùo laø söï tham-lam chieám ñoïat ñaát-ñai 

vaø nôùi roäng quyeàn-bính cuûa nhöõng keû xaùch ñoäng chieán-tranh, vaø “vuøi con ñoû 

xuoáng haàm saâu tai-vaï”. AÙo cuûa quaân lính cuûa Thaäp Töï Chinh ñeàu theâu hình Thaäp 

Töï giaù lôùn neân goïi laø Thaäp Töï Quaân.  

Tuy nhieân, caùc cuoäc chieán do ngöôøi Thieân-Chuùa Giaùo phaùt ñoäng ngoaøi 

Thaùnh-Ñòa trong giai-ñoïan naày cuõng coøn ñöôïc goïi laø Thaäp Töï Chinh. Ñöùng ñaàu 

laø Taây-Ban-Nha (Spain) vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu keùo daøi maõi cho ñeán theá-kyû XV. 

_____________________________________   

(1) Ñaát Thaùnh khoâng phaûi rieâng thuoäc veà Thieân-Chuùa Giaùo maø chia xeõ vôùi 3 Ñaïo vaø moät tín-

ngöôõng; tröôùc laø Judaism (Do-Thaùi Giaùo), Christianity (Thieân-Chuùa Giaùo hay Ki-toâ Giaùo), 

Hoài-Giaùo (Islam) vaø Tín-Ngöôõng Bahá'í. Tín-Ngöôõng Bahá'í thaønh laäp vaøo khoûang naêm 1850, 

chaáp nhaän caû 3 neàn toân-giaùo tröôùc vaø hy-voïng moïi ngöôøi chung söùc gaày döïng moät töông lai 

töôi ñeïp hôn. Tín-Ngöôõng Bahá'í coù ñöôøng loái töông-tôï nhö cuûa Cao-Ñaøi Giaùo ôû Vieät-Nam. 

Cao-Ñaøi Giaùo chuû-tröông thoáng-nhöùt Phaät-Laõo-Khoång thaønh moät moái, nhöng söû-duïng kinh-

ñieån cuûa Phaät laøm chaùnh. 
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 Lòch-söû AÂu-Chaâu ñaõ cho bieát thôøi kyø ñen toái nhöùt cuûa Thieân Chuùa Giaùo baét 

ñaàu xaõy ra sau khi Giaùo-Hoøang Leo III trao vöông mieän cho Vua Charlemangne 

(742-814).  

Vua Charlemangne voán laø Vua cuûa Franks (cai-trò bôûi “dukes” (Chæ-Huy 

Söù) vaø reguli (tieåu Vöông). Sau khi thoân-tính YÙ-Ñaïi-Lôïi (Italy) vaø xaùc nhaäp vaøo 

Ñeá quoác cuûa mình thì Giaùo-Hoøang Leo III trao vöông mieän cho Vua 

Charlemangne vaøo naêm 800 ñeå cai-trò La-Maõ (Imperator Romanorum). Vöông 

quoác La-Maõ baáy giôø bao truøm gaàn heát phía Taây AÂu-Chaâu vaø Trung Chaâu. Giaùo-

Hoøang Leo III thieát-laäp moät tieàn-leä laø khoâng ai ñöôïc laøm Vua neáu khoâng 

ñöôïc Giaùo-Hoøang chaáp-thuaän. (1) 

Khoûang naêm 850, moät soá giaáy tôø giaû maïo (“False Decretals” hay ”Pseudo-

Isidorean Decretals”) lieân-quan ñeán Giaùo-Hoäi vaø chính nhöõng thöù giaû-maïo naày 

ñaõ giuùp cho caùc chính-saùch cuûa Giaùo-Hoøang toàn-taïi trong nhieàu theá-kyû. (2)  

Sau khi Giaùo-Hoøang Nicholas (858-867) qua ñôøi. Quyeàn uy cuûa Giaùo-

Hoøang bò nhieàu aùp-löïc chính-trò aùp-ñaûo. Nhieàu vò Giaùo-Hoøang coøn bò baét caàm tuø, 

boû ñoùi, saùt-haïi vaø truïc xuaát khoûi ngoâi baèng vuõ-löïc. Hoøang-Ñeá Otto I cuûa Ñöùc 

(Germany) ñaõ haï beä Giaùo-Hoøang John XII vaø caát nhaác moät ngöôøi thöôøng daân leân 

laøm Giaùo-Hoøang, ñoù laø Leo VIII. Hai naêm sau, Cöïu Giaùo-Hoøang John ñaõ nhôø 

theá-löïc cuûa Coâng-Söù La-Maõ ñeå khoâi-phuïc laïi ñòa-vò chí toân cuûa mình. Töø ñoù, 

Hoøang-Ñeá vaø Giaøo-Hoøang coù söï xích-mích khoâng haøn gaén ñöôïc nöõa. (3) Giaùo-

Hoøang do Vua Chuùa xeáp ñaët chôù khoâng phaûi baàu ra. 

Naêm 1049, Giaùo-Hoøang Leo IX leân ngoâi. Vò naày chöùng-kieán caûnh suy-ñoài 

cuûa Giaùo-Hoäi maø vaø boân-ba caùc thaønh-phoá lôùn ôû AÂu-Chaâu nhaèm khaéc-phuïc teä 

traïng cuûa caùc tu-só, trong ñoù coù caûnh buoân-baùn nhaø thôø vaø caùc nghi-leã; caùc tu-só  

____________________________________ 

(1), (2), (3) Xem The Age of Faith, taùc giaû laø Durant, Will, xuaát-baûn naêm 1972, bôûi Simon vaø 

Schuster, Chöông XXI: Christianity in Conflict 529-1085, trang 517-551. Xem De 

Principatibus/Il Principe, dòch sang Anh-vaên The Prince hay Quaân-Vöông, taùc-giaû Niccolò 

Machiavelli, xuaát-baûn naêm 1532, naêm naêm sau khi oâng cheát vì saùch noùi nhieàu veà caùc vò Giaùo-

Hoøang. 
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coâng khai cöôùi vôï vaø laáy vôï beù vôï moïn. Nhôø vaäy, Ngaøi ñaõ khoâi-phuïc laïi söï toân-

kính vaø quyeàn-uy cuûa moät vò Giaùo-Hoøang ôû phöông baéc.     

Nguyeân-nhaân keá cho Thaäp Töï Chinh laø vaøo khoảng thế kỷ thứ 7, những 

ngƣời đứng đầu Đạo Hồi tiến hành các cuộc trƣờng chinh xâm chiếm các vùng đất 

mới.  

Từ năm 660 đến năm 710, các giáo sĩ Hồi giáo đã chiếm đƣợc một lãnh thổ 

rộng lớn ở Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ.  

Đến năm 720, kỵ binh Hồi giáo chiếm Tây Ban Nha rồi thọc sâu vào đến tận 

lãnh thổ Pháp.  

Từ năm 830 đến năm 976 Sicilia và miền nam Ý rơi vào tay ngƣời Hồi giáo. 

Lúc naày, những đoàn hành hương của tín đồ Thieân-Chuùa Giaùo về các miền Đất 

Thánh mà trong đó Palestine là nơi thiêng-liêng nhöùt bắt đầu phổ-biến từ thế kỷ 

4 và đến thế kỷ 11 đã trở nên rất thịnh-hành.  

Ngƣời Thổ Seljuk Hồi-giáo không cố ý ngăn cản những đoàn hành hƣơng 

nhƣng họ thu rất nhiều loại thuế, phí gây ra làn sóng phẫn-nộ trong cộng-đồng 

Thieân-Chuùa Giaùo. 

Cũng sang thế kỷ 11, Đế quốc Byzantine (Đế quốc Đông La-Mã) chỉ còn lại 

một vài vùng đất ở Châu-Âu.  

Lúc naày, nguy cơ ngƣời Hồi giáo tràn sang phía Tây đã hiện-hữu đối với 

ngƣời Thieân-Chuùa Giaùo; đặc-biệt là sau khi quân-đội Seljuk đánh bại quân 

Byzantine trong trận Manzikert năm 1071 và bắt đƣợc cả Hoàng-Đế Romanus IV 

thì con đƣờng tiến về Constantinople đã đƣợc khai thông.  

Suleyman, một Thủ-laõnh ngƣời Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) và các chiến binh của 

ông thậm chí còn định cƣ ngay tại Niacea, chỉ cách Constantinople vài dặm.  

Để giành lại các vùng đất đã mất ở Tiểu Á, Hoàng đế Byzantine kêu gọi sự 

giúp đỡ từ phía Tây nhƣng không có kết quả.  

Sau đó, họ kêu gọi sự giúp đỡ từ Giáo hoàng và để đổi lại, họ hứa sẽ xóa bỏ 

sự phân ly giữa Chính thống giáo Đông phƣơng và Công-giáo La-Mã xảy ra năm 

1054.  

Ngày 27 tháng 11 năm 1095 tại Hội nghị giám mục, Giáo hoàng Urban II 

(tại vị 1088-1099) kêu gọi các Hiệp-Sỹ, Hoàng Töû phƣơng Tây và tín đồ Thieân-

Chuùa Giaùo đến giúp đỡ tín hữu Thieân-Chuùa Giaùo phƣơng Đông đồng thời giành 

lại những vùng Đất Thánh đã mất. 
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Mặc dù những cuộc Thánh chiến mang đậm màu sắc tôn giáo, nhƣng giới sử 

học cho rằng bên trong nó còn có các động cơ kinh tế, chính trị, xã hội: 

 Tôn giáo: việc thánh chiến để bảo vệ và lấy lại những vùng đất của ngƣời 

Thieân Chuùa Giaùo đƣợc hậu-thuẫn bởi thay đổi quan-trọng trong phong-trào 

cải-cách Giáo-hội đang diễn ra. Trƣớc khi Giáo-Hoàng Urban II phát ra lời 

kêu gọi, quan niệm Chúa sẽ thƣởng công cho những ai chiến đấu vì chính 

nghĩa đã rất thịnh hành. Công cuộc cải cách của Giáo-Hội đã dẫn đến một 

thay đổi quan trọng: chính nghĩa là không chỉ là chịu đựng tội lỗi trong 

thế giới mà phải là cố gắng chỉnh sửa chúng. Các đạo quân Thập Tự Chinh 

là tiêu biểu cho tinh thần ấy trong giai đoạn Giáo-hội đang cải tổ mạnh mẽ. 

 Kinh tế, chính trị: những cuộc Thập Tự Chinh diễn ra trong thời-kỳ mà dân 

số Châu Âu phát-triển mạnh mẽ và các học giả cho rằng trên khía cạnh naày 

nó có động cơ tƣơng-tự nhƣ cuộc tấn công của ngƣời Đức vào phƣơng Đông 

cũng nhƣ cuộc xâm-chiếm của ngƣời Tây Ban Nha. Những cuộc Thập Tự 

Chinh nhằm mục-đích chiếm giữ những vùng đất mới để mở rộng sự bành -

trƣớng của phƣơng Tây với các quốc-gia Địa Trung Hải. Tuy nhiên,Thập Tự 

Chinh khác với những cuộc tấn công, xâm chiếm của ngƣời Đức và ngƣời 

Tây Ban Nha ở chỗ nó chủ-yếu dành cho tầng lớp Hiệp-Sỹ và nông dân du 

cƣ ở Palestine. 

 Xã hội: tầng lớp Hiệp-Sỹ đặc biệt nhạy cảm với sự tăng trƣởng nhanh chóng 

của dân số châu Âu trong giai-đoạn naày. Họ đƣợc đào-tạo, huấn-luyện để 

tiến hành chiến-tranh và trong bối cảnh dân số phát triển mạnh mẽ, những 

cuộc xung-đột để giành đất đai đã xảy ra. Giáo-Hoàng Urban II đã nói với 

các Hiệp-Sỹ của nƣớc Pháp nhƣ sau: "Đất đai mà các bạn cư ngụ thì quá 

hẹp đối với một dân số lớn; nó cũng không thừa của cải; và nó khó lòng 

cung cấp đủ thực phẩm cho những người trồng trọt trên nó. Đây là lý do 

vì sao các bạn phải tàn sát và tàn phá lẫn nhau."
[2]

 Nhƣ vậy, họ đƣợc 

khuyến-khích đi viễn-chinh để giành đất và trên góc độ nào đó các cuộc 

Thập Tự Chinh là phương tiện bạo lực nhằm rút bạo lực ra khỏi đời sống 

thời Trung Cổ, cũng nhƣ đem lại lợi ích kép nhƣ lời Thánh Bernard thành 

Clairvaux đã nói: "Sự ra đi của họ làm cho dân chúng hạnh-phúc, và sự 

đến của họ làm phấn-khởi những người đang thúc-giục họ giúp-đỡ. Họ 

giúp cả hai nhóm, không những bảo-vệ nhóm naày mà còn không áp-bức 

nhóm kia.".  
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Raát ít coù taøi-lieäu noùi veà soá töû vong trong suoát thôøi-gian Thaäp Töï Chinh veà 

caû hai phía Hoài-Giaùo vaø Thieân-Chuùa Giaùo.  

