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PHẬT DI GIÁO KINH. 
(THE SUTRA OF BUDDHA’S HANDED-DOWN TEACHINGS). 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

A/ PHẦN NGUYÊN VĂN (ĐỂ TỤNG NỊÊM). 

1/ KINH TỰ. 

 Thích Ca Mâu Ni Phật, sơ chuyển pháp luân, độ A Nhược Kiều Trần Như. 

Tối hậu thuyết pháp, độ Tu Bạt Đà La. Sở ưng độ giả, giai dĩ độ cật. Ư Sa La song 

thụ gian, tương nhập Niết Bàn. Thị thời trung dạ, tịch nhiên vô thanh. Vi chư đệ 

tử lược thuyết pháp yếu. 

2/ TRÌ GIỚI. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính Ba La Đề 

Mộc Xoa (1), như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo; đương tri thử tắc thị nhữ 

đẳng Đại Sư, nhược ngã trụ thế, vô dị thử dã. Trì tịnh giới giả, bất đắc phán mại 
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mậu dịch, an trí điền trạch, súc dưỡng nhân dân nô tz súc sinh. Nhất thiết 

chủng thực, cập chư tài bảo, giai đương viễn ly, như tị hỏa khanh. Bất đắc trảm 

phạt thảo mộc, khẩn thổ quật địa. Hợp hòa thang dược, chiêm tướng cát hung, 

ngưỡng quan tinh tú, thôi bộ doanh hư, lịch số toán kế, giai sở bất ưng. Tiết 

thân thời thực, thanh tịnh tự hoạt. Bất đắc tham dữ thế sự, thông trí sứ mệnh. 

Chú thuật tiên dược, kết hảo quý nhân, thân hậu tá mạn, giai bất ưng tác. 

Đương tự đoan tâm, chánh niệm cầu độ. Bất đắc bao tạng hà tì, hiển dị hoặc 

chúng. Ư tứ cúng dường, tri lượng tri túc. Thú đắc cúng sự, bất ưng súc tích. 

Thử tắc lược trì giới chi tướng. Giới thị chánh thuận giải thoát chi bản, cố danh 

Ba la Đề Mộc Xoa. Nhân y thử giới, đắc sinh chư thiền định, cập diệt khổ trí tuệ. 

Thị cố Tì Kheo: Đương trì tịnh giới, vật lệnh hủy khuyết. Nhược nhân năng trì 

tịnh giới, thị tắc năng hữu thiện pháp. Nhược vô tịnh giới, chư thiện công đức 

giai bất đắc sinh. Thị dĩ đương tri: Giới vi đệ nhất an ổn công đức chi sở trú xứ.   

3/ CHẾ TÂM. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo, dĩ năng trụ giới, đương chế ngũ căn, vật lệnh phóng dật 

nhập ư ngũ dục. Thí như mục ngưu chi nhân, chấp trượng thị chi, bất lệnh túng 
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dật, phạm nhân miêu giá. Nhược túng ngũ căn, phi duy ngũ dục, tương vô nhai 

bạn, bất khả chế dã! Diệc như ác mã, bất dĩ bí chế, tương đương khiên nhân 

đọa ư khanh hãm. Như bị kiếp hại, khổ chỉ nhất thế. Ngũ căn tặc họa ương cập 

luỹ thế, vi hại thậm trọng, bất khả bất thận! Thị cố trí giả chế nhi bất tuz, trì chi 

như tặc, bất lệnh túng dật. Giả lệnh túng chi, giai diệc bất cửu kiến kz ma diệt. 

Thử ngũ căn giả, tâm vi kz chủ. Thị cố nhữ đẳng đương hảo chế tâm! Tâm chi 

khả uý, thậm ư độc xà, ác thú, oán tặc. Đại hỏa việt dật, vị túc dụ dã! Dụ như 

hữu nhân, thủ chấp mật khí, động chuyển khinh táo. Đãn quán ư mật, bất kiến 

thâm khanh. Thí như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc thụ, đằng dược trác 

trịch, nan khả cấm chế. Đương cấp toả chi, vô lệnh phóng dật. Túng thử tâm 

giả, tang nhân thiện sự. Chế chi nhất xứ, vô sự bất biện. Thị cố Tì Kheo, đương 

cần tinh tấn, chiết phục nhữ tâm. 

4/ TIẾT THỰC. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo, thụ chư ẩm thực, đương như phục dược, ư hảo ư ác, 

vật sinh tăng giảm, thú đắc chi thân, dĩ trừ cơ khát. Như phong thải hoa, đãn 

thủ kz vị, bất tổn sắc hương. Tì kheo diệc nhĩ. Thụ nhân cúng dường, thú tự trừ 
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não, vô đắc đa cầu, hoại kz thiện tâm. Thí như trí giả, trù lượng ngưu lực sở 

kham đa thiểu, bất lệnh quá phần dĩ kiệt kz lực. 

