KINH PHẬT THUYẾT

ĐẠI BÁT NÊ HOÀN
Phẩm thứ 10

PHÂN BIỆT TÀ CHÍNH
[880a] Phật bảo Ca-diếp:
- Có bốn loại pháp. Pháp của ma thuyết. Pháp của Phật thuyết. Có những
chúng sinh theo pháp ma nói. Có những chúng sinh theo pháp Phật thuyết.
Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng:
- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con làm sao biết để phân biệt? Xin Phật chỉ dạy,
chúng con muốn nghe!
Phật bảo Ca-diếp:
- Này thiện nam tử! Sau Ta nê-hoàn khoảng bảy trăm năm, giáo pháp Như Lai
từ đó ẩn dần. Bấy giờ chúng ma giả làm tì-kheo nhiễu loạn chính pháp, hiện tướng
thợ săn cố che giấu mình. Thiên ma ba-tuần giả tướng tì-kheo, tướng tì-kheo-ni,
tướng ưu-bà-ắc, tướng ưu-bà-di, tướng tu-đà-hoàn, tướng tư-đà-hàm, tướng a-nahàm, tướng a-la-hán, và cả tướng Phật; bỏ tướng thế tục nhưng lại hành động pháp
của thế gian để phá pháp Ta. Ba-tuần nói rằng: “Như Lai từ trời Đâu-suất chết đi,
giáng thần vào nhà của vua Tịnh Phạn, phu nhân Ma-da ái dục hòa hợp mà sinh ra
thân. Nếu như nói rằng không phải từ chuyện ái dục mà sinh, là điều không thật.
Ngài cũng sinh ra như cách người đời, nhưng được trời, người và a-tu-la cung kính
cúng dường là bởi đời trước Ngài đã gieo trồng cội gốc phước đức, tự đem vợ con
và mọi tài sản ra làm bố thí, nhờ đó thành Phật”. Phải biết đây là tướng mạo, lời
nói, kinh luật của ma. Tại sao như vậy? Bởi đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Giác vì
muốn giáo hóa cho mọi chúng sinh mà sinh ra đời, chẳng phải Như Lai sinh ra từ
sự mẹ cha ái nhiễm, thị hiện tướng ấy là để tùy thuận thế gian mà thôi. Phải biết
tướng mạo và lời nói này chính là kinh luật của đức Phật thuyết. Nếu chúng sinh
nào tin tưởng kinh luật của chúng ma nói, phải biết bọn họ là quyến thuộc ma. Nếu

chúng sinh nào tin tưởng kinh luật của đức Phật thuyết, phải biết họ là những bậc
bồ-tát.
- Lại nói “Như Lai xuất hiện ở đời, hướng về mười phía, bước đi bảy bước,
chẳng phải thị hiện nói là thị hiện, nên chẳng thể tin”. Phải biết đây là kinh luật ma
nói. Nếu nói “Như Lai lúc vừa đản sinh, hướng về mười phương, bước đi bảy
bước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện”. Phải biết đây là kinh luật Phật thuyết.
Kinh luật ma nói, nếu người nào tin, phải biết người đó là quyến thuộc ma. Kinh
luật Phật thuyết, nếu người nào tin, phải biết người đó chính là bồ-tát.
- Lại nói “Như Lai đi đến miếu trời, cung kính lễ bái, chẳng phải thiên thần lễ
bái bồ-tát. Bởi vì sao vậy? Thiên thần đứng trước, Như Lai đứng sau”. Phải biết
đây là kinh luật ma nói. Kinh luật Như Lai là nói thế này: “Như Lai phương tiện đi
đến miếu trời, chư thiên, Đế thích, Phạm thiên đều phải cung kính đảnh lễ, hầu hạ
bồ-tát”. Kinh luật ma nói, nếu người nào tin, phải biết người đó bị ma dạy dỗ. Nếu
người nào tin kinh luật Phật nói, đó là bồ-tát.
- Lại nói “Như Lai lúc làm thái tử, hưởng thụ năm món dục lạc cùng với cung
nhân mỹ nữ”. Phải biết đây là kinh luật ma nói. Còn nói “Như Lai thị hiện ở trong
thâm cung đầy đủ dục lạc, mỹ nữ vậy mà Ngài bỏ như nhổ đàm giải để đi xuất
gia”, thì đây chính là kinh luật Phật thuyết. Kinh luật ma nói mà có người tin, phải
biết người đó bị ma dạy dỗ. Nếu người nào tin kinh luật Phật nói, đó là bồ-tát.