Baát cöù toân-giaùo naøo khi bò ñaøn aùp thöôøng phaûi traû moät giaù raát ñaéc: sanh-

maïng cuûa ngöôøi theo toân-giaùo ñoù. 

Phaät-Giaùo bò thaûm saùt bôûi Baø-La-Moân Giaùo, Hoài-Giaùo, Thieân Chuùa Giaùo, 

Ñaïo/Laõo Giaùo, Khoång-Giaùo, nhöng chöa töøng daáy ñoäng chieán-tranh ñeå traû thuø.   

 Thaûm-saùt giöõa 3 toân-giaùo chaùnh thöôøng xuyeân xaõy ra. 

 

 

  

  

Nhaân danh Thieân-Chuùa “coâng-bình, baùc-aùi”, Giaùo Hoøang Urban II vaø Vua 

Alexius ñaõ xua quaân taøn-saùt ngöôøi Hoài-Giaùo vaø löôõi göôm cuûa chuùng cuõng chaúng 

töø boû baát cöù ngöôøi chuùng gaëp treân böôùc ñöôøng tieán quaân veà Jerusalem. Vua caùc 

nöôùc Phaùp, Anh, La-Maõ laõnh-ñaïo cuoäc chieán, phaùt binh raát khieâm-toán: 5.000 kî 

binh vaø 30.000 boä binh (con soá naày coù leõ thieáu vaøi soá 0 ôû phía sau) cuøng voâ-soá 

noâng daân vaø trai traùng cuûa hoï höôûng-öùng höôùng veà Thaùnh ñòa Jerusalem thaúng 

tieán. 

BAØ-LA-

MOÂN 

GIAÙO 

THIEÂN- 

CHUÙA 

GIAÙO 

 

HOÀI-GIAÙO 
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Thaäp Töï Quaân phaàn ñoâng laø ñaùm noâng daân ngheøo ñoùi vaø gia-ñình cuûa 

chuùng theo sau quaân lính cuûa Vua ñeå tieän vieäc cöôùp boùc, haõm-hieáp, ngay caû treû 

giaø trai gaùi, con nít cuõng bò chuùng gieát thaúng tay!   

   

   

Giáo hoàng Urban II kêu gọi thập tự chinh thứ nhất tại Hoäi-Ñoàng Clemont 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Urban_II 

 

Vaøo naêm 1212, ñoøan Thaäp Töï Quaân cuûa thieáu-nieân (nam vaø nöõ) Taây-AÂu 

vôùi soá-löôïng laø 100.000 ñöôïc lôïi-duïng ñeå sau naày chính nhöõng ngöôøi Thieân-Chuùa 

Giaùo AÂu-Chaâu ñaõ baùn thieáu-nöõ cho caùc nhaø ñó ôû La-Maõ vaø AÙ-Raäp, coøn thanh 

nieân thì baùn laøm noâ-leä. (http://www.radioislam.org/sindi/croisades.htm) 

Thaäp Töï Chinh Thöù II veà sau khoâng coù Söû-lieäu ghi cheùp chi-tieát vaø soá 

ngöôøi cheát treân sa-tröôøng vaø treân böôùc ñöôøng vieãn-chinh.  

Tuy nhieân, Victims of the Christian faith (Nhöõng Naïn-nhaân cuûa Tín-

Ngöôõng Thieân-Chuùa), http://www.truthbeknown.com/victims.htm, ñaõ lieät keâ ra 

cuõng khaù nhieàu chi-tieát ñaùng keå cho Thaäp töï Chinh I, döïa vaøo moät soá Söû-lieäu. 

Khoâng heà thaáy coù söï phaûn-khaùng naøo töø phía caùc nhaø laõnh-ñaïo Thieân-Chuùa Giaùo 

hay con chieân cuûa hoï.  

Pra
m N

gu
yen



148 
 

Phoûng dòch moät vaøi ñoïan quan-troïng, 

TRUYEÀN GIAÙO (MISSION): 

 Vua Karl (Charlemagne) vaøo naêm 782 ñaõ cheùm ñaàu 4500 ngöôøi 

Saxons bôûi vì hoï khoâng muoán boû Ñaïo theo Thieân-Chuùa Giaùo. 

 Noâng daân xöù Steding (Germany: Ñöùc) khoâng muoán traû caùc saéc thueá 

cho nhaø thôø neân khoûang 5.000 ñeán 11.000 ñaøn oâng, ñaøn baø vaø treû em 

ñaõ bò thaûm-saùt ngaøy 27 thaùng 5 naêm 1234 gaàn Altenesch/Germany. 

 Traän ñaùnh Belgrad (thuû-ñoâ vaø laø thaønh-phoá lôùn nhöùt cuûa Serbia) vaøo 

naêm 1456: 80.000 ngöôøi Thoå-Nhó-Kyø (Turks) bò thaûm-saùt. 

 Vaøo theá kyû 15 ôû Ba-Lan (Poland): 1.019 nhaø thôø vaø 17.987 laøng bò 

caùc Hieäp-Só cöôùp boùc, töû vong cho ñeán ngaøy nay vaãn khoâng bieát.        

 Khoûang theá kyû 16-17, maáy möôi ngaøn treû giaø trai gaùi cuûa AÙi-Nhæ-

Lan (Ireland) bò quaân ñoäi cuûa Anh-quoác thaûm-saùt taäp-theå. 

THAÄP TÖÏ CHINH (1095-1291) 

 Thaäp Töï Chinh laàn thöù nhöùt vaøo naêm 1095 döôùi söï ñieàu-ñoäng vaø keâu 

goïi cuûa Giaùo-Hoøang Urban II.  

 Ngaøy 12 vaø ngaøy 24, thaùng 6, naêm 1096 haøng chuïc ngaøn ngöôøi 

Hungary bò thaûm-saùt. 

 Ngaøy 9 thaùng 9, naêm 1096, haøng chuïc ngaøn ngöôøi Nikaia bò thaûm 

saùt; ngaøy 26 thaùng 9 naêm 1096 haøng chuïc ngaøn ngöôøi Xerigordon 

(baây giôø laø Turkish) cuõng bò thaûm-saùt. 

 Cho ñeán naêm 1098 coù caû thaûy 40 thaønh-phoá thuû-ñoâ vaø 200 laâu-ñaøi bò 

xaâm-chieám (soá ngöôøi bò gieát cho ñeán baây giôø vaãn khoâng bieát ñöôïc). 

 Sau ngaøy 3 thaùng 6 naêm 1098, chieám Antiochia (baây giôø laø Turkish), 

khoûang 10.000 ñeán 60.000 ngöôøi bò saùt-haïi. Ngaøy 28, thnaùg 6, naêm 

1098, khoûang 100.000 ngöôøi Thoå-Nhæ-Kyø (bao goàm caû ñaøn baø vaø treû 

em) bò thaûm-saùt. Trong khi, Söû-lieäu Christian cuûa Fulcher of 

Chartres thì laïi noùi laø cöùu ñaùm ñaøn-baø, khoâng noùi bao nhieâu vaø sau 

ñoù ñem ñi ñaâu vaø laøm gì. 

 Ngaøy 11, thaùng 12, naêm 1098, haøng ngaøn ngöôøi bò gieát ôû Marra 

(Maraat an-uman). Bôûi vì haïn-haùn keùo daøi “thòt hoâi thuùi cuûa ngöôøi 
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cheát vaãn bò nhöõng keû theo Thieân Chuùa Giaùo aên thòt” theo nguoàn tin 

töø Söû-lieäu Christian cuûa Albert Aquensis.     

 Ngaøy 15, thaùng 7, 1099, thaønh Jerusalem bò chieám ñoùng, hôn 60.000 

ngöôøi bò thaûm-saùt (bao goàm ngöôøi Do-Thaùi, ngöôøi Hoài-giaùo, nam, nöõ 

vaø treû em), maùu chaûy ngaäp ñeán maét caù chaân keû chieán-thaéng. 

 Heø naêm sau, haøng trieäu thaây ngöôøi sình raõ ñaõ laøm hoâi thuùi caõ moät 

vuøng ñaát cuûa ngöôøi  Palestine, theo Söû-lieäu cuûa Eckehard cuûa Aura.  

 Traän ñaùnh Askalon ngaøy 12 thaùng 8, naêm 1099, “treân danh nghóa cuûa 

Chuùa Gieâ-Su”, khoûang 200.000 nhöõng keû khoâng tin Chuùa (heathen) 

bò thaûm-saùt. 

 Töø ñoù veà sau Söû-lieäu caøng luùc caøng ít, cho ñeán khi Akkon bi suy-suïp, 

nhöng khoûang 20.000.000 ngöôøi ñaõ bò thaõm-saùt chæ rieâng taïi vuøng 

ñaát Thaùnh vaø caùc khu-vöïc cuûa Arab/Turkish.  

 

Xem theâm  

 

THE WESTERN CHRISTIAN TERRORISM AGAINST THE ARABS:   

THE CANNIBALISM AND 

 BLOODBATHS OF THE CRUSADES 
(1095-1291) 

http://www.radioislam.org/sindi/croisades.htm 
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ÑEÄ I vaø ÑEÄ II THEÁ-CHIEÁN 

 

 

 Theo thoáng-keâ hieän nay thì Ñeä I Theá-Chieán (28 July 1914 – 11 November 

1918) soá thöông-vong, thöông-tích, maát tích (haàu heát laø cheát). 

 

QUAÂN BINH CHEÁT  

THÖÔNG-TÍCH VAØ MAÁT-TÍCH 

ÑOÀNG-MINH 

(ALLIES) 

LIEÂN-MINH 

(CENTRAL POWERS) 

Thöông vong:       5.525.000 Thöông vong:          4.386.000 

Maát tích:               4.121.000 Maát tích:                   3.629.000     

Thöông-tích:       12.831.500  Thöông-tích:            8.388.000 

Thöôøng daân cheát trong chieán traän, sau khi chieán tranh keát-thuùc khoâng heà coù 

thoáng-keâ, soá kia quyeát-ñònh laø gaáp boäi.  

  Theo thoáng-keâ hieän nay thì Ñeä II Theá-Chieán (1 September 1939 – 2 

September 1945) soá thöông-vong cuûa quaân daân ñeàu ghi khaù roõ. 

 

QUAÂN DAÂN CHEÁT  

ÑOÀNG-MINH 

(ALLIES) 

PHE TRUÏC 

(AXIS) 

Quaân cheát:    treân   16.000.000 Quaân cheát:      treân   8.000.000 

Daân cheát:      treân   45.000.000 Daân cheát:        treân   4.000.000     

Maát tích:                xxxxxxxxx Maát tích:                   xxxxxxxx  

Thöông-tích:          xxxxxxxxx  Thöông-tích:             xxxxxxxx 

Toång soá:       treân   61.000.000      Toång soá:         treân  12.000.000      

Nhö vaäy, toång soá daân quaân cheát, thöông-tích cho hai cuoäc chieán ít nhöùt laø  
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QUAÛ-BAÙO 

CUÛA  

TAÄT-DÒCH 

 

Khi Coäng-Nghieäp chuùng-sanh cuûa moät khu-vöïc naøo ñoù chín muøi thì caùc 

luoàng gioù (jet stream) treân bieån, hay ôû thöôïng taàng khí-quyeån (ñeàu laø gioù nghieäp)  

seõ khôûi ñoäng maïnh, chuyeãn-ñoäng nhanh, mang theo hôi ñoäc gaây taät-dòch.   