5/ GIỚI THÙY MIÊN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo, trú tắc cần tâm tu tập thiện pháp, vô lệnh thất thời. Sơ 

dạ hậu dạ, diệc vật hữu phế. Trung dạ tụng kinh, dĩ tự tiêu tức, vô dĩ thùy miên 

nhân duyên, lệnh nhất sinh không quá, vô sở đắc dã! Đương niệm vô thường 

chi hỏa, thiêu chư thế gian, tảo cầu tự độ, vật thùy miên dã. Chư phiền não tặc, 

thường tứ sát nhân, thậm ư oan gia, an khả thùy miên, bất tự cảnh ngộ? Phiền 

não độc xà, thụy tại nhữ tâm, thí như hắc nguyên, tại nhữ thất thùy, đương dĩ 

trì giới chi câu, tảo bính trừ chi. Thùy xà ký xuất, nãi khả an miên; bất xuất nhi 

miên, thị vô tàm nhân. Tàm sỉ chi phục, ư chư trang nghiêm, tối vi đệ nhất. Tàm 

như thiết câu, năng chế nhân phi pháp. Thị cố Tì Kheo, thường đương tàm sỉ, 

vô đắc tạm thế. Nhược ly tàm sỉ, tắc thất chư công đức. Hữu tàm chi nhân, tắc 

hữu thiện pháp. Nhược vô tàm giả, dữ chư cầm thú vô tướng dị dã! 

6/ GIỚI SÂN KHUỂ. 



5 
 

 

 

Nhữ đẳng Tì Kheo: nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp 

tâm, vô lệnh sân hận. Diệc đương hộ khẩu, vật xuất ác ngôn. Nhược túng khuể 

tâm, tắc tự phương đạo, thất công đức lợi. Nhẫn chi vi đức, trì giới, khổ hạnh 

sở bất năng cập. Năng hành nhẫn giả, nãi khả danh vi hữu lực đại nhân. Nhược 

kz bất năng hoan hỉ nhẫn thụ ác mạ chi độc, như ẩm cam lồ giả, bất danh nhập 

đạo trí tuệ nhân dã. Sở dĩ giả hà? Sân khuể chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại 

hảo danh văn, kim thế hậu thế, nhân bất hỉ kiến. Đương tri sân tâm thậm ư 

mãnh hỏa, thường đương phòng hộ, vô lệnh đắc nhập. Kiếp công đức tặc, vô 

quá sân khuể. Bạch y thụ dục, phi hành đạo nhân, vô pháp tự chế, sân do khả 

thứ; xuất gia hành đạo vô dục chi nhân, nhi hoài sân khuể, thậm bất khả dã! Thí 

như thanh lãnh vân trung, phích lịch khởi hỏa, phi sở ứng dã. 

7/ GIỚI KIÊU MẠN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo, đương tự ma đầu, dĩ xả sức hảo, hoại trước sắc y, chấp 

trì ưng khí, dĩ khất tự hoạt. Tự kiến như thị, nhược khởi kiêu mạn, đương tật 
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diệt chi. Tăng trưởng kiêu mạn, thượng phi thế tục bạch y sở nghi, hà huống 

xuất gia nhập đạo chi nhân, vi giải thoát cố, tự giáng kz thân nhi hành khất da?  

8/ GIỚI SIỂM KHÚC. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo, siểm khúc chi tâm, dữ đạo tương vi, thị cố nghi ưng 

chất trực kz tâm. Đương tri siểm khúc, đãn vi khi cuống, nhập đạo chi nhân, tắc 

vô thị xử. Thị cố nhữ đẳng, nghi đương đoan tâm, dĩ chất trực vi bản. 

9/ THIỂU DỤC. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Đương tri đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệc 

đa. Thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Trực nhĩ thiểu dục, 

thượng nghi tu tập, hà huống thiểu dục năng sinh chư công đức? Thiểu dục chi 

nhân, tắc vô siểm khúc dĩ cầu nhân ý, diệc phục bất vi chư căn sở khiên. Hành 

thiểu dục giả, tâm tắc thản nhiên, vô sở ưu úy, xúc sự hữu dư, thường vô bất 

túc. Hữu thiểu dục giả, tắc hữu Niết Bàn: Thị danh thiểu dục.  

10/ TRI TÚC. 
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 Nhữ đẳng Tì Kheo: Nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Tri 

túc chi pháp, tức thị phú lạc an ổn chi xứ. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng, 

do vi an lạc. Bất tri túc giả, tuy xứ Thiên đường, diệc bất xứng ý. Bất tri túc giả, 

tuy phú nhi bần; tri túc chi nhân, tuy bần nhi phú. Bất tri túc giả, thường vi ngũ 

dục sở khiên, vi tri túc giả chi sở liên mẫn: thị danh tri túc. 

11/ VIỄN LY. 

Nhữ đẳng Tì Kheo: Dục cầu tịch tĩnh vô vi an lạc, đương ly hội náo, độc xứ 

nhàn cư. Tĩnh xứ chi nhân, Đế Thích chư Thiên sở cộng kính trọng. Thị cố đương 

xả kỷ chúng tha chúng, không nhàn độc xứ, tư diệt khổ bản. Nhược lạc chúng 

giả, tắc thụ chúng não. Thí như đại thụ, chúng điểu tập chi, tắc hữu khô chiết 

chi hoạn. Thế gian phược trước, một ư chúng khổ. Thí như lão tượng nịch nê, 

bất năng tự xuất: thị danh viễn ly. 