- Lại nói “Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Giác ở rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc
thụ nhận tiền tài, vàng bạc, vật báu, đồng, sắt, lưu ly, hạt trai, ngọc bội, san hô, hổ
phách, nuôi giữ súc vật voi, ngựa, trâu, dê, gà, chó, mèo, chồn, khỉ, chuột các
loại…, ruộng nương nhà cửa, buôn bán trao đổi, nuôi dưỡng nam nữ, tích trữ lúa
gạo. Vô số vật dụng như vậy vì lòng thương xót thế gian, nên nhận về hết”. Phải
biết đây là những lời ma nói. Đức Phật Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Giác thương xót
tất cả chúng sinh muôn loài, khi trụ ở rừng Na-la1 Ta đã từng nói với bà-la-môn
Di-la-kì-la và vua Ba-tư-nặc2 rằng: “Đại vương! Nói những đệ tử của Ta thụ nhận
những vật phi pháp là điều không có. Chẳng hạn nói nuôi nô tỳ, voi ngựa, trâu, dê,
gà, chó, mèo, chồn, khỉ, chuột, đồng, sắt, lưu ly, vàng bạc, hạt trai, ngọc bội, cẩm
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Na-la lâm 那羅林.
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Ba-tư-nặc 波斯匿 (S: Pāsenādi): quốc vương nước Xá-vệ (Śrāvastī), trung Ấn độ cổ (ĐPB).

thạch, san hô, hổ phách, nhiều loại vật khác; ruộng nương nhà cửa, buôn bán trao
đổi, nuôi dưỡng nam nữ, tích trữ lúa gạo, tự nấu đồ ăn, dạy người nấu nướng, học
xem tướng số, học luyện bùa chú, tập luyện theo tiếng của các loài chim, tính toán
ngày tháng nhật thực, nguyệt thực, đoán xem số mạng, học kết hoa tóc, học làm
thợ mộc, học sáu mươi bốn thuật đoán giải mộng, uống thuốc tiêu thực, sửa sang
răng, môi, cài hoa trên tóc, thân ướp dầu thơm, dua nịnh tiến thân, giả tướng tri túc
mà sự thật thì lòng tham không chán, nói cười chuyện phiếm, tham ăn vị ngon, cá,
thịt các thứ, gom các thuốc độc, hoặc gom dầu thơm, làm các nhạc khí3, giày dép,
nón mũ bằng đồ da thú, chẻ tre, dệt vải khắc vẽ, thêu thùa, uống các loại thuốc hòa
trộn nhiều hương, học cách ăn nói theo lối vương gia, đứng ngồi, nói cười an
nhiêm trầm mặc, học bọn đàn bà trang sức hương hoa, nói năng đùa bỡn, y phục
lòe loẹt, làm lầu gác vàng, vào hội quán rượu và nhà dâm nữ… bao nhiêu những
điều phi pháp như vậy, hoặc làm, hoặc nhận, hoặc cho người khác, đại vương nên
biết, Ta đều nghiêm cấm không cho tì-kheo làm những việc đó. Bởi vì sao vậy?
Bởi vì những điều phi pháp này giống như đám cỏ dại sẽ làm hư hoại ruộng lúa tốt
tươi. Ta phải khổ nhọc trừ bỏ nó đi”. Phải biết những lời như vừa nói đó là kinh
luật Phật. Những người tin theo kinh luật ma nói, phải biết bọn họ bị ma dạy dỗ.
Những người tin theo kinh luật của Phật, phải biết người đó chính là bồ-tát.
- Nếu nói “Như Lai không thể thị hiện đi vào miếu trời, cũng không thể nào
hàng phục chư thiên, loài người trong đó; cũng không thể ở trong chín mươi sáu
đạo mà xuất gia; không thể thị hiện kiếp thành kiếp bại, không thể học hết tất cả y
thuật; cũng không thể nào hóa hiện làm người nô bộc nam, nữ, hay làm cây thuốc,
làm vua, đại thần. Giả sử Như Lai làm được việc ấy, thì Ngài chẳng phải là đấng
Như Lai, thấy biết như vậy là bọn tà kiến. Như Lai bình đẳng với mọi ân, oán;
không có oán giận, chẳng có yêu thương, cũng không có các tâm niệm như vậy”.