 Töø naêm 1990 ñeán baây giôø, caùc traän baûo-toá (cyclones, hurricanes), loác 

xoùay (tornadoes) coù cöôøng-ñoä raát maïnh, nhöõng ngöôøi hay gia-suùc 

khoâng cheát vì Thieân-Tai thì laïi thöôøng coù nhieàu ngöôøi ngaõ guïc vì caùc 

côn beänh lieân-quan ñeán phoåi vaø gan. 

 Caùc loaøi keùm phöôùc nhö chim, heo, chuoät, caù, gia suùc ... nhöõng ngöôøi 

ngheøo thieáu aên, keùm dinh-döôõng bò nhieãm ñoäc (vi truøng, sieâu vieâ 

khuaån, khí ñoäc (air pollution, air toxics), roài hôi thôû, va-chaïm truyeàn 

lay cho nhau.  

 Khi möa quaù nhieàu, keøm theo saám chôùp traùi muøa, luït loäi khaép nôi, 

thì ñeán khi muøa Heø noùng böùc, beänh-taät raát deã hoøanh-haønh. 

 Baûo Maët Trôøi cuõng khieán cho nhieät-ñoä bieån thay ñoåi ñoät-ngoät vì Loõi 

Trong vaø Loõi ngoøai ra söùc choáng ñôû (1); taøn dö cuûa caùc luoàng naêng-

löôïng phaùt ra töø Loõi ngoaøi seõ bò bieån thu huùt. Ñieàu naày khieán cho 

möa hay haïn-haùn theo ñoù maø taêng hay giaõm, keùo ñeán taät-dòch. 

__________________________________ 

(1) töø-tröôøng Traùi Ñaát baét buoäc phaûi vöôn ra hö-khoâng xa hôn, maïnh hôn, ñeå laøm treäch höôùng 

cuûa Baûo Maët Trôøi, vì Traùi Ñaát thöôøng luoân xoay chuyeãn. Ñeán khi Baûo qua khoûi thì töø-tröôøng 

Traùi Ñaát khoâng theå laäp-töùc ruùt laïi! Töø-tröôøng laäp-töùc phaân-boá laïi tuøy theo aùp-suaát döôùi lôùp Voû 

Luïc-Ñòa hay Voû Ñaïi-Döông, neân coù choã nhieàu choã ít, vì naêng-löôïng maø cuûa lôùp Voû thu huùt 

khoâng ñoàng nhöùt. Maët bieån laø choã thích hôïp nhöùt ñeå thu naïp trôû laïi nguoàn naêng-löôïng dö thöøa. 

Saám chôùp ñaùnh xuoáng nhieàu nôi cuõng vì hieän-töôïng naày. ÔÛ ñaây, khoâng luaän baøn nhieäm-vuï tieàn 

nhaân haäu quaû cuûa saám chôùp, nuùi löûa, loøai Roàng, cuõng khoâng noùi ñeán saám chôùp coù yù-nghóa gì 

ñoái vôùi caùc thuù coù ngaø hay söøng, cuõng nhö caây naûy maàm ... Kinh Phaät ñaõ noùi roài. 
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Nuùi löûa phun ra tuy ruøng-rôïn, nhöng cho con ngöôøi ñuû thôøi-gian ñeã di dôøi 

töø khi phaùt noå ñaàu tieân, khoùi bay, nham thaïch traøn ra. Tröø nhöõng ngöôøi nghieäp ñaõ 

thaønh-thuïc. 

Nöôùc daâng hay baûo cuõng ñeå cho con ngöôøi ñuû thôøi-gian chaïy. Tröø nhöõõng 

ngöôøi nghieäp ñaõ thaønh-thuïc nhö ñöông ñaàu vôùi Soùng Thaàn. 

Ñoäng ñaát coù theå döï bieát, nhöng tieác thay con ngöôøi khoâng phoøng bò. Vì 

vaäy, khoâng ngöôøi nghieäp ñaõ thaønh-thuïc maø ngöôøi chöa ñeán soá cuõng vong maïng 

theo. 

Taät dòch khoâng saéc, khoâng muøi, khoù phaùt-hieän, cho duø phaùt-hieän thì nhaø 

caàm quyeàn cuõng raùng tìm caùch khoáng-cheá vaø eùm-nheïm, ñeán luùc naøo hay luùc naáy; 

coøn nhöõng Baùc Só, Y-Só thì coù raát nhieàu ngöôøi lôïi-duïng cô-hoäi ñeå laøm giaøu cuõng 

khoâng phaûi ít. Keát quaû laø taät dòch ñaõ nuoát tröûng haøng trieäu nhaân maïng treân theá-

giôù moãi naêm, töø khi con ngöôøi baét ñaàu hình-thaønh xaõ-hoäi vaø seõ tieáp-dieãn trieàn-

mieân cho ñeán khi naøo Traùi Ñaát naày bò huõy hoïai.   

 Theo kinh-ñieån cuûa nhaø Phaät, trong thaân-theå con ngöôøi coù ñeán 

84.000 hoä-truøng. Heå ngoøai phaùt-khôûi thì trong ñoäng theo, sanh ra 

beänh. Coù nghóa laø khi moâi-tröôøng soáng ôû ngoaøi thuaän-tieän thì vi-

khuaån, vi-truøng hieän ra. Vì khoâng bieát tröôùc, thaáy tröôùc neân goïi sieâu-

khuaån, sieâu-truøng; chôù kyø thaät noù haøm-taøng trong moãi ngöôøi cuûa 

chuùng ta. ÔÛ trong theá tieàm-aån neân khoù tìm, khoù bieát, chôù khoâng phaûi 

khoâng coù.  

 Nhöõng nhaø khoa-hoïc coá taïo ra haøng loïat nhöõng sieâu vi-truøng, sieâu 

vi-khuaån ñeå duøng trong chieán-tranh, thænh-thoûang tung ra ngoøai ñeå 

thí-nghieäm. Hoï tin-töôûng raèng mình coù theå kieåm-soùt vaø dieät chuùng 

deã-daøng, trong khi ñoù noù coù theå saùt-haïi haøng loïat ñòch quaân vaø laøm 

kieät queä maàm soáng cuûa keû thu. Caùc nhaø khoa-hoïc queân raèng nhöõng 

thöù naày moät khi xaõy ra thì khoù maø thu doïn taøn cuïc, huoáng hoà laø thu 

noù laïi! Gioù seõ mag chuùng ñi khaép nôi. Tröø phi khoâng coù gioù, nhöng 

ñoù laø chuyeän khoâng töôûng! 
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 Nhöõng hoä truøng naày ñaâu phaûi xa laï ñoái vôùi chuùng ta. Chuùng noù chính 

laø nhöõng chuùng-sanh ñaõ bò chuùng ta aên thòt, uoáng maùu töø thôøi voâ-thæ 

ñeán baây giôø!  

 Khoâng noùi ñaâu xa vôøi, töø khi loït loøng Meï ra cho ñeán baây giôø chuùng 

ta ñaõ aên bieát bao nhieâu nhieâu thòt, caù, toâm, cua , v.v. Khi coøn nhoû thì 

Meï laø ngöôøi gaùnh toäi cho ta, khi lôùn leân thì vôï vaø con gaùi gaùnh toäi 

cho ta, khi ra ngoøai ñöôøng aên uoáng thì  ngöôøi  khaùc seõ gaùnh toäi cho 

ta. Nghó ñi xeùt laïi, coù phaûi bao-töû cuûa con ngöøôi laø moät nghóa-ñòa 

bieát di-chuyeãn roäng lôùn khoâng theå taû chaêng?  

 Toäi-loãi maø Meï Cha vì quaù thöông quí-meán ta, Vôï ta yeâu thöông ta, 

con gaùi ta kính meán ta, chò ôû ngöôøi laøm ñaõ gaùnh vaùc cho ta ñeå ta coù 

mieáng ngon, vaät laï thoûa-maõn caùi mieäng ... cuõng cuûa ta, ai seõ traû theá 

moùn nôï huyeát-nhuïc naày ñaây? Laøm sao chuùng ta baït tröø loøng oùan haän 

cuûa nhöõng hoä-truøng kia?  

 Chæ coù Phaät-gia laø coù caùch vaø chæ daïy chuùng ta ñeán nôi ñeán choán maø 

thoâi.  

 Nhöng, chuùng ta coù tai maø nhö ñieác, nghe Kinh, Luaät, Luaän caùc lôøi 

giaùo-huaán cuûa Phaät, Boà-Taùt hay nghe Phaùp-sö chaân-chaùnh giaûng noùi 

maø khoâng ñeå taâm! 

 Coù maét maø nhö muø, taän maét nhìn caûnh khoå-ñau cuûa tha nhaân maø 

khoâng nghó ñeán thaân mình; chôø ñeán khi hoïa ñeán, naïn ngoøai cöûa thì 

môùi tìm phöông! 

 Coù trí-thöùc maø nhö ngu doát; gaëp Thaày toát (Guru), Thieän-höõu tri-thöùc 

(Kalyanamitri) chæ daïy maø khoâng phuïng-söï kính thôø!  

 Bieát maø khoâng laøm, hoaëc laøm maø khoâng ñeán nôi ñeán choán. Vì vaäy, 

aân aân oùan oùan khoâng bao giôø cuøng döùt taän dieät!  

Tröø Chieán-tranh Toân-giaùo vaø Theá-Chieán laâu laâu môùi xaõy ra vaø coù ngaøy 

chaám döùt, coøn taät-dòch ñaõ vaø ñang khoáng-cheá loøai ngöôøi maø chöa coù daáu-hieäu 

giaûi-thoùat!  

 Ñöøng thaáy nhöõng naïn nhaân cuûa thieân-tai laø ngöôøi giaø roài nhoû leä cho 

hoï. Haõy xem trong thôøi treû hoï ñaõ laøm nhöõng toäi-loãi gì? 
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 Thôøi xöa, Hoài-Giaùo xaâm-löôïc hay Moâng-Coå, La-Maõ gaây chieán khaép 

nôi, roài ñeán caùc traän Thaäp Töï Chinh daøy xeùo nhaân-loïai, khieán thieân-

haï ñoå maùu, muoân hoï khoå-ñau cuõng vì loøng tham-lam vaø ganh-töùc ñeå 

ñeán noå baûn thaân hoï, con chaùu hoï ñeàu phaûi ñeàn toäi bôûi Luaät Nhaân-

Quaû Nghieäp-Baùo: ñoäng ñaát, baûo-toá, nuùi löûa phun, taät dòch kinh-

hoøang xaõy ra lieân-tuïc.  

 Trong khi nhöõng ngöôøi AÂu Chaâu vaø Trung Ñoâng laõnh-chòu buùa rìu 

cuûa theá-giôùi töï-nhieân thì caùc quoác-gia Chaâu AÙ laïi thoùat hieåm laø côù 

gì? Ngöôïc laïi, coù nhöõng luùc caùc quoác-gia Chaâu AÙ bò hieãm-naïn thì 

Chaâu AÂu, Chaâu Myõ khoâng heà-haán gì? 

Ai lyù giaûi ñöôïc doøng sanh-hoùa bieán-thieân trieàn-mieân voâ-taän thì ngöôøi ñoù coù 

khaû-naêng haøng-phuïc theá-giôùi töï-nhieân. Ñaây laø muïc-ñích cuûa caùc nhaø khoa-hoïc, 

nhöng raát hieám khi coù ngöôøi laøm ñöôïc; cho neân, caùc nhaø khoa-hoïc vaãn phaûi moø-

maãm trong khoûang troáng khoâng voâ-cuøng voâ-taän cuûa kieáp nhaân-sinh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



155 
 

NHÖÕNG TAÄT-DÒCH TIEÂU-BIEÅU  

GIEÁT HAØNG LOÏAT NGÖÔØI MOÃI NAÊM  

TREÂN THEÁ-GIÔÙI 

 

1. Ñaäu Muøa (Smallpox) 

Đậu mùa là căn bệnh truyền nhiễm của riêng loài ngƣời, gây bởi hai 

dạng virus Variola major và Variola minor. Loại V major độc hại hơn, gây 

tử vong trong số 30-35% bệnh nhân. V minor gây dạng bệnh nhẹ hơn, giết 

khoảng 1% bệnh nhân. Hậu quả của đậu mùa thƣờng là vết sẹo trên da 

nhƣng cũng có khi làm nạn nhân mù vì giác mạc bị sẹo. Phái nam còn có thể 

bị hiếm muộn. 

