
16.   Kinh 

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 
(Mahà-Parinibbàna-sutta) 

 
Như vậy, tôi nghe : 

 

 1.       Một thời nọ Thế Tôn ngụ tại 

          Vương Xá thành – Rá-Chá-Ga-Ha  (1)  

              Trên núi Gít-Chá-Ku-Ta  (2) 

       Hay núi Linh Thứu (2) không xa xóm nhà . 
         

          Lúc ấy A-Cha-Ta-Sát-Tú  (3) 

        - A-Xà-Thế - vương chủ quốc gia 

              Ma-Ga-Tha  -  Ma-Kiệt-Đà  

     ( Con vua Bim-Bí-Sa-Ra - Tần-Bà 

          Vi-Đề-Hy lệnh bà mẫu hậu )  

          A-Xà-Thế muốn tạo quyền uy 

              Định chinh phục dân Vách-Chi  (4) 

       Cũng chính là xứ Bạt-Kỳ (4) danh tri 

          Vua nghĩ dẫu Vách-Chi hùng mạnh 

          Ta quyết đánh, dấy động can qua 

              Khiến dân Vách-Chi tiêu ma 

       Sáp nhập xứ ấy vào Ma-Kiệt-Đà . 
 

 2.      Gọi Bàn-môn Vát-Sa-Ka-Rá  (5) 

    _______________________________ 

  (1) : Ràjagaha ( Thành  Vương Xá ).  

  (2) : Núi Gijjhakùta ( Linh Thứu & Linh Sơn hay Kỳ-Xà-Quật )  

  (3) : Vua Ajàtasattu Vedehyputta (A-Xà-Thế, con bà Vi-đề-hy ) 

        là con vua Bimbisara (Tần-Bà-Sa-La hay Bình-Sa Vương)  

       trị vì nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà). 

  (4) : Xứ Vajjì  ( Bạt-Kỳ ) . 

  (5) : Vị Bà-la-môn Đại thần Magadha tên Vassakara ( Vũ-Xá ) . 
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          Cũng có tên Vũ Xá đại thần 

              Đến cung, vua nói điều cần : 

 – “ Này khanh ! Khanh hãy tự thân an hòa 

          Đến Thế Tôn , thay ta đảnh lễ 

          Vấn an Ngài pháp thể khinh an 

              Có ít bệnh, ít não chăng 

       Có được lạc trú, thân hằng khỏe chăng ? 

          Bạch tiếp rằng : Vua A-Xà-Thế 

          Muốn chinh phục toàn thể Vách-Chi 

              Vì muốn chứng tỏ quyền uy 

       Và muốn sáp nhập Vách-Chi tức thì .        

          Khanh phải cố nhớ ghi lời dạy 

          Của Thế Tôn , nói lại Trẫm hay 

              Kim ngôn của Phật thẳng ngay 

       Không hề hư vọng, lời Ngài đáng tin ”. 
 

 3.      Vị đại thần vâng gìn lời dặn 

          Soạn nhiều xe thù thắng cùng đi 

              Đến núi Linh Thứu tức thì 

       Thẳng qua tới chỗ, rồi đi bộ vào 

          Gặp Thế Tôn liền chào, thăm hỏi 

          Lời xã giao , và nói họ tên 

              Xong rồi ngồi xuống một bên 

       Hướng về đức Phật, thốt lên trình bày : 
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Hôm nay thay chủ 

          A-Cha-Ta-Sát-Tú Đại Vương 

              Cúi đầu đảnh lễ Pháp Vương 

       Vấn an Tôn Giả có thường khinh an ? 

          Có thiểu bệnh, ít đàng phiền não ? 

          Có lạc trú, an hảo hay không ? ” 

              Rồi thưa với đức Thế Tôn :  
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    “ Vua muốn chinh phục, diệt xong Bạt-Kỳ  

          Vua nghĩ dẫu Vách-Chi hùng mạnh 

          Ta quyết đánh, dấy động can qua 

              Khiến dân Vách-Chi tiêu ma 

       Sáp nhập xứ ấy vào Ma-Kiệt-Đà 

          Lại dặn con nghe qua lời dạy 

          Của Tôn Giả, nói lại vua hay ”. 
 