Nên biết đây là kinh luật của ma. Còn nói “Như Lai thị hiện vào trong tất cả miếu
trời, ở trong chín mươi sáu đạo xuất gia, làm kiếp thành, bại, vào các giảng đường
chú thuật đọc sách, làm thân nô bộc, thân nam, thân nữ, hoặc làm cây thuốc, làm
vua, đại thần, vào nhà dâm nữ, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ, phạm chí, bần cùng,
nam nữ, hoặc là phi nam, hiện hữu khắp nơi trong hai lăm cõi4, biến hóa không
cùng mà chẳng hề bị thân ấy nhiễu hại, giống như hoa sen chẳng nhiễm bùn dơ.
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Nhị thập ngũ hữu, xem chú thích quyển 3.

Phải nên biết rằng, vì để hóa độ tất cả chúng sinh mà phải tùy thuận theo cách thế
gian biến hóa ra đủ tướng mạo như thế”. Những điều ghi chép như vậy chính là
kinh luật của Phật. Những ai tin theo kinh luật ma nói, phải biết bọn họ bị ma dạy
dỗ. Còn ai tin theo kinh luật của Phật, đó là bồ-tát.
- Nếu ai nói rằng: “trong kinh luật ta, Thế Tôn đã dạy đây là tội lỗi, đây là
điều ác, đây là điều nhẹ, đây là điều nặng, đây là tội thô, đây là tội tính5, đây là tội
chế6… Ta nói giới luật này là chân thật. Ông cũng nói giới luật ông là thật, nên bỏ
giới của ta theo của ông? Ông cho rằng đây là giới luật của thế gian hay sao? Kinh
luật của ta là chín bộ kinh Như Lai đã thuyết, có dấu chứng thật. Trong chín bộ
kinh ta chưa từng nghe một câu, một chữ, thậm chí nửa lời về kinh Phương đẳng.
Kinh điển Như Lai có mười bộ chăng? Bộ kinh Phương đẳng vô lượng như vậy,
phải biết đều là do Điều-đạt7 làm, vì muốn phá hoại tất cả nghĩa lý nên mới tạo ra
lời hư vọng đó. Kinh điển Phương đẳng tạo ra từ những ý nghĩ hư vọng, chúng ta
đừng tin”.
Phật bảo Ca-diếp:
- Những lời như vậy làm loạn giáo pháp của đức Như Lai, bài báng khế kinh
Phương đẳng của Phật. Phải biết đó là kinh luật ma nói. Ở đời tương tai có bọn
người đó. Ai cũng cho rằng mình có kinh luật, cùng tranh luận với kinh luật tà
thuyết. Có các tì-kheo biết được ngoài chín bộ kinh Như Lai thuyết riêng một bộ
Đại kinh Phương đẳng, nên dốc lòng tin; đối với giới luật không hề chấp trước
những điều tà kiến; những gì bất tịnh, không hợp uy nghi đều xả bỏ hết; đối với
pháp luật của đức Như Lai đầy đủ thanh tịnh tựa như trăng tròn; biết tất cả kinh,
mỗi mỗi pháp luật, mọi điều giới hạnh số nhiều như cát ở trong sông Hằng, không
thể tính đếm, nghĩa lý chân thật, mọi nghĩa lý đó đều do Phật thuyết. Nếu người
nào nói giới luật của ta không có giới này, phải biết giới này chẳng phải Phật
thuyết; hoặc nói giới luật ta giữ chỉ có giới hạn mà thôi. Phải biết đây là những
người phạm giới. Kinh luật nào nói thiểu dục, thanh tịnh, hợp với lời Phật, phải
biết nghĩa này đều là kinh điển của Đại thừa thuyết. Nếu ai bảo rằng, đức Phật Như
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Tội tính (tức tính tội 性罪: là những tội ác như sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối… nói chung là những hành vi tội
ác tổn hại đến chúng sinh hữu tình (PQĐTĐ).