Vào thế kỷ 18 tại châu Âu bệnh đậu mùa giết chết khoảng 60.000.000 

ngƣời, trong đó có 5 quốc vƣơng. Trong số trẻ em dƣới năm tuổi 80% chết 

vì lây bệnh. Số sống sót 1/3 bị mù mắt.  

Ngay trong thời cận đại khoảng 300.000.000 – 500.000.000 ngƣời 

chết vì bệnh đậu mùa vào thế kỷ 20.  

Tổ chức Y tế Thế giới (viết tắt tiếng Anh: WHO) ƣớc lƣợng riêng 

năm 1967 coù khoûang 15.000.000 ngƣời đã thiệt mạng vì nhiễm bệnh. Hai 

triệu ngƣời sống đến năm sau rồi chết. Phong trào chủng đậu trong suốt hai 

thế kỷ XIX và X đã giảm thiểu nguy cơ bệnh và đến năm 1979, WHO đã 

tuyên bố diệt dứt đƣợc bệnh đậu mùa.  

Bệnh đậu mùa là căn bệnh duy nhöùt của loài ngƣời đã đƣợc diệt dứt. 

 

2. Soát-Reùt hay Ngaõ Nöôùc (Malaria) 

Mỗi năm có khoảng 515.000.000 nguời mắc bệnh, từ 1.000.000 đến 

3.000.000 ngƣời tử vong - đa số là trẻ em ở khu vực phía nam sa mạc 

Sahara, châu Phi. 90% số ca tử vong xảy ra tại đây. Sốt rét thƣờng đi kèm 

với đói nghèo, lạc hậu,
[2]

 và là một cản trở lớn đối với phát triển kinh tế. 

 

3. Ban Sôûi (Measles/Rubeola)  

Khoûang 200.000.000 ngöôøi ñaõ maát maïng vì chöùng beänhnnaày trong 

ngoùt 150 naêm qua. 
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4. Dòch haïch (Bubonic Plaque)  

Khoûang 150.000.000 ngöôøi vong maïng keå töø naêm 1300 ñeán 1950,  

noåi danh nhöùt laø Ñaïi Dòch Cheát Ñen (Black Death).  Ñaïi Dòch xảy ra ở 

Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 14 mà đỉnh điểm là ở Châu Âu từ 

năm 1348-1350. Ñaïi Dòch là một trong những taät dòch chết chóc nhất 

trong lịch sử Nhân loại, ƣớc tính nạn dịch naày đã giết chết từ 30% tới 

60% dân số của Châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 

450.000.000 ngƣời xuống còn từ 350.000.000 đến 375.000.000 ngƣời 

vào năm 1400. 

Nhöõng ngöôøi da traéng tin raèng chính Black Death laø nguyeân-nhaân 

dieät chuûng cuûa daân Da Ñoû ôû Myõ-Chaâu (Native Indians) vaøo khoûang naêm 

1592, moät traêm naêm sau khi Christopher Columbus (31 Oct, 1451 – 20 

May, 1506) thì coù “tin” laø 90% nhöõng ngöôøi daân baûn-xöù ñeàu cheát guïc vì 

baïo beänh Black Death naày. Vaøo naêm 1600, khi nhöõng ngöôøi da traéng, ñi 

tìm kieám caùi aên, ñeán Massachusetts ñònh-cö ñaõ phaùt hieän ra haàu heát nhöõng 

ngöôøi Da Ñoû ñeàu bò cheát gaàn heát.  

Nguoàn tin cuõng cho bieát ngay caû daân xöù Mexico cuõng cuøng chung soá 

phaän, töø 30.000.000 giaûm xuoáng coøn 3.000.000 ngöôøi.  

Daân Inca Peru thì töø 8.000.000 coøn 1.000.000. Nguoàn tin naày khoâng 

noùi ñeán ñaùm quaân Taây-Ban-Nha ñaõ thaûm-saùt vaø dieät trieàu-ñaïi Inca nhö theá 

naøo.   

A census taken by the last Quipucamayoc indicated that there were 

12 million inhabitants of Inca Peru; 45 years later, under viceroy Toledo, 

the census figures amounted to only 1,100,000 Indians. Historian David N. 

Cook estimates that their population decreased from an estimated 9 

million in the 1520s to around 600,000 in 1620 mainly because of 

infectious diseases.
[16]

 While the attrition was not an organized attempt at 

genocide, the results were similar. Scholars now believe that, among the 

various contributing factors, epidemic disease such as smallpox (unlike the 

Spanish, the Amerindians had no immunity to the disease)
[17]

 was the 

overwhelming cause of the population decline of the American natives.
[18]

 

Inca cities were given Spanish Christian names and rebuilt as Spanish 

towns centered around a plaza with a church or cathedral facing an official 

residence. A few Inca cities like Cuzco retained native masonry for the 
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foundations of their walls. Other Inca sites, like Huanuco Viejo, were 

abandoned for cities at lower altitudes more hospitable to the Spanish. 

 [16] Noble David Cook, Demographic collapse: Indian Peru, 1520–1620,  

 p. 114.  

[17] The Story Of... Smallpox – and other Deadly Eurasian Germs 

http://www.pbs.org/gunsgermssteel/variables/smallpox.html 

     [18] Smallpox: Eradicating the Scourge 

   http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/smallpox_01.shtml 

Taïi sao chæ coù daân Inca Peru bò cheát töø 1520-1620 coøn ngöôøi Taây-

Ban-Nha thì khoâng bò chung soá phaän?  Coøn 3.000.000 ngöôøi kia bieán ñaâu 

maát vaäy? 

 

5. Cuùm (Influenza)  

Trận dịch cúm đầu tiên ghi chép khá rõ trong lịch sử là dịch năm 

1580, bắt đầu từ Châu Á lan sang Châu Phi và đến Châu Âu. Tại Roma 

hơn 8000 ngƣời chết và nhiều thành phố của Tây Ban Nha gần nhƣ 

chết sạch.  

Trong thế kỷ 17 - 18 nhiều trận dịch rải rác khắp nơi, đặc biệt là 

khoảng năm 1830-1833, dịch cúm lan tràn, làm bệnh nặng đến một 

phần tƣ số ngƣời bị lây. 

Nhƣng có lẽ ghê gớm nhất là trận cúm mang tên Spanish 

Influenza (Cúm Tây Ban Nha) - do dòng H1N1. Trong hai năm 1918 

- 1919, cúm làm chết khoảng 40.000.000 – 50.000.000 ngƣời, theo ƣớc 

lƣợng gần đây con số này có thể lên đến khoảng 50.000.000.000 -

100.000.000. Trận cúm tàn bạo này đƣợc giới nghiên cứu Y-học xem 

ngang hàng với trận Ñaïi Dịch Hạch Cheát Ñen làm chết gần 2/3 dân soá 

Châu Âu giữa thế kỷ 14. (xem On the trail of the Black Death,  xuaát-baûn 

ngaøy  22 thnaùg 1, naêm 2004.  

(http://www.abc.net.au/science/articles/2004/01/22/2857189.htm)  

 

Vì triệu chứng trầm trọng khác cúm thƣờng nên lúc bây giờ 

ngƣời ta đoán bệnh sai lạc nhƣ bệnh sốt xuất huyết Dengue, kiết lỵ hay 

thuơng hàn. Một nhà quan sát viết: "Bệnh này tạo một triệu chứng kinh 

hoàng là chảy máu từ màng nhầy, từ mũi, dạ dày và ruột. Chảy máu cả 
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từ tai và làm mụt bầm trên da ...". Tuy phần lớn tử vong là do các loại 

vi trùng lợi dụng lúc bệnh nhân đang bị cúm lan vào tạo viêm phổi, một 

số viêm phổi do chính SVC gây nên, làm chảy máu và ứ nƣớc trong 

phổi.  

Trận Cúm Tây ban Nha quả thực là một bệnh dịch toàn cầu, lan 

tràn lên tận Bắc-Cực và cả những vùng đảo xa-xôi ở Thái Bình Dƣơng 

cũng bị lây vì  Gioù Nghieäp mang ñi, chôù khoâng phaûi vì ngöôøi ta lay 

beänh cho nhau.  

Một đặc điểm của dịch cúm này là đa số ngƣời chết thuộc tuổi 

khá trẻ, 99% tử vong tuổi nhỏ hơn 65, và 50% ở tuổi 20 - 40. (so với 

cúm thông thƣờng làm chết trẻ nhỏ và ngƣời già trên 65). Trong vòng 

nửa năm đầu, 25 triệu ngƣời bị cúm mà chết (so với bệnh AIDS giết 25 

triệu ngƣời trong 25 năm).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Consequencies_of_the_spanish_flu 

 

6. Lao (Tuberculosis) 

Lao (vieát taét laø TB) ñaõ laáy maïng nhaân-loïai khoûang 40.000.000 – 

100.000.000 töø theá-kyû XX ñeán ngaøy nay. 

7. Dòch Taû (Cholera) 

Töø naêm 1816 ñeán ngaøy nay, khoûang 40.000.000 – 50.000.000 ngöôøi 

cheát vì beänh dòch taû. Beänh naày thöôøng xaõy ra ôõ nhöõng nöôùc maø neàn y-teá 

chöa cao vaø veä-sinh quaù thaáp, moâi-tröôøngsoáng quaù teä, nöôùc bò oâ-nhieãm 

traàm-troïng. 

 

8. AIDS 

AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, viết tắt từ 

Acquired Immunodeficiency Syndrome hay từ Acquired Immune 

Deficiency Syndrome; còn gọi là SIDA theo cách viết tắt từ Syndrome 

d'Immuno Déficience Acquise của tiếng Pháp) hay bệnh liệt kháng là 

một hội chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng (ví dụ: lao, viêm phổi, 

nấm), mà ngƣời nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Tai
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_tr%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_ph%E1%BB%95i
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_c%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/HIV
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_mi%E1%BB%85n_d%E1%BB%8Bch
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thƣơng hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh naày đƣợc gọi là các bệnh 

nhiễm trùng cơ hội.  

AIDS đƣợc coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Ñieàu 

naày khoâng hoøan-toøan ñuùng. Tuy nhieân, ñaây khoâng phaûi laø choã luaän 

baøn veà Y-khoa neân ñeå thôøi-gian traû lôøi sau vaäy. 

Beänh AIDS  coøn goïi laø Beänh Theá-Kyû XX vaø noù seõ tieáp noái daøi laâu, 

khoâng nhöõng toán tieàn maø ngöôøi beänh raát xaáu-hoå tröôùc caên beänh cuûa mình.  

Haàu heát, nhöõng ngöôøi coù beänh khoâng bieát mình bò beänh!  

Ngay caû caùc quoác-gia tieán-boä cuõng khoâng coù caùch ñieàu-trò hay kieåm-

soùat côn beänh naày. Ngöôøi ta chæ öôùc löôïng con soá beänh-nhaân chôù khoâng coù 

taøi-lieäu chaùnh-thöùc phoå-caäp cho quaàn chuùng bieát maø phoøng traùnh. Con soá 

ngöôøi maéc beänh AIDS ôû caùc nöôùc nhö Vieät-Nam, Thaùi-Lan, Trung-Quoác, 

AÁn-Ñoä khoù maø bieát ñöôïc.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS 

Theo nguoàn tin cuûa UN Aids thì baùo-caùo cuûa chaùnh-phuû Haø-Noäi thì 

con soá ngöôøi maéc beänh HIV chaùnh-thöùc ñaêng-kyù (nhöõng ngöôøi khoâng 

ñaêng-kyù thì sao? Neáu beänh maø khoâng ñieàu-trò aét seõ truyeàn lay sang ngöôøi 

khaùc, con soá naày laø bao nhieâu?) khoûang 280.000; trong ñoù 30% laø phuï-nöõ. 