 4.           Lúc bấy giờ , ở nơi này 

       Có sự hiện diện của ngài A-Nan  (1) 

          Là thị giả, ngài đang đứng quạt 

          Cho Thế Tôn được mát trời hè 

              Phật nói cho A-Nan nghe : 

 – “ A-Nan ! Con có biết về Vách-Chi  

          Dân Bạt-Kỳ có thường tụ họp 

          Và tụ họp đông đảo với nhau ? ” 
 

          – “ Bạch Thế Tôn ! Cả trước sau 

       Vách-Chi dân chúng cùng nhau thuận hòa 

          Thường tụ họp vui và đông đảo ”. 
 

     – “ A-Nan-Đa (1) ! Hòa hảo như vầy 

              Vách-Chi dân ấy càng ngày  

       Càng được hưng thịnh, vui vầy, bình an   

          Này A-Nan ! có nghe dân thứ 

          Họp , giải tán , cộng sự với nhau 
    _______________________________ 

  (1) : Ananda hay A-Nan  là con Hộc-Phạn Vương ( Sukodana –   

       em Vua Tịnh Phạn - Suddhodana ), tức là em chú bác với Đức  

      Phật . Xuất gia cùng với 6 vị vương-tử giòng Thích Ca khi đức  

      Phật về thăm lại Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu ) lần đầu tiên sau   

      khi thành đạo .  Tôn-giả là vị Thị giả hầu cận thân tín của Đức  

     Phật suốt 30 năm trung-giác-thời và hậu-giác-thời của Phật . 

     ( 15 năm tiền-giác-thời, đức Phật chưa có vị  thị giả nào nhất  

    định và chính thức ) .  
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              Trong niệm đoàn kết làm đầu ? ” 
 

 – “ Thưa ! Họ đoàn kết với nhau mọi thời ”  
 

    – “ Dân Vách-Chi sống đời đoàn kết  

          Trong khi họp, họp hết, cùng làm 

              Với sự tương nhượng, nhẫn kham 

       Thì Vách-Chi chẳng thể làm tiêu vong . 

          Này A-Nan ! Có không họ kể 

          Không ban hành luật lệ chưa ban  

              Không hủy bỏ Luật đã ban 

       Sống đúng truyền thống xưa, đang lưu truyền ?” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Căn nguyên con biết 

          Dân Vách-Chi quả thiệt như vầy ”. 
        

          – “ A-Nan ! Nếu đúng điều đây 

       Vách-Chi dân ấy càng ngày thịnh an . 

          Này A-Nan ! Có nghe họ kể  

          Thường sùng kính, đảnh lễ, cúng dường  

              Các bậc Trưởng lão minh lương 

       Và nghe lời dạy tinh tường từ đây ? ” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Dân đây nghe bảo 

          Lễ, cúng dường Trưởng lão Vách-Chi ”. 
 

          – “ A-Nan ! Như vậy Bạt-Kỳ  

       Sẽ mãi hưng thịnh, không suy giảm gì . 

          A-Nan-Đa ! Vách-Chi nam tử 

          Có bắt cóc phụ nữ  thiếu thanh 

              Cưỡng ép họ sống với mình ? ” 
 

  – “ Bạch Phật ! Điều đó thật tình là không ”.  
 

    – “ A-Nan-Đa ! Nếu không như thế   

          Thì Vách-Chi không thể diệt vong . 
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            – A-Nan ! Tự miếu ngoài trong  

       Dân Vách-Chi có một lòng kính tôn 

          Không bỏ phế tổ tông cúng lễ 

          Trước đến nay thừa kế, tiếp làm ? ” 
 

         – “ Bạch Phật ! Cúng lễ nghiêm trang 

       Tôn kính tự miếu họ đang phụng thờ ”. 
 

    – “ A-Nan-Đa ! Chính nhờ như thế 

          Dân Vách-Chi không thể điêu tàn . 

              A-Nan ! Họ có hân hoan 

       Bảo hộ đúng pháp các hàng Thánh Tăng 

          A-La-Hán tịnh thanh nơi khác 

          Đã đến rồi , an lạc trú đây  

              Các bậc La-Hán xa hay 

       Cũng sẽ tìm đến, đêm ngày sống an ? ” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Rõ ràng con biết 

          Điều nói trên họ quyết thực hành ”.  
 