12 / TINH TẤN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Nhược cần tinh tấn, tắc sự vô nan giả. Thị cố nhữ đẳng 

đương cần tinh tấn. Thí như tiểu thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch. Nhược 
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hành giả chi tâm, số số giải phế, thí như toản hỏa, vị nhiệt nhi tức, tuy dục đắc 

hỏa, hỏa nan khả đắc: thị danh tinh tấn. 

13/ BẤT VONG NỊÊM. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Cầu Thiện Tri Thức, cầu Thiện Hỗ Trợ, vô như bất vong 

niệm. Nhược hữu bất vong niệm giả, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập. Thị 

cố nhữ đẳng thường đương nhiếp niệm tại tâm. Nhược thất niệm giả, tắc thất 

chư công đức. Nhược niệm lực kiên cường, tuy nhập ngũ dục tặc trung bất vi sở 

hại. Thí như trước khải nhập trận, tắc vô sở uý: thị danh bất vong niệm. 

14/ THIỀN ĐỊNH. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại định. Tâm tại định cố, 

năng tri thế gian sinh diệt pháp tướng. Thị cố nhữ đẳng, thường đương tinh tấn 

tu tập chư định. Nhược đắc định giả, tâm tắc bất tán. Thí như tích thủy chi gia, 

thiện trị đê đường, hành giả diệc nhĩ. Vi trí tuệ thủy cố, thiện tu thiền định, lệnh 

bất lậu thất: thị danh vi định. 

15/ TRÍ TUỆ. 
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 Nhữ đẳng Tì Kheo: Nhược hữu trí tuệ, tắc vô tham trước. Thường tự tỉnh 

sát, bất lệnh hữu thất. Thị tắc ư ngã pháp trung, năng đắc giải thoát. Nhược bất 

nhĩ giả, tức phi đạo nhân, hựu phi bạch y, vô sở danh dã! Thật trí tuệ giả, tắc thị 

độ lão bệnh tử hải, kiên lao thuyền dã, diệc thị vô minh hắc ám đại minh đăng 

dã, nhất thiết bệnh giả chi lương dược dã, phạt phiền não thụ chi lợi phủ dã. 

Thị cố nhữ đẳng, đương dĩ văn tư tu tuệ nhi tự tăng ích. Nhược nhân hữu trí 

tuệ chi chiếu, tuy thị nhục nhãn, nhi thị minh kiến nhân dã: thị danh trí tuệ. 

16/ BẤT HÍ LUẬN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Chủng chủng hí luận, kz tâm tắc loạn, tuy phục xuất gia, 

do vị đắc thoát. Thị cố Tì Kheo, đương cấp xả ly loạn tâm hí luận. Nhược nhữ 

dục đắc tịch diệt lạc giả, duy đương thiện diệt hí luận chi hoạn: thị danh bất hí 

luận. 

17/ TỰ MỊỄN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Ư chư công đức, thường đương nhất tâm, xả chư phóng 

dật, như ly oán tặc. Đại Bi Thế Tôn sở thuyết lợi ích, giai dĩ cứu cánh. Nhữ đẳng 
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đãn đương cần nhi hành chi. Nhược ư sơn gian. Nhược không trạch trung, 

nhược tại thụ hạ, nhàn xứ tĩnh thất. Niệm sở thụ pháp, vật lệnh vong thất. 

Thường đương tự miễn, tinh tấn tu chi. Vô vi không tử, hậu trí hữu hối. Ngã 

như lương y, tri bệnh thuyết dược. Phục dữ bất phục, phi y cữu dã. Hựu như 

thiện đạo, đạo nhân thiện đạo, văn chi bất hành, phi đạo quá dã. 

18/ QUYẾT NGHI. 

 Nhữ đẳng nhược ư khổ đẳng Tứ Đế hữu sở nghi giả, khả tật vấn chi, vô đắc 

hoài nghi, bất cầu quyết dã. Nhĩ thời Thế Tôn, như thị tam xướng, nhân vô vấn 

giả, sở dĩ giả hà? Chúng vô nghi cố. Thời A Nâu Lâu Đà, quan sát chúng tâm, nhi 

bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Nguyệt khả lệnh nhiệt, nhật khả lệnh lãnh, Phật 

thuyết Tứ Đế, bất khả lệnh dị. Phật thuyết Khổ Đế thật khổ, bất khả lệnh lạc; 

Tập chân thị nhân, canh vô dị nhân; Khổ nhược Diệt giả, tức thị nhân Diệt, nhân 

Diệt cố quả Diệt; Diệt Khổ chi Đạo, thật thị chân Đạo, canh Vô Dư Đạo. Thế Tôn! 

Thị chư Tì Kheo, ư Tứ Đế trung, quyết định vô nghi.” 

19/ CHÚNG SINH ĐẮC ĐỘ. 
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 Ư thử chúng trung, sở tác vị biện giả, kiến Phật diệt độ, đương hữu bi cảm. 