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Tội chế (tức chế tội 制罪): ngược lại với tính tội, như đào đất, chặt cây, tổn hại chúng sinh vô tình… (PQĐTĐ).

Điều-đạt 調達, hay Đề-bà-đạt-đa 提婆達多 (S: Devadatta): tì-kheo phạm tội ngũ nghịch, phá Tăng đoàn, tổn hại thân Phật
(PQĐTĐ).

Lai vì muốn an ổn và vì cứu độ tất cả chúng sinh cho nên thuyết kinh Phương đẳng
Đại thừa Đại bát-nê-hoàn. Phải biết người này là đệ tử Ta. Những người nói khác
thì Ta chẳng phải là thầy của họ, chẳng phải xuất gia học đạo nơi Ta, mà là đệ tử
ngoại đạo tà kiến. Các dấu hiệu trên phải biết đó là kinh luật Phật thuyết. Người
nào tin theo kinh luật ma thuyết, phải biết người đó bị ma dạy dỗ. Đối với kinh luật
của Như Lai thuyết người nào tin theo, phải biết người đó chính là bồ-tát.
- “Như Lai thành tựu công đức vô lượng, đắc tuệ Không vô8, vì chúng sinh
thuyết khổ, không, vô ngã, nay đã đến lúc vô thường hoại diệt nên nhập nê-hoàn,
không phải thị hiện tùy thuận thế gian”. Những lời như vậy đều là ma nói. Phải biết
Như Lai không thể nghĩ bàn. Ngài đã thành tựu vô lượng vô số công đức trang
nghiêm, là Phật, Thế Tôn, là pháp thường trụ, không phải là pháp thay đổi, biến
hoại, chẳng phải tất cả như cây đa-la9 đã bị chặt ngọn, nhưng Thế Tôn thuyết bốn
pháp bất độ10 như cây đa-la đã bị chặt ngọn; lại nói mỗi một bất độ tựa như đá chẻ
làm đôi; ai tự cho rằng mình đã chứng được pháp hơn người thì sẽ bị đọa ngục Vô
gián trở lên. Pháp hơn người là chưa thật chứng quả nói mình chứng quả. Nếu có
tì-kheo ít muốn, biết đủ, lại nhiều tri thức, vua và đại thần, cùng với dân chúng
thấy đều cung kính, nói kệ tán thán thầy tì-kheo ấy công đức vô lượng, xưng là tôn
giả, nói rằng sau khi tôn giả xả bỏ thân này chắc chắn sẽ thành Phật đạo. Thầy tìkheo ấy nghe vậy liền nói: “Các ông chớ nên lấy đạo giải thoát tán thán những
người chưa chứng đạo quả, bởi những lời đó đắm trên chữ nghĩa, Phật chẳng hài
lòng. Các ông im đi, chớ nên suốt đời vì người tu hành pháp lạc như ta mà nói
những lời đa dục như vậy, ta tự biết mình chưa chứng đạo quả”. Vua và đại thần
bảo tì-kheo rằng: “Tôn giả ngày nay chẳng khác đức Phật, mọi người nghe tiếng,
đều sẽ theo ngài học kinh, luật, luận”. Nên biết nhà vua cùng với đại thần nói kệ
tán thán sẽ được thành tựu công đức vô lượng. Còn tì-kheo kia tu trì phạm hạnh,
không vi phạm giới, chẳng phạm bất độ, không phạm vào lỗi tự cho rằng mình có
pháp hơn người.
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Tuệ không vô (tức Không vô tuệ 空無慧): trí tuệ thấy tự tính các pháp vốn không, nhưng không vì thế mà bỏ mất
tâm nguyện đại bi cứu độ chúng sinh (ĐPB).
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Đa-la 多羅 (S: tāla): cây thân gỗ, rất cao, tựa như cây lữ, hoa màu trắng, trái chín màu đỏ, như trái thạch lựu, ăn
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Tứ bất độ pháp 四不度法: không rõ nghĩa, có lẽ bốn pháp Ba-la-di.