Chæ trong voøng 4-5 naêm maø soá phuï-nöõ maéc beänh taêng leân 100%, chöùng toû 

khaû-naêng phoøng choáng Con Beänh Theá-kyû cuûa Vieät-Nam quaù toài-teä. Con soá 

ngöôøi bò AIDs khoâng heà ñöôïc ñeà-caäp trong baûn öôùc tính döôùi ñaây. 
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HIV AND AIDS ESTIMATES (2009) 

Number of people living with HIV 

280,000 [220,000 - 350,000] 

Adults aged 15 to 49 prevalence rate 

0.4% [0.3% - 0.5%] 

Adults aged 15 and up living with HIV 

270,000 [220,000 - 350,000] 

Women aged 15 and up living with HIV 

81,000 [63,000 - 100,000] 

Children aged 0 to 14 living with HIV 

N/A 

Deaths due to AIDS 

14,000 [9,500 - 20,000] 

Orphans due to AIDS aged 0 to 17 

N/A 

http://www.unaids.org/en/Regionscountries/Countries/VietNam/ 

 

Treân thöïc teá baùo-caùo naày döïa vaøo phaân-tích cuûa Phaïm Thanh Chaâu 

"Vietnam," Fighting a Rising Tide:  

The Response to AIDS in East Asia;  

(eds. Tadashi Yamamoto and Satoko Itoh).  

Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2006, pp. 266-284. 

Figure 1. Estimated number of people living with HIV in Vietnam, 

1990–2005 

Source: Ministry of Health (2005, 58). 

www.jcie.org/researchpdfs/RisingTide/vietnam.pdf 
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Laïi nöõa, soá ngöôøi cheát vì AIDS ôû Vieät-Nam öôùc tính bôûi CDC cuûa 

Hoa-Kyø  laø 24.000 vaøo naêm 2007. 

http://www.cdc.gov/globalaids/Global-HIV-AIDS-at-CDC/countries/Vietnam/ 

 

Toå-Chöùc Y-Teá Theá Giôùi (World Health Organization vieát taét laø 

WHO hay OMS theo tieáng Phaùp (Organisation Mondiale de la Santeù, tröïc 

thuoäc Lieân Hieäp Quoác), vaøo naêm 2009, öôùc tính khoûang 37.200.000 trieäu 

ngöôøi  lôùn vaø 2.200.000 treû em bò beänh HIV. Rieâng naêm 2004, ñaõ coù 

4.900.000 ngöôøi ñã bị nhiễm và 3.100.000 triệu chết vì AIDS.  

Từ năm 1981, AIDS đã giết 23.100.000 ngƣời trong tổng cộng 

79.900.000 triệu trƣờng-hợp.  

Ở Châu Phi, tuổi thọ đã giảm trong các thập kyû (decades) vừa qua 

chỉ vì tử vong do AIDS và ung thƣ Kaposi, một khối u xuất hiện ở bệnh 

nhân AIDS, hiện nay là khối u phổ biến nhất đƣợc báo cáo ở các nƣớc 

hạ Sahara. 

AIDS đƣợc lƣu ý lần đầu tiên ở những ngƣời đàn ông đồng tính 

luyến ái và những ngƣời tiêm ma tuý vào tĩnh mạch vào thập niên 

1980. Sang thập niên 1990 hội chứng này đã trở thành một dịch toàn 

cầu và vào năm 2004, 58% ngƣời bị AIDS là phụ nữ. Mặc dù, những 

ngƣời đồng tính luyến ái nam và những ngƣời gốc Phi tiếp tục hứng 

chịu tyû-lệ AIDS theo đầu ngƣời cao nhöùt, phần lớn nạn nhân hiện nay 

là những ngƣời dị tính luyến ái nam và nữ, và trẻ em, ở các nƣớc đang 

phát-triển. 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1981
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Phi
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaposi%27s_sarcoma&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ma_tu%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_m%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1980
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1980
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1990
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%8Bch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/2004
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i
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 TOÙM TAÉT 

 

BEÄNH CHEÁT NHIEÃM 

1. Ñaäu Muøa 

(Smallpox) 

Ngay trong thời cận đại 

khoảng 300.000.000 – 

500.000.000 ngƣời chết vì 

bệnh đậu mùa vào thế kỷ 

20.  

Khoâng coøn nöõa 

2. Soát-Reùt hay Ngaõ 

Nöôùc (Malaria ) 

từ 1.000.000 đến 

3.000.000 ngƣời tử vong 

Mỗi năm có khoảng 

515.000.000 nguời mắc 

bệnh 

3. Ban Sôûi 

(Measles/Rubeola)  

Khoûang 200.000.000 

ngöôøi ñaõ maát maïng vì 

chöùng beänhnnaày trong 

ngoùt 150 naêm qua. 

 

4. Dòch haïch 

(Bubonic Plaque)  

Khoûang 150.000.000 

ngöôøi vong maïng keå töø 

naêm 1300 ñeán 1950.  

 

5. Influenza (Cuùm)  

 

Ñaïi Dịch Hạch Cheát 

Ñen làm chết gần 2/3 dân 

soá Châu Âu giữa thế kỷ 

14.  

Khoûang 50.000.000.000 -

100.000.000 ngöôøi cheát. 

 

6. Lao (Tuberculosis) 

 

Khoûang 40.000.000 – 

100.000.000 ngöôøi cheát  

töø theá-kyû XX ñeán ngaøy 

nay. 

 

7. Beänh Dòch Taû 

(Cholera) 

 

Töø naêm 1816 ñeán ngaøy 

nay, khoûang 40.000.000 – 

50.000.000 ngöôøi cheát 

 

8. AIDS Từ năm 1981, AIDS đã 

giết 23.100.000 ngƣời 

79.900.000 triệu trƣờng-

hợp. 
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PHOØNG CHOÁNG KIEÅU NHAØ GIAØU, 

VÌ NHAØ GIAØU, PHUÏC-VUÏ CHO NHAØ GIAØU 

 

 Tröôùc nhöõng thöù Thieân-tai gaàn ñaây, cuõng nhö söï ñe-doïa taän-theá vaøo naêm 

2012 (Coâng-ty Vivos hoï ñe-doïa baèng caùch tính ngöôïc thôøi gian, 634 Days, 10 

Hours, 10 Minutes, 04 Seconds Remaining as of 3/27/2011, 2:50 PM ET), nhöõng 

ngöôøi thöøa tieàn laém cuûa saún-saøng vung tieàn ra mua thöù “baûo-hieåm” nhö nhöõng 

caên nhaø, phoøng oác xaây döôùi loøng ñaát [bunkers] maø hoï cho raèng coù theå khoâng bò 

ñoäng ñaát, phoùng xaï nguyeân-töû laøm toån haïi hoï! Treân lyù-thuyeát thì ñuùng ñoù. Luùc 

Chieán-Tranh Laïnh (Cold War) cuõng coù raát nhieàu bunkers cuûa chaùnh-phuû lieân-

bang laäp ra, chôù naøo phaûi ñaâu khoâng coù. Caùc bunkers coù theå giuùp ích raát nhieàu 

khi hieãm-hoïa caàn keà; nhöng, treân thöïc-haønh thì khoù baûo-toøan taùnh maïng! Ñaây 

laø cô-hoäi kieám tieàn cuûa boïn ñaàu-cô hieãm-hoïa cuûa theá-giôùi. 

Ngöôøi ñaày trôøi gaït, laøm sao choáng laïi nghieäp-löïc ñaây? Xem Danh-Lôïi 

Quyeàn Tình, Nguyeãn Pram soïan. 

 

Döï aùn 950 ngöôøi truù aån döôùi loøng ñaát moät naêm 

Giaù töø $200.000 ñoâ-la ñeán $20.000.000 ñoâ-la moät phoøng hay moät nhaø 

 

http://money.cnn.com/2011/03/22/real_estate/doomsday_bunkers/index.htm?hpt=C2 

http://blog.seattlepi.com/thebigblog/2011/03/25/luxury-doomsday-bunkers-selling-like-crazy-

cnn/ 

http://www.criticalcold.com/?p=17 
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Töø 200 ñeán 950 hoaëc 1000 ngöôøi truù aån khoâng caàn caùc oáng daãn thoâng hôi 

ra vaøo ö? Khoâng caàn ñieän nöôùc ö? Ñoù laø moät thaønh-phoá nhoû, chôù khoâng phaûi moät 

chung-cö ñôn-giaûn, vì phaûi chöùa thöùc aên cho caû naêm vaø coù caû nhaø tuø! 

Khi maø coù loïan tôùi thì nhöõng cö daân khu-vöïc ôû Nabraska, hay sa-maïc 

Mojave (Moà-ha-vi: töùc laø “Sa-maïc treân Cao”, naèm treân veát nöùt SanAndrea vaø 

Garlock) thaáy haøng haøng lôùp lôùp xe hôi ñaéc tieàn nhö Buggatti Veyron 16.4, 

Lamborghini Reventon, McLaren F1, Ferrari Enzo, Pagani Zoda, SSC Ultimate 

Aero, Saleen S7 Twin Turbo, Koenigsegg CCX, Mercedes Benz SLR McLaren 

Roadster, Porsche Carrera GT, Maybach 57 S, Rolls-Royce Phantom, Aston 

Martin Vanquish, v.v... ñoät nhieân xuaát-hieän, chaïy vaøo vuøng hoang vaéng vaø ngheøo 

khoå cuûa hoï ôû, lieäu hoï coù theå ngoài yeân hay ñöùng nhìn khoâng? Hay laø hoï seõ ruøn ruøn 

laùi xe (ñôøi “yesteryear”) cuûa mình cuøng ñaøn con luõ chaùu vôùi suùng saên, suùng 

tröôøng chaïy tôùi, khoâng cho chuùng vaøo coù ñöôïc khoâng? Chæ moät phaùt noå ñaàu tieân 

laø “doomsday” tôùi tröôùc hoï lieàn. 

Ñaây laø chæ noùi moät nôi thoâi, vì ña-soá caùc tay tyû-phuù thöôøng taäp-hôïp ôû 

California, Texas va New-York, chaïy daøi leân Boston. Coøn cô-quan chaùnh-phuû thì 

ruùt veà Maryland vaø West Virginia baèng caùc ñöôøng haàm bí-maät ... leõ naøo ngöôøi 

daân gaàn ñoù khoâng thaáy, khoâng bieát söï di-chuyeån ñoät-nhieân taêng voït?  

Khi bình-thöôøng thì ai laøm gì maëc ai, nhöng khi tình-hình caêng-thaúng thì 

ngöôøi naày thöôøng doøm ngoù ngöôøi kia, chi vaäy? Cuøng nhau chaïy troán! 

Vaû laïi,  

1. Neáu loø nguyeân-töû bò noå do ñoäng ñaát, hay do loãi cuûa con ngöôøi gaây ra 

(human error), khi ra khoûi bunkers moïi ngöôøi ñeàu cheát heát, buïi phoùng 

xaï vaãn coøn, lieäu hoï soáng ñöôïc bao laâu?  

2. Neáu Taät-dòch hoøanh-haønh thì khi ra khoûi hoï seõ soáng theâm ñöôïc bao 

nhieâu ngaøy trong ñau khoå?  

3. Neáu haïn-haùn hieän haønh thì hoï soáng ñöôïc bao nhieâu ngaøy hay laø maïnh 

ñöôïc yeáu thua, roài gieát laãn nhau, ñeå aên töôi nuoát soáng, nhö vaøo nhöõng 

thôøi haïn-haùn ngaøy xöa? Haïn-haùn thöôøng ñi chung vôùi baûo-caùt ôû sa-maïc 

taïo thaønh caùc ñuïn caùt to lôùn nhö ñoài cao uïp treân bunkers thì sao?   

4. Neáu thuûy-tai (Soùng Thaàn, hay luït) thì hoï soáng ñöôïc ö? 
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5. Neáu hoûa tai khôûi leân caây-coái trong voøng traêm daëm choã hoï trôû thaønh tro 

buïi hoï seõ toàn-taïi ñöôïc ö? 

Ai coù theå traû lôøi ñöôïc 5 chöõ “neáu” naày thì baøi toùan doomsday (taän-theá) seõ 

ñöôïc giaûi-quyeát. Khoâng traû lôøi ñöôïc thì chôø xem, ai seõ cheát tröôùc ai? 

 

Nhöõng keû vung tieàn ra tìm kieám choå truù-aån vaøo ngaøy Phaùn Xeùt Cuoái Cuøng 

cuûa Chuùa, hay Ngaøy Taän Theá maø hoï ñang bò keû khaùc ñe-doïa, roõ-raøng ñaõ ñaùnh 

maát loøng tin cuûa chính mình vaøo ñaáng cöùu-roãi cuûa hoï!  