        – “ A-Nan ! Dân đó thiện lành 

       Ủng hộ La-Hán tịnh thanh như vầy 

          Thì Vách-Chi càng ngày càng thịnh 

          Không suy giảm, an định đáng tôn ”. 
 

 5.           Rồi Phật nhìn vị Bàn-môn  (1) 

       Vát-Sa-Ka-Rá (2), ôn tồn nói ngay : 
 

       “ Nguyên trước đây Như Lai du hóa  

          Vê-Sa-Ly thành đã sống qua 

              Tự miếu Sa-Ranh-Đa-Đa  (3)   

       Tại đây ta đã dạy ra bảy điều 
    _______________________________ 

  (1) : Bàn-Môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn . 

  (2) : Vị Bà-la-môn Đại-thần Magadha tên Vassakara ( Vũ-Xá ). 

  (3) : Tự miếu Sàrandada . 
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          Pháp bất thối sớm chiều thực hiện 

          Dân Vách-Chi mạnh tiến, thịnh an . 
 

              Này Vũ-Xá ! Điều rõ ràng 

       Khi nào dân đó nghiêm trang thực hành 

          Theo bảy pháp vô tranh bất thối 

          Thì tuyệt đối dân xứ Bạt-Kỳ 

              Sẽ được cường thịnh, quang huy 

       Không bị suy giảm, trải đi lâu dài ”.  
 

          Nghe nói vậy, Vát-Sa-Ka-Rá 

          Đại thần Ma-Ga-Thá nước này 

              Thưa rằng : “ Tôn Giả , Lành thay ! 

       Chỉ cần dân ấy hành ngay một điều 

          Pháp bất thối sớm chiều thực hiện 

          Thì vĩnh viễn cường thịnh, tiến xa 

              Huống là bảy pháp kể qua 

       Cũng đều nghiêm chỉnh trải qua thực hành . 

          Kính bạch đức Kiều-Đàm Tôn Giả 

          A-Cha-Tá-Sát-Tú Đại Vương 

              Không thể đánh bại đường đường 

       Ở trong chiến trận, chủ trương bạo quyền 

          Trừ phi nếu tùy duyên tính toán 

          Kế ly gián hay dụng ngoại giao 

              Kính thưa Tôn Giả quý cao ! 

       Con xin từ giả, còn bao chuyện cần ”.  
 

    – “ Này Bàn-môn ! Đại thần trách nhiệm 

          Hãy làm chuyện ông nghĩ hợp thời ”. 
        

              Bàn-môn Vũ-Xá thuận lời 

       Hoan hỷ tán thán, đoạn rời Linh Sơn . 
 

 6.      Khi Bàn-môn Vát-Sa-Ka-Rá 



    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –  131__ 
 

          Đi chưa lâu, Phật đã dạy rằng : 

          – “ A-Nan ! Hãy họp Chúng Tăng 

       Tỷ Kheo những vị sống gần chúng ta 

          Tại Ra-Chá-Ga-Ha – Vương Xá 

          Tập họp cả vào tại giảng đường ” 

              A-Nan vâng lệnh Pháp Vương  

       Tập họp tất cả các phương Tăng-Già 

          Về Linh Thứu, Phật Đà truyền gọi .  

          Khi chư Tăng tựu hội đã xong  

              Tôn-giả A-Nan vào trong 

       Tịnh thất của Phật để thông báo rằng : 

       “ Thỉnh Thế Tôn quang lâm nơi giảng  

          Chư Tỷ Kheo đã sẵn đợi Ngài ”. 
 

              Đức Phật đứng dậy khoan thai 

       Đến nơi hội họp, thỉnh Ngài ngồi an 

          Trên chỗ ngồi chư Tăng soạn sẵn 

          Đức Chánh Đẳng lên tiếng dạy rằng : 
 

         – “ Này các Tỷ Kheo Chúng Tăng ! 

       Ta sẽ giảng giải, phải hằng nhớ ghi 

          Suy nghiệm kỹ những gì Ta nói  

          Đem thực hành sẽ lợi ích nhiều . 
        

           – Này các Tỷ Kheo ! Sớm chiều 

       Tăng Chúng phải nhớ những điều dưới đây :  
 

       * Chúng Tỷ Kheo thường hay tụ hội    

          Và tụ hội đông đảo cùng nhau  

              Lấy pháp Bất Thối làm đầu 

       Tăng-Già hưng thịnh, không sao suy tàn . 
 