- Lại có tì-kheo diễn thuyết rộng rãi kinh tạng Như Lai, nói rằng: “Tất cả
chúng sinh đều có Phật tính của mình. Một khi vô lượng phiền não trong thân đã
trừ diệt hết thì tính Phật ấy sẽ hiển lộ ra, trừ nhất-xiển-đề”. Bấy giờ quốc vương
cùng với đại thần hỏi tì-kheo kia: “Ngài sẽ làm Phật hay chẳng làm Phật? Trong
thân của ngài cũng có Phật tính?”. Tì-kheo kia đáp: “Chưa biết tôi sẽ thành Phật
hay không, nhưng tôi biết chắc là trong thân tôi thật có tính Phật”. Lại hỏi tì-kheo:
“Như ngài chẳng làm hạng nhất-xiển-đề, vậy thì phải chăng ngài tự cho rằng mình
sẽ làm Phật”? Tì-kheo ấy đáp: “Đúng vậy! Chỉ cần trong thân thật có Phật tính”.
Dù tì-kheo kia nói lời như vậy, chẳng phải tự xưng đắc pháp hơn người, bởi vì sự
thật là có Phật tính, nhờ giữ giới luật mới thành Phật quả.
- Lại có tì-kheo tư duy như vầy: “Ta sẽ thành Phật, chắc chắn như vậy, không
nghi ngờ gì”. Tư duy như vậy, dù chưa chứng đắc đạo quả giải thoát, người ấy vẫn
có phước đức vô lượng. Vì ý nghĩa này, tất cả tì-kheo đều nên tu hành pháp tư duy
đó. Bởi vì sao vậy? Vì sẽ ngay đây xa lìa tám mươi ức pháp bất tịnh; thanh tịnh,
thiểu dục tất được thành tựu, chân tính Như Lai nhờ đó hiển hiện, mau được trăm
ngàn kho tàng pháp báu. Thế Tôn đại bi mới nói lời này. Phải biết tướng trạng trình
bày ở trước chính là kinh luật của đức Phật thuyết. Kinh luật của ma, người nào tin
theo, phải biết người đó bị ma dạy dỗ. Người nào tin theo kinh luật Phật thuyết,
phải biết người đó chính là bồ-tát.
- Lại nữa, nếu ai bảo rằng: “Chẳng có bốn pháp tội đọa, mười ba tăng tàn, ba
mươi pháp xả, chín mốt pháp đọa, nhiều pháp chúng học, bốn pháp hối lỗi, hai
pháp bất định, bảy pháp diệt tránh; không việt tỳ-ni11, cũng chẳng tội nặng, không
có ngũ nghịch, chẳng báng kinh pháp, chẳng có hạng người là nhất-xiển-đề, cũng
chẳng có chuyện phạm các giới này sẽ bị quả báo đọa trong địa ngục. Tất cả tìkheo và những ngoại đạo đều được sinh thiên, nhưng Phật Thế Tôn để hù dọa
người nên thuyết giới luật. Nếu muốn mặc tình hưởng thụ khoái lạc ở cuộc đời thì
hãy bỏ pháp phục, trở lại thế tục thụ hưởng năm dục, chừng nào thấy chán năm
món dục rồi, trở lại tu thiện, ăn năn sám hối. Thời Phật tại thế cũng có tì-kheo thụ
hưởng năm dục được sinh cõi trời, cũng được giải thoát. Xưa nay đều có những
chuyện như vậy, chẳng phải riêng ta tự tạo dựng nên. Phạm bốn tội đọa, cho đến
năm giới, cùng với tất cả luật nghi bất tịnh, nhận vật phi pháp… đều được giải
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thoát. Nếu ai nói rằng, tội việt tỳ-ni đọa trong địa ngục chịu khổ lâu dài, thời gian
bằng tám vạn bốn ngàn năm của trời Đao-lợi, còn các tội khác phần nào chuyển
thành quả báo nặng hơn. Đây là những lời của các luật sư giả danh Phật giáo, vọng
nói hư ngụy, chẳng nên tin tưởng”. Những điều trên đó, phải biết chính là kinh luật
của ma. Tội việt tỳ-ni rất là vi tế. Nếu tì-kheo nào phạm mỗi mỗi điều luật nghi vi
tế, biết mình phạm tội mà cố che giấu, như rùa giữ kỹ sáu chi của mình, với bọn
người này phải nên xa lìa, đừng nên gần gũi, như Ta nói kệ:
Nếu người phạm tội nhỏ
Nói dối bằng im lặng
Không kể trong đời sau
Việc ác nào cũng làm.