Hoï ñaõ toû ra baát-löïc tröôùc Thieân-tai vaø Taät-dòch chæ bieát caàu-an; coøn luùc 

thieân-haï bình yeân thì chính hoï laø nhöõng keû voå ngöïc xöng teân tröôùc ñaùm ñoâng, aên 

to noùi lôùn coi trôøi khoâng baèng caùi vung!  

 

NGÖÔØI TRÍ GIAÛI-QUYEÁT RA SAO 

TRÖÔÙC NHÖÕNG LÔØI ÑE-DOÏA NAÀY?  

 

Raát ñôn-giaûn vaø raát ít toán keùm, ngay caû ngöôøi taàm thöôøng cuõng coù caùch 

giaûi-quyeát (1), phaûi tieán-haønh ñoàng luùc hai vieäc 

1. Moät maët phaûi baùm laáy boïn ngöôøi chuû-tröông “Ngaøy Phaùn Xeùt Cuoái 

Cuøng” xem hoï kinh-doanh nhöõng gì? Thaâu vaøo nhöõng gì? Xaõ boû nhöõng 

gì ñeå laøm lôïi-ích cho theá nhaân? Neáu hoï vaãn soáng an-nhaøn thì boïn ngöôøi 

traù nguïy naày caàn phaûi tröøng-trò cho thích-ñaùng. Tröøng-trò baèng caùch 

naøo? Ñoù laø quyeàn quyeát-ñònh cuûa töøng ngöôøi hay cuûa luaät-phaùp aán-

ñònh.  

2. Coøn nhöõng keû hoâ-haøo phaûi lo cho taän theá xem hoï boá-thí ra sao? Neáu hoï 

coøn giöõ laïi cuûa-caûi, nhaø cöûa, xe hôi ñaét giaù, laøm aên buoân-baùn theâm, kinh 

doanh lôùn ra thì ñích-thöïc “Taän Theá” laø chieâu-baøi laøm tieàn cuûa hoï.  

_________________________________ 

(1) ñöùa ngu thì khoâng theå laøm ñöôïc vì noù thöôøng tin ngöôøi khaùc hôn baûn thaân noù.  Duø cho noù coù 

giaøu sang hay quyeàn-uy cuõng maëc, vì sao? – Bôûi vì ñoù laø phöôùc phaàn cuûa noù coøn soùt laïi; sau 

côn loïc saøng cuûa Luaät Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo thì seõ tieâu ma. 
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Khi thaáy Thieân-tai, Taät-dòch ñoå aäp xuoáng theá-gian doàn-daäp thì baäc trí giaû 

bieát laø Coäng-Nghieäp cuûa nhaân-loïai ñaõ vaø ñang ñi vaøo con ñöôøng xaáu aùc thì 

khoâng caàn phaûi hoûang-sôï maø laäp-töùc aùp-duïng Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo ñeå töï 

phoøng choáng Thieân-tai, Taät-dòch. Khoâng nhöõng töï cöùu mình, gia-toäc mình, quoác-

gia mình (BIEÄT-NGHIEÄP), maø coøn coù khaû-naêng cöùu caû chö Thieân vaø caùc boä loïai 

Quæ Thaàn khaùc  

Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo ra sao? 

PHẬT NÓI 

KINH THẬP-THIỆN NGHIỆP-ĐẠO (1) 

- Ngài Thực-Soa-Nan-Đà dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

- Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt 

 

 

 

Chính tôi đƣợc nghe (2): Một thời kia đức Phật ở chốn Long-Cung: Sa-Kiệt-

La (3), cùng với tám nghìn chúng Đại-Tỳ-Khƣu và ba vạn hai nghìn vị Đại-Bồ-Tát. 

(4)  

Bấy giờ, đức Thế-Tôn bảo Long-Vƣơng rằng: “Tâm-tƣởng của hết thảy 

chúng-sinh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân-chuyển 

trong mọi thú”. 

Này Long-Vƣơng! Ông có thấy những vị đƣơng trong hội này cũng nhƣ 

những hình-sắc của mọi loài trong đại-hải này, đều khác nhau không? 

- Nhƣ thế, hết thảy không phải do tâm tạo ra thiện và bất thiện của nghiệp 

thân, nghiệp miệng, nghiệp ý mà có những hình-sắc ấy là gì? 

Song, TÂM không có SẮC, không thể nào nhận thấy đƣợc. Và, đó chỉ là sự 

giả-dối của mọi pháp hợp-tập gây nên, rốt-ráo không có chủ, không có ta, cũng 

không có cái gì của ta. Tuy đều tùy nghiệp hiện ra không đồng, mà trong ấy thực 

không có tác-giả, nên hết thảy pháp đều không thể nghĩ, bàn đƣợc về tự-tính nhƣ-

huyễn của nó. 

Bậc trí-giả biết thế rồi, nên tu thiện-nghiệp và do đó sẽ sinh ra năm UẨN 

(5), mƣời hai XỨ (6), mƣời tám GIỚI (7)... đều đƣợc đoan-chính, ai trông thấy 

cũng đều vui-vẻ không chán. 

  Này Long-Vƣơng! Ông xem thân của Phật, từ trăm, nghìn, ức phúc-đức sinh 

ra, mọi tƣớng trang-nghiêm, ánh sáng rực-rỡ, tỏa khắp đại-chúng; dù có đến vô 

lƣợng ức vị Tự-Tại Phạm-Vƣơng cũng không thể hiển-hiện nhƣ thế đƣợc. Ai đƣợc 

chiêm-ngƣỡng thân của Nhƣ-Lai lại không lóa mắt! 
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Ông lại xem thân của các vị Đại-Bồ-Tát đây, diệu-sắc nghiêm-tịnh, hết thảy đều do 

tu-tập phúc-đức thiện-nghiệp sinh ra. 

Lại, các hàng Thiên, Long bát bộ (8)..., có uy-thế lớn cũng bởi phúc-đức 

thiện-nghiệp sinh ra. 

Và, ngay nhƣ trong đại-hải này có những chúng-sinh hình-sắc thô-xấu, hoặc 

lớn hoặc nhỏ cũng đều do những tƣởng-niệm nơi tự-tâm, tạo ra những nghiệp bất 

thiện của thân, miệng, ý, nên tùy nghiệp, họ tự chịu lấy báo-thân nhƣ thế. 

Nay ông thƣờng nên tu, học nhƣ thế và cũng nên làm sao cho chúng-sinh 

hiểu-thấu nhân-quả, tu-tập thiện-nghiệp nhƣ thế. Đƣợc thế, nhân chỗ chính-kiến 

bất động ấy ông sẽ không rơi vào đoạn-kiến, thƣờng-kiến (9). Đối với những ruộng 

phúc (10) các ông hoan-hỷ, cung-kính, cúng-dƣờng, nên các ông cũng đƣợc Nhân, 

Thiên tôn-kính, cúng-dƣờng. 

Long-Vƣơng nên biết! Bồ-Tát có một pháp dứt đƣợc hết thảy khổ-não trong 

mọi đƣờng ác. Một pháp ấy là gì? 

- Nghĩa là ngày đêm thƣờng nhớ, nghĩ, quán-sát thiện-pháp, làm cho những 

thiện-pháp ấy, niệm-niệm tăng-trƣởng và không dung hào phân bất thiện nào xen 

vào. Thế tức là hay khiến mọi ác dứt hẳn, thiện-pháp viên-mãn, thƣờng đƣợc thân-

cận chƣ Phật, Bồ-Tát và Thánh-Chúng. 

Thiện-pháp ấy là gì? - Nghĩa là, thân của Nhân, Thiên, đạo Bồ-Đề của hàng 

Thanh-Văn, đạo Bồ-Đề của hàng Độc-Giác và đạo-quả Vô-Thƣợng Bồ-Đề, đều y 

vào pháp ấy làm căn-bản mà đƣợc thành-tựu, nên gọi là thiện-pháp. Và, thiện-pháp 

ấy tức là mƣời thiện-nghiệp-đạo. Những gì là mƣời? 

- Nghĩa là, xa hẳn những nghiệp: sát-sinh, trộm cắp, tà hạnh; nói dối, hai 

lƣỡi, ác-khẩu, nói khéo; tham-dục, giận-dữ và tà-kiến. 

Này Long-Vƣơng! Nếu tránh nghiệp sát-sinh, liền thành-tựu đƣợc mƣời 

pháp lìa xa phiền-não. Những gì là mƣời?   

1. Một là, phổ-thí đức vô-úy đối với mọi chúng-sinh.  

2. Hai là, thƣờng khởi tâm đại-từ đối với chúng-sinh.  

3. Ba là, dứt hẳn hết thảy tập-khí (11) giận-dữ.  

4. Bốn là, thân thƣờng không có tật-bệnh.  

5. Năm là, thọ-mệnh lâu dài.  

6. Sáu là, thƣờng đƣợc hàng Phi-nhân (12) thủ-hộ.  

7. Bảy là, thƣờng không ác mộng, thức, ngủ vui-vẻ.  

8. Tám là, diệt trừ oán-kết, mọi oán tự giải.  

9. Chín là, không sợ sa vào đƣờng ác.  

10. Mƣời là, sau khi mệnh mất đƣợc sinh lên cõi trời.  

Ấy là mƣời pháp. Nếu đem mƣời pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đƣợc quả vị Phật, thọ-mệnh sẽ 

tùy tâm tự-tại. 
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Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp trộm-cắp, liền đƣợc mƣời pháp có 

thể bảo-đảm, tin-tƣởng. Những gì là mƣời?  

1. Một là, của-cải đầy-dẫy, vua, giặc, nƣớc, lửa và con hƣ-không không thể 

làm tan mất mất đƣợc.  

2. Hai là, nhiều ngƣời yêu-mến.  

3. Ba là, ngƣời không lừa gạt.  

4. Bốn là, mƣời phƣơng khen ngợi.  

5. Năm là, không lo tổn hại.  

6. Sáu là, tiếng lành đồn xa.  

7. Bảy là, ở chốn đông ngƣời không sợ.  

8. Tám là, của cải, thọ-mệnh, hình-sắc, sức-lực, yên-vui, biện-tài đầy-đủ 

không thiếu.  

9. Chín là, thƣờng sẵn lòng bố-thí.  

10. Mƣời là, sau khi mệnh mất đƣợc sinh lên cõi trời.  

Ấy là mƣời pháp. Nếu đem mƣời pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, chứng đƣợc trí thanh-tịnh Đại-

Bồ-Đề. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp tà-hạnh, liền đƣợc bốn pháp mà 

bậc trí-giả khen-ngợi. Những gì là bốn?  

1. Một là, mọi căn điều-hòa, thuận-lợi.  

2. Hai là, xa hẳn sự xôn-xao.  

3. Ba là, đƣợc đời khen-ngợi.  

4. Bốn là, vợ không bị ai xâm-phạm.  

Ấy là bốn pháp. Nếu đem bốn pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng Chính-

đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đƣợc cái tàng-tƣớng ẩn-mật của Phật, 

Đại-Trƣợng-Phu. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp nói dối, liền đƣợc tám pháp mà 

chƣ Thiên khen-ngợi. Những gì là tám?  

1. Một là, miệng thƣờng thơm, sạch nhƣ hoa sen.  

2. Hai là, đƣợc mọi ngƣời đời tín-phục.  

3. Ba là, nói lời thành-chứng, Nhân, Thiên kính-ái.  

4. Bốn là, thƣờng đem lời dịu-dàng, an-ủi chúng-sinh.  

5. Năm là, đƣợc ý vui thù-thắng (13) ba nghiệp thanh-tịnh.  

6. Sáu là, nói không lầm-lẫn, tâm thƣờng hoan-hỷ.  

7. Bảy là, nói lời tôn-trọng, Nhân, Thiên vâng làm.  

8. Tám là, trí-tuệ thù-thắng, không ai có thể chế-phục đƣợc.  

Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng Chính-

đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, liền đƣợc chân-thực-ngữ của Nhƣ-Lai. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp hai lƣỡi, liền đƣợc năm pháp 

không thể phá-hoại. Những gì là năm?  
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1. Một là, đƣợc thân bất hoại, không gì có thể hoại đƣợc.  