       * Chúng Tỷ Kheo hân hoan tụ họp 

          Trong khi họp, giải tán, thực hành 
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              Trong niệm đoàn kết trong lành  

       Tăng-già hưng thịnh, không sanh suy tàn . 
 

       * Chúng Tỷ Kheo không ban luật lệ 

          Là giới luật không được ban hành 

              Không bỏ giới luật tinh anh 

       Học giới cao khiết ban hành trước nay  

          Thì Tăng-già càng ngày càng thịnh 

          Không suy giảm, chân chính, lâu dài . 
 

           * Tỷ Kheo tôn sùng, tỏ bày  

       Cúng dường, đảnh lễ các Ngài Đại Tăng 

          Bậc Tỷ Kheo xuất trần Thượng Tọa 

          Giàu kinh nghiệm, lạp cả niên cao  

              Cha mẹ, sư trưởng thuộc vào 

       Hằng nghe lời dạy biết bao lợi này 

          Thì Tăng-già càng ngày càng thịnh 

          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

          *  Chúng Tỷ Kheo suốt đêm ngày   

       Không bị chi phối bởi rày Ái tham 

          Tham ái này tác thành đời khác 

          Thời Tăng-già an lạc thịnh hưng  

              Không bị suy giảm giữa chừng 

       Là pháp Bất Thối không ngừng thực thi . 
 

      *  Chúng Tỷ Kheo thích nghi an tịnh   

          Lìa đông đảo, chẳng dính bụi trần 

              Tăng-già hưng thịnh, tịnh thân 

       Sẽ không suy giảm, Pháp chân lâu dài . 
 

      *  Chúng Tỷ Kheo đêm ngày an trú 

          Trong chánh niệm, nghiêm thủ Giới lành 

              Khiến bạn đồng tu tịnh thanh 
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       Chưa đến, muốn đến tu hành với nhau 

          Nếu vị nào đã cùng đến ở 

          Sống an lạc, không sợ điều chi  

              Hành pháp Bất Thối này thì 

       Tăng-già hưng thịnh, không gì lung lay 

          Không suy giảm, lâu dài Chánh pháp 

          Đây bảy Pháp Bất Thối giải trình 

              Khi nào Tăng Chúng nghiêm minh 

       Thực hành đầy đủ sẽ sinh thịnh cường . 
 

 7.       Các Tỷ Kheo ! Tinh tường nghe rõ 

          Bất thối có bảy pháp khác hơn 

              Nghe kỹ, suy nghiệm nguồn cơn 

       Hiểu rõ, thực hiện chánh chơn pháp này : 
 

      *  Chúng Tỷ Kheo thẳng ngay, không thích 

          Chuyện thế sự vô ích không làm 

              Không hoan hỷ thế sự nhàm 

       Với chuyện thế sự không đam mê vào 

          Thì Tăng-già biết bao cường thịnh 

          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

          *  Nếu chúng Tỷ Kheo đêm ngày 

       Không thích phiếm luận, không hay luận bàn 

          Chuyện phù phiếm của hàng thế tục 

          Không hoan hỷ với mục phiếm bàn 

              Tăng-già cường thịnh, lạc an 

       Không hề suy giảm, Đạo Vàng dài lâu . 
 

      *  Chúng Tỷ Kheo ở đâu an trú  

          Không ưa thích mê ngủ triền miên 

              Dành nhiều thời gian hành thiền 

       Tu học đúng pháp hiện truyền bá ra 

          Thì Tăng-già mãi luôn cường thịnh 
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          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

          *  Nếu chúng Tỷ Kheo đêm ngày 

       Không thích quần tụ để hay phiếm đàm 

          Không hoan hỷ, không ham quần tụ 

          Không đam mê quần tụ như đời 

              Tăng-già hưng thịnh mọi thời 

       Không bị suy giảm, nơi nơi lục hòa . 
 

       * Chúng Tỷ Kheo không tà dục vọng 

          Không bị động bởi ác dục này 

              Sống đời thanh tịnh, thẳng ngay  

       Tăng-già hưng thịnh, không rày giảm suy . 
 