Nhược hữu sơ nhập Pháp giả, văn Phật sở thuyết, tức giai đắc độ. Thí như dạ 

kiến điện quang, tức đắc kiến đạo. Nhược sở tác dĩ biện, dĩ độ khổ hải giả, đãn 

tác thị niệm: “Thế Tôn diệt độ, nhất hà tật tai!” A Nâu Lâu Đà tuy thuyết thị 

ngữ, chúng trung giai tất liễu đạt Tứ Thánh Đế nghĩa. Thế Tôn dục lệnh thử chư 

đại chúng giai đắc kiên cố, dĩ đại bi tâm, phục vi chúng thuyết: “Nhữ đẳng Tì 

Kheo, vật hoài bi não, nhược ngã trụ thế nhất kiếp, hội diệc đương diệt, hội nhi 

bất ly, chung bất khả đắc. Tự lợi lợi tha, Pháp giai cụ túc. Nhược ngã cửu trụ, 

canh vô sở ích. Ưng khả độ giả, nhược Thiên thượng nhân gian giai tất dĩ độ; kz 

vị độ giả, giai dĩ tác đắc độ nhân duyên.” 

20/ PHÁP THÂN THƯỜNG TẠI. 

 Tự kim dĩ hậu, ngã chư đệ tử, triển chuyển hành chi, tắc thị Như Lai Pháp 

Thân thường tại nhi bất diệt dã. Thị cố đương tri: thế giai vô thường, hội tất 

hữu ly, vật hoài ưu não, thế tướng như thị. Đương cần tinh tấn, tảo cầu giải 

thoát. Dĩ trí tuệ minh, diệt chư si ám. Thế thật nguy thúy, vô kiên lao giả. Ngã 

kim đắc diệt, như trừ ác bệnh. Thử thị ưng xả chi thân, tội ác chi vật, giả danh vi 
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thân; một tại lão bệnh sinh tử đại hải, hà hữu trí giả, đắc trừ diệt chi, như sát 

oán tặc, nhi bất hoan hỉ? 

21/ KẾT LUẬN. 

 Nhữ đẳng Tì Kheo: Thường đương nhất tâm cầu xuất đạo, nhất thiết thế 

gian động bất động pháp, giai thị bại hoại bất an chi tướng. Nhữ đẳng thả chỉ, 

vật đắc phục ngữ! Thời tương dục quá, ngã dục diệt độ. Thị ngã tối hậu chi sở 

giáo hối. 

B/ PHẦN DIỄN NGHĨA.   

    1/ GIỚI THỊÊU KINH (INTRODUCTION OF THE SUTRA) 

 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển Pháp luân lần đầu tiên, độ được cho A 

Nhược Kiều Trần Như (Ajnata-Kaundinya). Lần cuối cùng Phật thuyết Pháp độ 

được cho Tu Bạt Đà La (Subhadra). Những người cần phải độ, Phật đều đã độ 

xong. Nay là thời gian nửa đêm, nằm ở ngay giữa hai cây Sa La, Đức Phật sẽ 

nhập Niết Bàn. Trong đêm tĩnh lặng, Thế Tôn – vì lợi ích của các đệ tử - nói 

những điểm trọng yếu của Phật Pháp. 
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2/ GIỮ GIỚI (KEEPING THE COMMANDMENTS). 

 Này các thày Tì Kheo: Sau khi ta diệt độ, các thày hãy tôn trọng, trân kính 

Ba La Đề Mộc Xoa (1), như tăm tối gặp sáng sủa, kẻ nghèo khó bắt được của quí 

báu; phải biết rằng quy tắc này chính là đại sư của các thày, nếu ta còn tại thế, 

cũng chẳng có gì khác hơn. Người giữ được giới trong sạch, không nên mua 

bán, đổi chác, an trí nhà ruộng, nuôi dưỡng đầy tớ, nô lệ, súc vật. Tất cả các 

việc trồng trọt, khai thác các nguồn tài bảo, đều phải lánh xa, như phải tránh 

các hầm lửa vậy. Không được đốn chặt cây cỏ, khai khẩn, đào bới đất đai, pha 

trộn thuốc thang, bói toán lành dữ, ngắm đoán sao trời, suy tính thiên văn, đầy 

vơi, tính lịch cho những ngày may mắn, tốt lành, đều không được làm. Tiết chế 

thân xác, ăn đúng giờ, sống đời trong sạch, chay tịnh. Không được tham gia vào 

những chuyện thế gian, không quan tâm đến những lời khen chê của đời. 

Không dùng chú thuật hay thuốc tiên trường sinh bất tử. Giao hảo với kẻ quyền 

quý, kết thân với họ mà sinh ra kiêu mạn, tất cả đều không được làm. Hãy giữ 

cho tâm mình ngay thẳng, chánh niệm để tìm sự cứu độ. Không được che dấu 

những lỗi lầm, phô bày dị giáo mê hoặc chúng sinh. Trong bốn cúng dường cho 
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một vị Tăng, phải biết lượng, biết đủ, được cúng dường không được tích trữ. 

Đây tôi đã sơ lược về giữ giới. Giới là căn bản chánh, thuận lợi cho sự giải thoát, 

nên mới được mệnh danh là Ba La Đề Mộc Xoa (Pratimoksa). Do tuân theo 

Giới, mà sinh ra Thiền Định cùng Trí Tuệ diệt Khổ. Cho nên các thày Tì Kheo, 

phải giữ giới cho thanh tịnh, không được phá giới. Nếu người nào giữ giới được 

thanh tịnh thì ắt có thể có Thiện Pháp. Nếu không giữ được tịnh giới, thì những 

thiện công đức không thể nào sinh ra được. Vậy phải nhớ rằng Giới chính là nơi 

chốn an ổn đệ nhất của các Công Đức. 