2. Hai là, đƣợc quyến-thuộc bất hoại, không gì có thể phá đƣợc.  

3. Ba là, đƣợc lòng tin bất hoại, thuận theo bản-nghiệp.  

4. Bốn là, đƣợc pháp-hạnh bất hoại, chỗ tu kiên-cố.  

5. Năm là, đƣợc thiện-tri-thức bất hoại, không bị lừa-dối.  

Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đƣợc quyến-thuộc chân-

chính, các ma ngoại-đạo không thể làm tan-hoại đƣợc. 

  Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp ác-khẩu, liền thành-tựu đƣợc tám 

thứ tịnh-nghiệp. Những gì là tám?  

1. Một là, lời nói không trái pháp-độ.  

2. Hai là, lời nói ra đều lợi-ích.  

3. Ba là, lời nói quyết-định hợp lý.  

4. Bốn là, lời nói đẹp-đẽ.  

5. Năm là, lời nói ra ngƣời ta thừa-lĩnh đƣợc.  

6. Sáu là, lời nói ra ngƣời ta tin dùng.  

7. Bảy là, lời nói không thể chê-trách đƣợc.  

8. Tám là, lời nói ra ngƣời ta đều ƣa thích.  

Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy, hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đầy-đủ Phạm-âm thanh-

tƣớng của Nhƣ-Lai. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa nghiệp nói khéo, liền thành-tựu đƣợc ba 

thứ quyết-định. Những gì là ba?  

1. Một là, quyết-định đƣợc bậc trí-nhân yêu-mến.  

2. Hai là, quyết-định thƣờng dùng trí-tuệ nhƣ-thực vấn đáp.  

3. Ba là, quyết-định đối với Nhân, Thiên uy-đức tối-thắng, không có dối-trá.  

 Ấy là ba pháp. Nếu đem ba pháp ấy, hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đƣợc Nhƣ-Lai thụ-ký, đều 

không luống dối. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa tham-dục, liền thành-tựu đƣợc năm thứ 

tự-tại. Những gì là năm?  

1. Một là, ba nghiệp tự-tại, mọi căn đầy-đủ.  

2. Hai là, của cải tự-tại, hết thảy oán-tặc không hề cƣớp-đoạt.  

3. Ba là, phúc-đức tự-tại, tùy tâm muốn gì, vật-dụng đều đủ.  

4. Bốn là, vƣơng-vị tự-tại, đồ-vật quý lạ đều đem phụng-hiến.  

5. Năm là, những vật đƣợc dùng, thù-thắng gấp trăm lần bản-tâm mong cầu, 

vì thời trƣớc không bỏn-xẻn, ghen-ghét.  

Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy, hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng, Chính-giác, sau khi thành Phật, ba cõi (14) đặc biệt tôn-

trọng và đều cung-kính, cúng-dƣờng. 
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  Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa giận-dữ, liền đƣợc tám thứ tâm pháp hỷ-

duyệt. Những gì là tám?  

1. Một là, không có tâm làm tổn-não ai.  

2. Hai là, không có tâm giận-dữ.  

3. Ba là, không có tâm gây sự kiện-cáo.  

4. Bốn là, có tâm nhu-hòa, ngay-thực.  

5. Năm là, đƣợc từ-tâm của bậc Thánh-giả.  

6. Sáu là, tâm thƣờng làm việc lợi-ích, an-vui cho chúng-sinh.  

7. Bảy là, thân-tƣớng đoan-nghiêm, chúng đều tôn-kính.  

8. Tám là, vì sự hòa-nhẫn, chóng sinh lên thế-giới Phạm-thiên.  

Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, đƣợc tâm vô-ngại, của Phật, 

ngƣời trông không chán. 

Lại nữa, Long-Vƣơng! Nếu xa-lìa tà-kiến, liền thành-tựu đƣợc mƣời pháp 

công-đức. Những gì là mƣời?  

1. Một là, đƣợc ý vui chân-thiện và bạn-bè chân-thiện.   

2. Hai là, thâm tín nhân-quả, thà bỏ thân-mệnh trọn không làm ác.  

3. Ba là, chỉ quy-y Phật, không quy-y các Thiên-thần.  

4. Bốn là, lòng ngay, thấy chính, lìa hẳn hết thảy lƣới ngờ: tốt, xấu.  

5. Năm là, thƣờng sinh trong cõi Nhân, Thiên, không sa đƣờng ác.  

6. Sáu là, vô lƣợng phúc-tuệ, dần-dần thêm hơn.  

7. Bảy là, lìa hẳn tà-đạo, tu-hành Thánh-đạo.  

8. Tám là, không khởi thân-kiến (15) bỏ mọi nghiệp ác.  

9. Chín là, trụ vào kiến-giải vô-ngại.  

10. Mƣời là, không sa vào những nạn-xứ.  

Ấy là mƣời pháp. Nếu đem mƣời pháp ấy hồi-hƣớng đạo Vô-thƣợng 

Chính-đẳng Chính-giác, sau khi thành Phật, mau chứng hết thảy pháp của 

Phật, thành-tựu thần-thông tự-tại.” 

Bấy giờ, đức Thế-Tôn lại bảo Long-Vƣơng rằng: “Nếu có vị Bồ-Tát nào y 

vào thiện-nghiệp ấy, trong khi tu đạo, xa-lìa nghiệp sát-hại, chăm làm bố-thí, 

thƣờng giầu của báu, không ai xâm-đoạt, đƣợc sống lâu không chết non và không 

bị hết thảy oán-tặc làm tổn-hại.  

Xa-lìa nghiệp không cho mà lấy, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, 

không ai xâm-đoạt, đƣợc sự tối-thắng, không ai sánh kịp và đều hay tập-hợp đầy-

đủ những pháp-tạng của chƣ Phật.  

Xa-lìa nghiệp không đúng Phạm-hạnh, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của 

báu, không ai xâm-đoạt, mà mình trinh-thuận, mẹ và vợ, con, không ai thƣờng đem 

lòng dục mà nhìn ngó ngoài.  
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Xa-lìa lời nói dối-trá, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai xâm-

đoạt, tránh mọi hủy-báng, thu giữ chính-pháp, nhƣ lời thệ-nguyện của mình, việc 

làm quyết-định kết-quả.  

Xa-lìa lời ly-gián, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai xâm-

đoạt, quyến-thuộc hòa-mục, đồng vui một chí, thƣờng không có sự tranh-đấu 

ngang-trái.  

Xa-lìa lời thô-ác, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai xâm-đoạt, 

hết thảy chúng-hội, hoan-hỷ quy-y và lời nói ra ai cũng đều tín-thụ, không chút 

trái-nghịch.  

Xa-lìa lời nói vô nghĩa, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai 

xâm-đoạt, lời nói không hƣ-thiết, ngƣời đều kính-thụ, hay dùng thiện-phƣơng-tiện, 

dứt mọi ngờ vực.  

Xa-lìa tâm tham-cầu, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai xâm-

đoạt, hết thảy vật sở-hữu, đều đem ban cấp, tín giải kiên-cố, đủ uy-lực lớn.  

Xa-lìa tâm bực tức, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, không ai xâm-đoạt, 

chóng tự thành-tựu tâm trí vô-ngại, mọi căn nghiêm-trang, tốt đẹp, ai thấy cũng 

đều kính-ái.  

Xa-lìa tâm tà-đảo, chăm làm bố-thí, thƣờng giầu của báu, kông ai xâm-đoạt, 

thƣờng sinh vào nhà kính-tín chính-kiến, thấy Phật, nghe Pháp, cúng-dƣờng chúng 

Tăng và thƣờng không quên mất tâm Đại-Bồ-Đề.  

Ấy là bậc Đại-Sĩ trong khi tu đạo Bồ-Tát, làm mƣời nghiệp thiện, dùng bố-

thí trang-nghiêm, đƣợc lợi-ích lớn.” 

Nhƣ thế, Long-Vƣơng! Thiết-yếu mà nói, thực-hành mƣời thiện-đạo, dùng 

trì-giới trang-nghiêm, hay sinh hết thảy nghĩa lợi của Phật-Pháp và đầy-đủ đại-

nguyện. Dùng nhẫn-nhục trang-nghiêm, đƣợc viên-âm của Phật, đủ mọi tƣớng tốt. 

Dùng tinh-tiến trang-nghiêm hay phá ma oán, nhập Pháp-tạng của Phật. Dùng 

thiền-định trang-nghiêm, hay sinh niệm, tuệ, tàm-quý, khinh-an (16). Dùng trí-tuệ 

trang-nghiêm, hay dứt hết thảy phân-biệt vọng-kiến. 

Lòng từ trang-nghiêm, đối với chúng-sinh không khởi não-hại. Lòng bi 

trang-nghiêm, thƣơng mọi chúng-sinh thƣờng không chán bỏ. Lòng hỷ trang-

nghiêm, thấy ngƣời tu thiện, tâm không hiềm ghét. Lòng xả trang-nghiêm, đối cảnh 

thuận, nghịch, tâm không thƣơng, giận. 

Bốn nhiếp pháp (17) trang-nghiêm, thƣờng siêng nhiếp-hóa hết thảy chúng-

sinh. 

Niệm xứ trang-nghiêm, khéo hay tu-tập bốn quán niệm xứ (18). Chính-cần 

(19) trang-nghiêm, đều hay dứt trừ hết thảy bất-thiện-pháp, thành hết thảy thiện-

pháp. Thần-túc (20) trang-nghiêm, thƣờng khiến thân tâm vui-vẻ, nhẹ-nhàng. Năm 

căn (21) trang-nghiêm, thâm tín kiên-cố, tinh-cần không biếng, thƣờng không mê-

vọng, vắng-lặng điều-thuận, dứt mọi phiền-não. Năm lực (22) trang-nghiêm, mọi 

oán diệt hết, không gì hoại đƣợc. Giác-chi (23) trang-nghiêm, thƣờng khéo giác-
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ngộ hết thảy mọi pháp. Chính-đạo (24) trang-nghiêm, đƣợc chính-trí-tuệ, thƣờng 

hiện ở trƣớc. CHỈ trang-nghiêm nên gột bỏ đƣợc hết thảy kết-sử. QUÁN trang-

nghiêm nên hay nhƣ-thực biết đƣợc tự-tính của mọi pháp. PHƢƠNG-TIỆN trang-

nghiêm, chóng thành đầy-đủ sự vui vô-vi. 

Long-Vƣơng nên biết! “Mƣời nghiệp thiện ấy hay khiến mƣời LỰC (25), 

bốn pháp VÔ ÚY (26), mƣời tám pháp BẤT CỘNG (27) cùng hết thảy Phật-Pháp 

đều đƣợc viên-mãn. Vì thế, các ông nên siêng tu-học”. 

  Này Long-Vƣơng! ví nhƣ hết thảy thành, ấp, làng, xóm, đều y vào đại-địa 

mà đƣợc an-trụ, hết thảy dƣợc-thảo, cỏ cây, rừng-rú cũng y vào đại-địa mà đƣợc 

sinh-trƣởng; mƣời thiện-đạo ấy cũng lại nhƣ thế: Hết thảy Nhân, Thiên y vào đó 

mà an-lập; hết thảy Thanh-Văn, Độc-Giác, Bồ-Đề, mọi hạnh Bồ-Tát và hết thảy 

Phật-Pháp, cùng y vào đại-địa của mƣời thiện mà đƣợc thành-tựu”. 

Đức Phật nói kinh này rồi, Sa-Kiệt-La Long-Vƣơng cùng toàn-thể đại-chúng 

hết thảy thế-gian Thiên, Nhân, A-Tu-La... đều rất hoan-hỷ, tín-thụ phụng-hành. 

Chú-Thích: 

1) Kinh Thập-Thiện Nghiệp-Đạo là cuốn kinh số 600 trong Đại-Tạng-Kinh do Ngài Thực-Soa-

Nan-Đà (Siksànanda: Tàu dịch là Học-Hỷ) dịch chữ Phạm ra chữ Hán. 

2) Chính tôi đƣợc nghe: Là lời Tôn-Giả A-Nan tự xƣng. Ít lâu sau khi đức Phật nhập Niết-Bàn, 

chƣ vị Thánh-Tăng nhóm họp lại để kết-tập những lời Phật dạy. Tôn-Giả A-Nan đƣợc đề-cử tụng 

Kinh-tạng, do đó, đầu mỗi kinh đều có ghi câu “Chính tôi đƣợc nghe”, để chứng tín.  