       * Chúng Tỷ Kheo mọi thì tỉnh thức 

          Không bạn bè với ác dục này 

              Không thân tín ác dục đây  

       Không cùng cộng sự Ác hay dục tà 

          Thì Tăng-già mãi luôn hưng thịnh 

          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

           * Nếu chúng Tỷ Kheo đêm ngày  

       Không dừng giữa đoạn, phí hoài công phu 

          Sự chứng đạt đặc thù quả vị 

          Từ thấp kém cho chí cao xa 

              Quả vị thù thắng gắng qua 

       Luôn luôn tinh tấn tiến xa không ngừng 

          Thì Tăng-già thịnh hưng sung mãn 

          Không suy giảm, Chánh pháp lâu dài . 
 

              Khi Bảy Pháp Bất Thối này 

       Duy trì, phát triển hằng ngày tinh chuyên 

          Được dạy bảo, răn khuyên, tuân thủ 

          Thì Tăng-già hội đủ nhân duyên 
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              Làm cho Chánh pháp lưu truyền 

       Đời đởi hưng thịnh, vững bền dài lâu . 
 

 8.      Các Tỷ Kheo ! Nghe hầu nhớ rõ : 

          Bất thối có bảy pháp khác hơn 

              Nghe kỹ, suy nghiệm nguồn cơn 

       Hiểu rõ, thực hiện chánh chơn pháp này : 
       

          Chúng Tỷ Kheo đêm ngày hoan hỷ 

          Có Tín tâm, Tàm, Quý (1), Nghe nhiều (1)          

              Có Tinh Tấn, Chánh Niệm đều 

       Và có Trí Tuệ , bảy điều như trên 

          Thì Tăng-già trở nên hưng thịnh 

          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

 9.           Này các Tỷ Kheo ! Ta nay 

       Bất thối pháp khác giảng ngay như vầy : 
 

          Bảy pháp này Giác Chi (2) phổ cập :   

          Niệm Giác Chi tu tập hàng ngày 

              Trạch Pháp Giác Chi hành ngay  

       Giác Chi Tinh Tấn, Phỉ này Giác Chi  

          Tiếp, Giác Chi Khinh An ghi nhận 

          Định Giác Chi, cần mẫn thực hành   

              Xả Giác Chi, pháp tịnh thanh 

       Tỷ Kheo nỗ lực thực hành chẳng ngưng 

          Thì Tăng-già không ngừng hưng thịnh 
    _______________________________ 

  (1) : Tàm ( Hiri - Tâm biết hổ thẹn (tội lỗi).  Quý ( Ottappa - Tâm  

        biết ghê sợ (tội lỗi). Nghe nhiều ( Đa Văn – Bahusacca ).  

  (2) : Thất Giác Chi – Bojjhanga  (trong 37 Trợ Đạo Phẩm hay 37 

        Pháp Trợ Bồ Đề ), gồm : Niệm Giác Chi ( Sati ), Trạch Pháp 

       Giác Chi (Dhammavicaya ), Tinh Tấn Giác Chi (Viriya ), Phỉ   

       Giác Chi ( Pìti ), Khinh An Giác Chi ( Passadhi ),  Định Giác 

       Chi ( Samàdhi ) và Xả Giác Chi ( Upekkhà ).     
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          Không suy giảm, Pháp tịnh lâu dài . 
 

              Khi bảy pháp Bất Thối này 

       Duy trì, phát triển hằng ngày tinh chuyên 

          Được dạy bảo, răn khuyên, tuân thủ 

          Thì Tăng-già hội đủ nhân duyên 

              Làm cho Chánh pháp lưu truyền         

       Đời đời hưng thịnh, vững bền dài lâu . 
 

10.      Các Tỷ Kheo ! Nghe hầu nhớ rõ 

          Bất thối có bảy pháp khác hơn 

              Nghe kỹ, suy nghiệm nguồn cơn 

       Hiểu rõ, thực hiện chánh chơn pháp này : 
 

          Chúng Tỷ Kheo đêm ngày quán tưởng : 

          Vô Thường tưởng, Vô Ngã tưởng đây 

              Bất Tịnh tưởng tu tập ngay 

       Xã Ly, Nguy Hiểm tưởng này quán luôn 

          Vô Tham tưởng, quán nguồn Diệt tưởng  (1) 

          Luôn quán tưởng, tu tập đêm ngày 

              Tăng-già hưng thịnh, lành thay ! 