(1) Ba La Đề Mộ Xoa: Chỉ giới luật mà bảy chúng phải gìn giữ để phòng ngừa 

các tội lỗi do bảy chi thân khẩu ý gây ra, xa lìa các phiền não hoặc nghiệp 

để được giải thoát (Phật Quang Đại Tự Điển - Thích Quảng Độ).  

3/ KIỀM CHẾ TÂM (CONTROLLING THE MIND).  

 Này các thày Tì Kheo: Đã có thể giữ giới, các thày còn phải chế ngự được 

ngũ căn (5 organs of senses), đừng buông thả chúng vào trong ngũ dục. Thí dụ 

như người chăn trâu, cầm gậy coi chừng trâu, không để trâu chạy vào ruộng lúa 
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của người khác. Nếu như buông thả ngũ căn, không chỉ có 5 dục không còn 

trong giới hạn mà không thể nào kềm chế được nữa! Cũng như một con ngựa 

ác, không bị cầm giữ bởi giây cương, ắt sẽ đưa người cưỡi ngựa rơi xuống hầm, 

hố sâu. Như người bị cướp bức hại, khổ hết một đời, mà bị tặc họa do ngũ căn 

thì khổ sở nhiều kiếp nối tiếp nhau, vì sự tai hại rất nặng nề, không thể không 

thận trọng được. Vì thế cho nên bậc trí giả phải kềm chế mà không tuz thuận 

theo, giữ giới như giữ kẻ cướp, không để buông thả. Giả dụ để buông thả thì 

đều chẳng bao lâu sẽ thấy bị diệt vong. Đối với 5 căn này tâm phải chủ động. 

Cho nên các thày phải giữ tâm cho tốt! Tâm rất đáng sợ, giống như rắn độc hại, 

như ác thú, oán tặc vậy. Như trận đại hỏa hoạn vượt cả tầm kiểm soát, thế 

cũng chưa sánh bằng! Ví dụ như có người tay bưng bình mật, chân đi nhún 

nhẩy, nhưng chỉ mắt nhìn bình mật mà không trông thấy hố sâu. Thí dụ như 

con voi điên không móc khóa sắt, khỉ gặp được cây cối trong rừng chồm nhảy, 

leo vượt, rất khó khăn mà kiềm hãm. Phải gấp gấp khuất phục chúng, đừng 

buông thả chúng. Phóng túng tâm mình ắt vong táng mạng người. Kềm chế 
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chúng ở một nơi thì không phải lo làm gì cả. Vậy nên các thày Tì Kheo, phải 

chuyên cần tinh tấn, khắc phục được tâm mình. 

4/ ĂN UỐNG ĐIỀU ĐỘ (EATING & DRINKING TEMPERATELY). 

 Này các thày Tì Kheo, nhận sự ăn uống phải như uống thuốc vậy, thích hay 

không thích cũng đừng tăng giảm, bởi đồ ăn chỉ để hỗ trợ cho các thày tránh 

khỏi đói khát thôi. Như con ong hút nhụy hoa vậy, những lấy vị hoa mà không 

làm tổn hại hương sắc. Các thày Tì Kheo cũng thế, nhận sự cúng dường của 

người đời, không được cầu quá nhiều tránh phiền não cho chính mình, lại hủy 

hoại lòng tốt người bố thí. Cũng như bậc trí giả trù tính, ước lượng được sức 

của con trâu có thể chịu đựng bao nhiêu mà không bắt con vật làm việc quá sức 

dẫn đến kiệt lực. 

5/ TIẾT CHẾ NGỦ (SLEEPING STRICTEDLY). 

 Này các thày Tì Kheo, ngày phải chuyên tâm tu tập thiện pháp, không để 

phí phạm thời gian. Cả chập tối, sau đêm cũng không bỏ tu tập. Giữa đêm tụng 

kinh, hãy tự theo sự tuần hoàn tu tập này mà không lấy những duyên cớ chỉ để 
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ngủ nghỉ, làm cho cả đời trôi qua vô ích, chẳng được gì! Hãy tâm niệm đến 

ngọn lửa vô thường, đốt cháy thế gian mà sớm cầu tự độ cho mình, đừng lo 

ngủ nữa! Giặc phiền não thường rình rập giết người, hơn cả oan gia, sao có thể 

an tâm ngủ được mà không tự cảnh thức? Rắn độc phiền não, ngủ ngay trong 

tâm các thày, thí như con rắn hổ đen ở ngay trong phòng ngủ của các thày, phải 

dùng móc sắt kẹp chặt nó, sớm trừ bỏ nó đi. Rắn hổ đen kia khi đã bị trục xuất 

ra rồi, các thày mới có thể an tâm ngủ được. Rắn hổ đen chưa bị trục xuất ra 

mà ngủ, thì quả là người không biết xấu hổ. Biết xấu hổ là một đức tính trang 

nghiêm số một. Biết xấu hổ như cái móc sắt, có thể kiềm chế con người, không 

làm chuyện phi pháp. Đó là lý do mà các thày Tì Kheo thường phải biết xấu hổ, 

không có gì tạm thay thế được. Nếu như xa rời sự xấu hổ, ắt mất đi mọi công 

đức. Người có biết xấu hổ, ắt có thiện pháp. Người không biết xấu hổ thì chẳng 

khác gì những loài cầm thú!  