3) Sa-Kiệt-La (Sàgara): Tàu dịch là Hàm-Hải (bể nƣớc mặn). 

4) Tỳ-Khƣu (Bhiksu): Trung-Hoa dịch là “Khất-sĩ”. Nghĩa là ngƣời tu hành, trên cầu đạo của 

chƣ Phật để tu tỉnh, dƣới đi xin ăn nơi quần-chúng để tiện hóa độ. Tỳ-Khƣu có hai phái. Phái 

nam gọi là Tỳ-Khƣu giữ 250 giới. Phái nữ gọi là Tỳ- Khƣu-ni (Bhiksuni) giữ 348 giới. 

Bồ-Tát (Bodhisattva): Gọi đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. Trung-Hoa dịch nghĩa là “Giác hữu tình”. Nghĩa 

là những vị phát đại tâm, vì chúng-sinh cầu đạo vô thƣợng, và luôn luôn giác-ngộ chúng-sinh 

thành vô-thƣợng-đạo. 

5) Năm uẩn: Có chỗ gọi năm ấm. Là năm thứ ngăn-che mất chân-tính. Năm thứ ấy là: sắc, thụ, 

tƣởng, hành, thức. 

6) Mƣời hai xứ: Có chỗ gọi là mƣời hai nhập. Tức là sáu căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý và sáu 

trần (cảnh): sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp. 

7) Mƣời tám giới: Là sáu căn, sáu trần nhƣ trên và thêm sáu thức: nhãn-thức, nhĩ-thức, tỵ-thức, 

thiệt-thức, thân-thức và ý-thức thành 18 giới. 

8) Thiên, Long bát bộ: Là nói bao quát tám bộ chúng thƣờng tới nghe Phật thuyết-pháp và hộ-trì 

chính-pháp mà mắt ngƣời không thể trông thấy đƣợc. Tám bộ ấy là: 1) Thiên (Deva: các vị trong 

cõi trời). 2) Long (Nàga: rồng là loài vua dƣới nƣớc). 3) Dạ-Soa (Yaksa: quỷ-thần bay trên 

không; cũng có chỗ gọi là Dƣợc-Soa). 4) Càn-Thát-Bà (Gandharva: dịch là Hƣơng-Ấm, là Nhạc-

Thần trong cung vua Đế-Thích). 5) A-Tu-La (Asura: dịch là Phi-Thiên, tức là một loại quỷ-thần 

có phúc-báo gần nhƣ trời...). 6) Ca-Lâu-La (Garuda: dịch là Kim-Sí-Điểu). 7) Khẩn-Na-La 

(Kimnara: dịch là Ca-Thần cũng là vị Nhạc-thần trong cung vua Đế-Thích). 8) Ma-Hầu-La-Già 

(Mahoraga: dịch là Đại-Mãng-Thần, tức là loài địa-long vậy). 
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9) Đoạn-kiến, thƣờng-kiến: Đây là hai thứ kiến-giải của những con ngƣời thiên-chấp. Đoạn-kiến 

là không tin nghiệp-quả, cố-chấp thân-tâm con ngƣời chết đi là hết không tục-sinh nữa, phóng 

tâm làm ác, không sợ hậu-báo. Thƣờng-kiến là cố-chấp thân-tâm con ngƣời thƣờng-trụ không 

gián-đoạn mặc dầu trải qua thời-gian quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, do đó tạo những nghiệp thiện, ác 

cho là không quan-hệ gì đến sự sƣớng, khổ của thân này. 

10) Những ruộng phúc: Là nơi gieo trồng mầm phúc-đức. Ruộng phúc phân-tích có 8, nhƣng 

bao-quát lại thời có 3 thứ: 1) Cung-kính chƣ Phật, Thánh-nhân, chƣ Tăng gọi là Kính-điền. 2) 

Hiếu-thuận với những ngƣời có ân nhƣ: cha mẹ, Hòa-Thƣợng, A-Xà-Lê... gọi là Ân-điền. 3) 

Thƣơng xót, cứu giúp chúng-sinh cùng những ngƣời yếu-đau gọi là Bi-điền. 

11) Tập-khí: Là một vọng-hoặc trong 3 vọng-hoặc của Đại-thừa-giáo. Tập-khí thông-thƣờng gọi 

là thói quen. Là cái hơi hƣớng do sự huân-tập những trần-cảnh mà thành. 

12) Phi-nhân: Là chỉ vào các hàng quỷ-thần. 

13) Thù-thắng: Là chỉ cho những sự siêu-tuyệt, mà đời khó có. 

14) Ba cõi: Cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô-Sắc. 

15) Thân-kiến (Satkàyadrsti): Tà-kiến đối với thân chấp là thực-ngã. 

16) Niệm, tuệ, tàm-quý, khinh-an: Đây là nói về những tâm-sở thiện phát hiện trong khi nhập 

định. 

17) Bốn nhiếp pháp: Nghĩa là 4 phƣơng-pháp nhiếp-phục, hóa-độ chúng-sinh. Bốn phƣơng-pháp 

ấy là: bố-thí, ái-ngữ, lợi-hành và đồng-sự. 

18) Bốn niệm xứ: Tức là 4 pháp quán-niệm: quán thân bất tịnh, quán thụ là khổ, quán tâm vô 

thƣờng, quán pháp vô ngã. 

19) Chính-cần: 4 pháp cố gắng hành-trì một cách chân-chính: 1) Điều ác đã sinh, làm cho dứt 

hẳn. 2) Điều ác chƣa sinh, làm cho không thể sinh đƣợc. 3) Điều thiện chƣa sinh làm cho chóng 

sinh. 4) Điều thiện đã sinh làm cho tăng-trƣởng. 

20) Thần-túc: còn gọi là 4 nhƣ-ý-túc: Tức là 4 pháp thực hành làm cho sự tu thiền đƣợc đầy đủ 

nhƣ ý bằng sự linh-diệu:Dục, niệm, tiến và tuệ. 

21) Năm căn: Tín, tinh-tiến, niệm, định và tuệ. 

22) Năm lực: Tín-lực, tinh-tiến-lực, niệm-lực, định-lực và tuệ-lực. 

23) Giác-chi: Tức là 7 ngành giác-ngộ: Trạch-pháp, tinh-tiến, hỷ, khinh-an, niệm, định và hành-

xả. 

24) Chính-đạo: Tức là 8 chính-đạo: Chính-kiến, chính-tƣ-duy, chính-ngữ, chính-nghiệp, chính-

mệnh, chính-tinh-tiến, chính-niệm và chính-định. 

25) Mƣời lực: Đây là 10 lực của Nhƣ-Lai: 1) Trí-lực biết chỗ giác-ngộ, hay chẳng phải chỗ giác-

ngộ. 2) Trí-lực biết nhân-quả nghiệp-báo 3 đời của chúng-sinh. 3) Trí-lực biết mọi phép thiền 

giải-thoát tam-muội. 4) Trí-lực biết mọi pháp thiền-định và 8 giải-thoát tam-muội. 5) Trí-lực biết 

mọi tri-giải. 6) Trí-lực biết mọi cảnh-giới. 7) Trí-lực biết đƣợc chỗ sẽ đến của mọi đƣờng (đạo). 

8) Trí-lực biết dùng thiên-nhãn không chƣớng-ngại. 9) Trí-lực biết túc-mệnh vô-lậu. 10) Trí-lực 

biết dứt hẳn tập-khí. 

26) Bốn pháp vô úy: Là bốn pháp nói về tâm hóa độ tha nhân không khiếp sợ. Vô úy có hai: Vô 

úy của Bồ-Tát và Vô úy của Phật:  

A.- Vô úy của Phật: 1) Nhất-thiết-trí vô úy. 2) Lậu-tận vô úy. 3) Chƣớng-đạo vô úy. 4) Tận-khổ-

đạo vô úy.  

B.- Vô úy của Bồ-Tát: 1) Ghi nhớ không quên nên thuyết-pháp không sợ. 2) Biết pháp-dƣợc và 

biết căn-tính chúng-sinh nên thuyết-pháp không sợ. 3) Khéo hay vấn đáp nên thuyết-pháp không 

sợ. 4) Hay ngắt dứt nỗi ngờ của chúng-sinh nên thuyết-pháp không sợ. 
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27) Mƣời tám pháp bất cộng: Vì không cộng-đồng với các hàng Nhị-Thừa và Bồ-Tát, nên 18 

công-đức này chỉ có ở nơi Phật nên gọi là “bất cộng”: 1) Thân không lầm. 2) Miệng không lầm. 

3) Niệm không lầm. 4) Không có tƣởng khác. 5) Không có cái gì là không định tâm. 6) Không có 

cái gì là không biết xả. 7) Lòng mong muốn độ sinh không diệt. 8) Tinh-tiến không diệt. 9) Niệm 

không diệt. 10) Tuệ không diệt. 11) Giải-thoát không diệt. 12) Giải-thoát tri-kiến không diệt. 13) 

Hết thảy nghiệp-thân làm theo trí-tuệ. 14) Hết thảy nghiệp-khẩu làm theo trí-tuệ. 15) Hết thảy 

nghiệp-ý làm theo trí-tuệ. 16) Trí-tuệ biết đƣợc đời quá-khứ không bị chƣớng-ngại. 17) Trí-tuệ 

biết đƣợc đời vị-lai không bị chƣớng-ngại. 18) Trí-tuệ biết đƣợc đời hiện-tại không bị chƣớng-

ngại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



175 
 

KEÁT 

 

 Tröôùc nhöõng hieåm-hoïa cuûa thieân-nhieân, chöùng-kieán nhöõng thaûm-traïng 

treân, ñôøi naøo cuõng coù, vaäy maø nhöõng ngöôøi caàm quyeàn bính lôùn trong thieân-haï, 

nhöõng chöùc-saéc coù theá-löïc to cuûa caùc giaùo-hoäi vaãn ung-dung cuøng nhau tranh-

ñoïat vaø thuû-lôïi! Hoï chaúng bieát chính nhöõng Thieân-tai, taät dòch chính laø söï tröøng 

phaït cuûa Trôøi cao, Thieân-lyù tuaàn-hoøan, coù vay thì coù traû, gieo nhaân naøo höôûng 

quaû naày. Trôøi cao vaø Thieân-lyù chính laø Luaät Nhaân-Quaû Nghieäp Baùo vaäy.  

Ñôøi coù luùc thònh coù luùc suy. Khoâng nöôùc naøo hay trieàu-ñaïi naøo cöù ñi leân 

maõi maø khoâng coù ngaøy suy taøn. Muoán thaéng thieân-haï thì phaûi traû moät giaù raát ñaéc, 

muoán ñoïat thieân-haï thì phaûi traû caû cuoäc ñôøi.  

Roát roài ñöôïc gì?  

Khi maø caùi cheát luø luø hieän ra thì cuûa caûi, uy-quyeàn chaúng theå cöùu giuùp! 

Khi maø Thieân-tai, taät-dòch giaùng xuoáng, khoâng caùch naøo choáng ñôû!  

Nhöõng ví duï ôû treân ñaõ quaù roõ-raøng roài. Nhöng, tieác thay, keû khoâng tin 

Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo seõ ñôøi ñôøi sa-ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc vaø caùc neõo AÙc ñöøông 

Taø, khoù hoài phuïc nhaân-thaân! 

Haõy chieâm nghieäm vaø soáng theo Luaät Nhaân-Quaû nghieäp Baùo vaø Thaäp 

Thieän Nghieäp Ñaïo! Khoâng caàn phaûi quì luïy van xin baát cöù ñaáng Thaàn-linh naøo, 

cuõng khoâng caàn phaûi ñeán Chuøa/Vieän ñeå gaëp phaûi boïn AÙc Sa-Moân, phöôøng giaû 

daïng Tyø-Kheo, Tyø-Kheo Ni, nhöõng khoùat aùo Nhö-Lai laøm chuyeän xaèng baäy! 

Luaät Nhaân-Quaû nghieäp Baùo vaø Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo laø thöù toân-giaùo 

cuûa vuõ-truï vaø khoâng phaûi toán tieàn-cuûa ñeå ñuùt loùt Thaàn-linh. 

 

--- heát --- 

 

Ngaøy 27, 2011 
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