[882a] Đây là những điều nhỏ nhặt vi tế, đều do Như Lai quyết định giáo giới,
huống phạm tội nặng?! Giới luật không kể là lớn hay nhỏ đều phải giữ vững, vì là
Phật tính.
- Nếu ai bảo rằng: “Chín bộ kinh điển không nói chúng sinh đều có Phật tính;
kinh điển Phương đẳng cũng thuyết vô ngã chính là bài báng chín bộ khế kinh. Tại
sao lại không khơi mở cái thấy ở nơi chúng sinh? Trong chín bộ kinh chưa từng
nghe nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta làm sao tin? Hoặc là tự xưng nói
pháp hơn người”. Phải biết những lời bọn họ vừa nói, như bảo biển cả chẳng có của
báu. Người kia tuy có học chín bộ kinh, nhưng mà yếu tạng của kinh Phương đẳng,
biển pháp Đại thừa, vô lượng pháp bảo chẳng phải là cảnh giới của người kia. Đức
Phật thuyết pháp đâu vì tất cả thanh văn, duyên giác, cảnh giới Đại thừa không phải
của họ. Thấy được nhân duyên, dấu hiệu Phật thuyết, lại cũng biết được tất cả chúng
sinh đều có Phật tính, không hoại các tướng ngô ngã, thọ mạng, tâm giữ trung đạo,
nói trong thân ta đều có Phật tính, ta sẽ thành Phật, ta nay phải đoạn tất cả phiền não.
Ai nói như vầy, thì bản thân họ chính là thanh văn, nếu ai nói khác gọi là tự xưng
được pháp hơn người.
- Nếu ai bảo rằng: “Ta đã thành Phật, ta đã thấy pháp, trụ ở Phật địa”, chính là
tự xưng được pháp hơn người. Ai không nói vậy thì không bao lâu họ sẽ thành
Phật. Pháp Phật thâm sâu quyết định như vậy. Trong những tì-kheo tự cho rằng
mình được pháp hơn người vì cầu lợi dưỡng, dua nịnh tiến thân, giả đi khất thực,

ngu si phạm giới, chưa chứng đạo quả mà nói với người là mình đã chứng, để mọi
người biết nhằm được cung kính, hưởng sự cúng dường, tăng thêm tham muốn,
chờ đợi cúng dường, không tu niệm pháp, nhưng giả uy nghi làm vui lòng người.
Ta nói bọn này là kẻ tự xưng được pháp hơn người.
- Lại có tì-kheo vì để hộ trì chính pháp nên giả tham cầu lợi dưỡng, ưa muốn
nổi danh, suy nghĩ như vầy: “Phải khiến tất cả mọi người được biết, khen ngợi lành
thay, cung kính, thừa sự. Ta sẽ nhân đó, hàng phục ngoại đạo và bọn phạm giới,
quang rạng oai đức trời người tôn kính của đức Như Lai, rộng tuyên kinh điển
Phương đẳng Đại thừa Đại bát-nê-hoàn, khai đạo chúng sinh khéo hiểu kinh luật và
luật liên hệ của Như Lai thuyết, nuôi lớn hạt giống Như Lai tự thân, khiến cho Phật
tính nhanh chóng hiển bày, vô lượng kết hoạn đồng thời trừ diệt, bảo các chúng
sinh: ‘Mọi người đều có khả tính thành Phật, cho nên hãy gắng diệt sạch phiền
não’”. Vì tâm hộ pháp mà nói như vậy, Ta bảo người này là hàng bồ-tát, chỉ vì hộ
pháp nên chẳng có tội nói pháp hơn người. Tội việt tỳ-ni còn bị đọa địa ngục chịu
khổ với thời gian bằng tám vạn bốn ngàn năm của trời Đao-lợi, huống là tội nặng?