6/ KIỂM SOÁT SỰ NÓNG GIẬN (CONTROLLING THE ANGER). 

 Này các thày Tì Kheo: Nếu có người đến chặt chân tay các thày thành 

những đốt, các thày cũng phải nhiếp tâm và không được ghét hoặc nổi giận 
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người đó. Các thày còn phải giữ miệng, không phát ra những lời ác dữ. Nếu như 

để tâm nóng giận, ắt tự mình làm phương hại đến Đạo, mất những lợi ích công 

đức. Nhẫn nhục là công đức mà trì giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. 

Người thực hành được nhẫn nhục thì có thể mệnh danh là người có đại lực. 

Người không hoan hỉ chấp nhận những lời ác độc thóa mạ, cũng như uống 

nước Cam Lồ mà không phải là người nhập được vào Đạo của Trí Tuệ. Như vậy 

là thế nào? Sự độc hại của nóng giận ắt phá hỏng hết các thiện pháp, hủy hoại 

tiếng tăm các thày và đời này cũng như đời sau chẳng ai muốn trông thấy mặt 

mình nữa. Phải nhớ rằng tâm nóng giận thì cũng như ngọn lửa cháy dữ tợn vậy, 

luôn phải canh chừng, đừng bị lôi vào cơn nóng giận.  Giặc cướp cả công đức 

không gì hơn nóng giận. Người đời bình thường còn nhiều dục vọng, người 

không tu hành gì, không có phương pháp nào tự chế thì nóng giận còn có thể 

tha thứ được; người xuất gia hành đạo, không dục vọng nữa mà lòng còn mang 

nóng giận, quả là không thể được! Cũng như trong đám mây trong lạnh kia, 

bỗng nổ lên tiếng sấm sét, không thể như vậy được. 

7/ KIỀM CHẾ TÍNH TỰ BUÔNG THẢ (CONTROLLING THE SELF-INDULGENCE). 
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Này các thày Tì Kheo: Hãy đặt tay xoa lên đầu mà nghĩ rằng tôi đã xả bỏ 

trang sức đẹp bản thân, mặc y phục tầm thường, tay cầm bình bát đi xin ăn để 

sống. Hãy tự nghĩ như thế, nếu có khởi lòng buông thả, phải nhanh diệt nó. 

Tăng trưởng tính tự buông thả, kẻ thế tục, bình thường còn chẳng nên, huống 

hồ mình là người xuất gia học Đạo. Vì lý do mưu cầu giải thoát, phải tự hạ tấm 

thân này mà đi khất thực vậy.  

BỎ ĐI TÍNH XU NỊNH (QUITTING OF FLATTERY).  

 Này các thày Tì Kheo: Tâm xu nịnh và Đạo thì xung khắc nhau. Vậy nên giữ 

cho tâm mình ngay thẳng. Phải biết rằng xu nịnh là lừa dối, bịp bợm, không 

phải là cách cư xử thích hợp cho người học Đạo. Vậy nên các thày Tì Kheo, giữ 

cho đoan chính tâm mình, lấy lòng chính trực làm căn bản. 

9/ GIẢM THIỂU DỤC VỌNG (LESSENING OF DESIRES). 

 Này các thày Tì Kheo: Phải biết rằng người có nhiều dục vọng, ắt cầu lợi 

càng nhiều, khổ não cũng từ đó nhiều hơn, không cầu, không dục vọng ắt 

không có hoạn nạn nói trên. Thực lòng muốn giảm thiểu dục vọng, các thày cần 
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phải tu tập. Tình huống nào ít dục có thể sinh ra các công đức? Người ít dục 

vọng thì không xu nịnh để cầu xin ý của người khác, lại cũng không làm cho các 

căn bị lôi cuốn dính líu vào. Người thực hành thiểu dục, tâm ắt thản nhiên, 

không có gì phải lo sợ, mọi thứ đối với người này đều đầy đủ, thường không 

bao giờ không đủ. Người có ít dục vọng, ắt có Niết Bàn, đó gọi là thiểu dục (ít 

dục vọng). 

10/ BIẾT ĐỦ (BEING SATISFIED ENOUGH). 

 Này các thày Tì Kheo: Nếu muốn thoát khỏi những khổ não thì phải biết đủ. 

Pháp biết đủ tức là giúp đạt được sự an lạc, vững vàng. Người biết đủ, tuy nằm 

trên đất cũng thấy yên vui. Người không biết đủ, tuy ở trên Thiên đường cũng 

không ưng ý. Người không biết đủ, tuy giàu mà thấy nghèo; người biết đủ tuy 

nghèo mà thấy giàu. Người không biết đủ thường bị ngũ dục lôi cuốn, dính líu 

vào, làm người biết đủ phải thương hại. Đó gọi là biết đủ. 

11/  SỐNG ẨN DẬT (SECLUDING ONESELF). 
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 Này các thày Tì Kheo: Muốn cầu sự tĩnh mịch, vô vi an lạc thì hãy xa lìa nơi 

hỗn độn, huyên náo, ở an nhàn một nơi. Người ở nơi tĩnh mịch được Đế Thích, 

Chư Thiên kính trọng. Cho nên phải xả bỏ những gì mình có và mọi người để 

sống một mình, ẩn dật nghĩ về cách diệt khổ. Nếu vui với chúng, ắt nhận lại sự 

khổ não từ chúng. Ví như cây đại thụ, tập trung nhiều chim chóc, ắt phải chịu 

nạn khô gãy. Ràng buộc trong thế gian ắt phải chìm ngập trong đau khổ của thế 

gian, ví như con voi kia bị lún duới bùn sâu, không sao mà tự thoát ra được. Đó 

gọi là sống xa lìa, ẩn dật. 

12/ TINH TẤN (THE PURE PROGRESS). 

 Này các thày Tì Kheo: Nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì khó 

khăn cả. Cho nên các thày phải chuyên cần tinh tấn tu tập. Ví như dòng nước 

tuy nhỏ mà chảy mãi, ắt có thể xuyên thủng đá. Nếu tâm hành giả, nhiều lười 

biếng, cũng như cái khoan nung lửa, chưa kịp nóng đã vội ngừng, tuy muốn có 

lửa nhưng khó được lửa. Đó gọi là tinh tấn. 

13/ KHÔNG QUÊN CHÁNH NỊÊM (DON’T FORGET THE RIGHT THOUGHT). 
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Này các thày Tì Kheo: Cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ cũng không bằng 

không quên chánh niệm. Người không quên chánh niệm thì những giặc phiền 

não không thể xâm nhập vào người đó. Cho nên các thày phải thường xuyên 

giữ chánh niệm trong tâm mình. Người đánh mất chánh niệm ắt đánh mất cả 

những công đức. Nếu như niệm lực vững vàng thì có vào trong đám giặc ngũ 

dục cũng chẳng bị chúng hại, ví như một người mặc áo giáp lâm trận ắt chẳng 

có gì sợ hãi. Đó gọi là không quên chánh niệm. 

14/ THIỀN ĐỊNH (COMPOSING THE MIND & MEDITATING). 

 Này các thày Tì Kheo: Nếu nhiếp tâm ắt tâm Định. Do tâm ở tại trạng thái 

Định, nên có thể biết được những đặc tính của sự vật trong sinh diệt. Vậy nên 

các thày phải thường tu tập tinh tấn Định. Nếu người đạt được Định thì tâm ắt 

không bị phân tán. Ví như nhà quí trọng nước thì khéo trị đê điều chứa nước. 

Người tu hành cũng thế. Do nước trí tuệ mà khéo tu thiền định, không để rỉ lậu 

ra ngoài. Đó gọi là thiền định. 

15/ TRÍ TUỆ (THE WISDOM). 
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 Này các thày Tì Kheo: Nếu có trí tuệ ắt không tham trước. Hãy thường tự 

quan sát chính mình, đừng để phạm lỗi lầm. Do vậy các thày sẽ được giải thoát 

thông qua giáo pháp của ta. Nếu không như thế, tức không phải là người học 

đạo, cũng chẳng phải kẻ bạch y (layman), cũng chẳng có tên tuổi gì nữa! Trí tuệ 

chân thật chính là con thuyền vững vàng chở các thày vượt qua biển của bệnh 

tật và chết chóc, là ngọn đèn sáng vĩ đại xua tan vô minh hắc ám, là thang thuốc 

lành trị tất cả các căn bệnh, cũng là lưỡi đao phủ sắc bén chặt gãy đứt cây 

phiền não. Thế nên các thày phải lắng nghe và suy nghĩ để tu tuệ hầu tự mình 

làm tăng ích. Nếu một người được trí tuệ soi chiếu, cho dù mắt thịt (nhục nhãn) 

đi chăng nữa thì cũng là người vẫn có cái nhìn sáng tỏ. Đó gọi là trí tuệ. 

16/ KHÔNG HÍ LUẬN (DON’T GET INTO JOKING ARGUMENTS). 

 Này các thày Tì Kheo: Nếu tham dự vào nhiều cuộc luận bàn đùa cợt, tâm 

trí ắt bị loạn, nên tuy đã xuất gia tu tập mà vẫn chưa được giải thoát. Vậy nên 

các thày Tì Kheo, phải mau mau xa lìa những cuộc hí luận làm loạn động tâm trí. 

Nếu như các thày muốn đạt được niềm an lạc tịch diệt, các thày phải nên khéo 

dẹp bỏ ngay căn bệnh hoạn hí luận. Đó gọi là không hí luận. 
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17/ TỰ NỖ LỰC (SELF-EXERTION). 

 Này các thày Tì Kheo: Trong các công đức, đó là thường phải nhất tâm xả 

bỏ những buông thả, như là xa lìa các oán tặc vậy. Cuối cùng những điều mà 

Thế Tôn, Đấng Đại Từ Bi đã nói đều làm lợi ích cho những kẻ khác. Các thày hãy 

chuyên cần thực hành cho được. Các thày hoặc ở giữa núi non, trong đầm 

trạch, dưới các gốc cây hoặc an nhàn trong các căn tịnh thất, hãy tâm niệm 

những giáo pháp nhận được, đừng để quên đi. Phải thường xuyên nỗ lực, tinh 

tấn tu tập những điều học được. Đến chết mà không làm được gì, sau này sẽ 

phải hối hận. Ta là lương y, biết bệnh cho thuốc, uống thuốc hay không uống 

thuốc, không phải lỗi của lương y. Cũng vậy ta là người hướng dẫn đường tốt, 

chỉ đường đi đúng cho người, nhưng người kia nghe mà không đi thì lỗi chẳng 

phải ở người chỉ đường. 