Trong pháp Đại thừa người phạm tội nặng đều bị trục xuất. Có tâm chiếm giữ là
phạm tội nặng. Như người giữ tháp mà chiếm một vật nhỏ bằng hạt cải, lấy một
quyển kinh mà không hỏi chủ, đều phạm tội nặng; có lòng gian tà phá hoại tháp
Phật, cũng phạm tội nặng, tất phải trục xuất. Nếu vua, đại thần xây dựng chùa,
tháp, cúng dường xá-lợi, hoặc vì cung kính mời một tì-kheo thay vua sắp đặt, giữ
gìn tiền bạc, nhưng tì-kheo đó làm theo ý mình khiến chủ quở trách. Những tì-kheo
này cũng phải trục xuất. Những người bất nam12 và người nhị căn13, đều phải trục
xuất. Bởi vì sao vậy? Vì vượt năm giới. Thậm chí phải có từ tâm bố thí sự không
sợ hãi cho cả con kiến, là pháp sa-môn. Giả sử chỉ nghe mùi rượu đã phải nhanh
chóng rời xa, là pháp sa-môn. Pháp của sa-môn thì ở trong mộng cũng không vọng
ngữ. Pháp của sa-môn thì ở trong mộng cũng không ở chung chỗ có người nữ. Nếu
ở trong mộng mà cùng ở chung, dù chưa phạm giới, như hương của hoa khiến
người xao xuyến, tâm khởi buông lung, đều do ban ngày nhìn thấy cảnh vật, tâm
liền sinh theo, nên tối nằm mộng, khi tỉnh mộng rồi ý niệm thêm loạn, như nghĩ
đến ăn mới đi khất thực, làm sao khiến tâm phóng túng không sinh? Ngay ở trong
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Bất nam 不男: những người không có đủ bộ phận nam giới (BKTT).
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Nhị căn 二根: người có cả hai khả năng tham muốn với nam lẫn nữ (BKTT).

mộng, tâm niệm mới sinh phải mau trừ diệt. Những điều nêu trên phải biết đó là
kinh luật của Phật. Nếu ai tin theo kinh luật của ma, phải biết người đó bị ma dạy
dỗ. Còn ai tin theo kinh luật Phật thuyết, phải biết người đó chính là bồ-tát.
- Nếu ai bảo rằng: “Như Lai cho phép những bậc đại nhân chỉ ngồi một chỗ,
uy nghi đi đứng, không nói là pháp; gieo đầu vào đá, tự uống thuốc độc, hoặc là
nhịn ăn, sát hại sinh vật, trói buộc chúng sinh để nuôi thân thể, làm nghề mưu mẹo,
luyện thuật bùa chú khiến người mê loạn, hạng chiên-đà-la, bất nam, nhị căn, thân
thể khuyết tật… đều được xuất gia, vì thương chúng sinh. Vì lòng từ bi, nên những
sữa, mật, lụa là, ngọc bội, thuộc da, lúa gạo… đều không nên dùng, những loài cỏ
cây đều có mạng sống. Nê-hoàn diệt hẳn”. Những lời như trên phải biết chính là
kinh luật ma thuyết. Trừ bốn uy nghi của bậc đại nhân, nếu ai bảo rằng Ta cho
phép được uống thứ thuốc độc, lao đầu vào lửa, nhịn ăn đến chết, gieo đầu vào đá,
tàn sát chúng sinh, làm nghề mưu mẹo, luyện thuật bùa chú khiến người mê loạn,
những loại sữa, mật, lụa là, ngọc bội, lúa gạo nấu chín nghĩ đó là thịt, đối với hết
thảy cỏ cây nghĩ rằng chúng có thọ mạng… ai nói như vậy Ta không hài lòng.
Người nói điều đó, phải biết họ là đệ tử ngoại đạo. Những ai hành trì theo lời Ta
dạy là đệ tử Ta, không nói bốn đại là có mạng sống. Những điều như vậy phải biết
chính là kinh luật Phật thuyết.
- Những điều so sánh còn nhiều vô lượng. Những ai tin theo kinh luật ma
thuyết, phải biết người đó bị ma dạy dỗ. Những ai tin theo kinh luật Phật thuyết,
phải biết người đó chính là bồ-tát.
- Này thiện nam tử! Phải khéo phân biệt, tướng trạng sai khác giữa kinh Phật
thuyết, với kinh ma thuyết, như vừa trình bày.
Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng:
- Hay thay, Thế Tôn! Hôm nay chúng con mới hiểu lời dạy của đức Như Lai
thật là thâm sâu.
Phật bảo Ca-diếp:
- Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! Phải học như vậy mới là người có
trí tuệ thông suốt. Kinh Đại Bát-nê-hoàn Hết quyển thứ 4
TVHS