18/ GIẢI ĐÁP NHỮNG NGHI VẤN (CLARIFYING UNCERTAINTIES). 

 “Nếu các thày có những khó khăn, nghi vấn trong Tứ Diệu Đế hãy mau nêu 

câu hỏi ngay, để không còn hoài nghi, chưa được sáng tỏ”. Lúc bấy giờ Thế Tôn, 
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nhắc lại như thế 3 lần, nhưng không ai hỏi cả, vì sao như thế? Bởi không có ai 

nghi vấn. Khi ấy, A Nâu Lâu Đà quan sát mọi người bèn bạch với Phật rằng: 

 “Thế Tôn! Mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh 

đi, những lời Phật dạy về Tứ Đế không thể làm khác được. Phật nói Khổ Đế thật 

Khổ, không thể làm lạc (vui) được; Tập thật là nhân, không có nhân nào khác; 

Khổ nếu bị Diệt, tức là nhân bị diệt, nhân diệt nên quả diệt; Đạo diệt Khổ thật là 

Chân Đạo. Càng không có đạo nào khác còn lại. Thưa Thế Tôn! Các thày Tì Kheo 

này, trong Tứ Diệu Đế nhất định không còn nghi ngờ gì nữa”. 

19/ TẤT CẢ CHÚNG SINH ĐỀU ĐƯỢC ĐỘ (ALL LIVING SENTIENT BEINGS ARE 

TO BE RESCUED). 

Trong đám Tăng chúng vây quanh, những kẻ có nhiệm vụ phải làm, nhưng 

chưa làm xong, trông thấy Phật khi diệt độ thì có những thương cảm. Nếu 

những kẻ mới nhập pháp, nghe Phật thuyết giảng, tức thì đều được độ, ví như 

ban đêm mắt trông thấy ánh sáng điện vậy, tức là được trông thấy Đạo. Có 

những Vị nhiệm vụ phải làm đã làm xong xuôi, tức là những Vị đã qua được 
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biển khổ, thì lại có những tâm niệm như thế này: “Thế Tôn diệt độ, sao nhanh 

quá vậy!” A Nâu Lâu Đà tuy nói những lời như thế, nhưng tất cả chúng Tăng 

đều thấu đạt được nghĩa của Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). Thế Tôn muốn cho đại 

chúng Tăng đều có tâm thật kiên cố, với tâm Đại Bi của Phật, Ngài lại vì đại 

chúng Tăng mà nói: “Này các thày Tì Kheo, đừng buồn thảm làm gì. Nếu ta ở lại 

thế gian cho hết một kiếp, có ở lại rồi cũng phải diệt độ thôi, ở lại mà không 

phải ly tan thì cuối cùng không thể có được đâu. Hãy làm lợi cho mình và làm 

lợi cho người khác, vì giáo pháp đều đã đầy đủ cả. Nên ta có ở lại thế gian lâu 

hơn nữa cũng vô ích. Những kẻ phải độ thì ở trên Trời, trong nhân gian đều đã 

được độ cả; những kẻ chưa độ, cũng đều đã tạo những nhân duyên để được 

độ. 

20/ PHÁP THÂN THƯỜNG TẠI (THE ETERNAL TRUTH OF ABSOLUTE BODY.) 

Từ nay trở về sau, các đệ tử của ta, hãy truyền bá và thực hành giáo pháp, 

ắt cũng như là Như Lai Pháp Thân thường tại không bị diệt vậy. Cho nên phải 

biết rằng thế gian đều vô thường, hợp tất có tan, đừng ôm lòng khổ não làm 

chi. Các hiện tượng trên thế gian này là như thế. Hãy chuyên cần tinh tấn tu 
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tập, để sớm cầu được giải thoát. Lấy trí tuệ minh mẫn mà tiêu diệt những si 

mê, ám muội. Thế gian quả thực nguy hiểm, dễ tan vỡ, không có gì vững vàng 

cả. Ta nay được diệt độ, cũng như trừ được căn bệnh ác tính. Cái thân này phải 

xả bỏ đi, một vật của tội ác, giả danh là tấm thân; chìm ngập trong biển cả của 

sinh tử, bệnh hoạn. Bậc trí giả nào khi trừ bỏ được tấm thân này mà không cảm 

thấy như tiêu diệt được tên oán tặc và trong lòng không sinh hoan hỉ cho 

được? 

21/ KẾT LUẬN (THE CONCLUSION). 

 Này các thày Tì Kheo: Phải thường xuyên một lòng, chuyên cần cầu cho 

được giải thoát, tất cả các pháp động hay bất động trên thế gian này, đều có 

hình tướng dễ bị hủy hoại, bất an. Các thày hãy ngừng lại, đừng nói gì nữa! 

Thời gian sắp muốn qua rồi, ta muốn diệt độ đây. Đó là những lời khuyên dạy 

cuối cùng của ta. 

Texas, Plano October 7, 2014. 
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