       Không bị suy giảm, Pháp này cần chuyên . 
 

11.      Các Tỷ Kheo ! Nghe liền suy nghiệm 

          Pháp bất thối sáu điểm cần hành : 

              Chúng Tỷ Kheo giữ tịnh thanh 

       Đối với các vị đồng hành, đồng tu 

          Chỗ đông người hay dù nơi vắng : 
 

       * Giữ chính chắn thân nghiệp từ hòa .    
 

           * Giữ gìn khẩu nghiệp từ hòa . 
    _______________________________ 

    (1) :  Bảy pháp bất thối khác : Vô thường tưởng , Vô ngã tưởng ,  

            Bất tịnh tưởng , Nguy hiểm tưởng , Xã ly tưởng , Vô tham   

            tưởng  và Diệt tưởng .    
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      * Mọi sự lợi dưỡng dù là nhỏ nhoi 

          Như những vật trong thời khất thực 

          Đều phân phối đúng mực, thọ chung .  
 

            * Giới luật thanh tịnh đều cùng 

       Giữ gìn trong sạch để không uế tỳ 

          Giới thọ trì, con đường giải thoát 

          Được người trí tán thán, kính tôn . 
 

            * Những thánh tri kiến pháp môn 

       Đưa đến giải thoát, bảo tồn, đổi trao 

          Cùng diệt tận khổ đau, phiền não 

          Nên thực hành an hảo cùng nhau . 
 

            * Những ý nghĩ đều nhằm vào 

       Thuận hòa theo đúng pháp sâu giáo truyền . 
 

          Các Tỷ Kheo ! Mãn viên sáu pháp 

          Là Lục Hòa (1), thuận hạp sống chung 

              Là pháp bất thối viên dung 

       Chúng Tăng hoan hỷ để cùng hành theo 

          Thì Tăng-già Tỷ Kheo đại chúng 

          Luôn hưng thịnh và cũng không suy . 

              Các con phải luôn nhớ ghi  

       Các pháp bất thối, không gì quý hơn . 
 

12.      Trong thời gian Thế Tôn an trụ 

          Vương Xá thành, Linh Thứu núi đây 

              Ngài đã giảng pháp thoại này 

       Cho Tỷ Kheo chúng rõ ngay lý mầu : 
        

       “ Đây là Giới, tiếp sau Định, Tuệ 
    _______________________________ 

    (1) : Sáu pháp bất thối khác : Thân hòa đồng trú , Khẩu hòa vô  

       tranh , Ý  hòa đồng duyệt , Kiến hòa đồng giải , Lợi hòa đồng  

       quân , Giới hòa đồng tu .  
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          Định và Giới vừa kể, cùng tu 

              Đưa đến quả vị đặc thù 

       To lớn, lợi ích cho dù ở đâu 

          Hoặc ví dầu Tuệ tu với Định 

          Sẽ đưa đến lợi ích vô cùng 

              Tâm cùng với Tuệ tu chung 

       Đưa đến giải thoát, diệt cùng khổ đau 

          Các lậu-hoặc trước sau các loại :  

          Phải thoát khỏi Dục-lậu ngoài trong 

              Hữu-lậu (Tri-kiến-lậu ) xong 

       Thoát Vô-minh-lậu, khỏi vòng trầm luân . 
 

13.      Đức Thế Tôn ở nơi Vương Xá  

          Cho đến khi thấy đã đủ rồi 

              Gọi A-Nan-Đa đến nơi 

       Bảo rằng : “ Ta hãy cùng rời đi qua 

          Am-Ba-Lát-Thi-Ka sẽ đến ”. 

          Đức A-Nan vâng lệnh thi hành  

              Phật và Tăng chúng tịnh thanh 

       Rời khỏi Linh Thứu, khởi hành cùng qua 
 

14.      Khi đến nơi hoàng gia nghỉ mát 

          Tức là Am-Ba-Lát-Thi-Ka (1) 

              Thế Tôn an trú trong nhà , 

       Trong thời gian Phật ờ qua nơi này 

          Thì pháp thoại sau đây được giảng 

          Thật viên mãn cho Chúng Trung Tôn : 
 

           “ Đây Giới - Định - Tuệ  giữ tròn 

       Định tu với Giới, bảo tồn trước sau 

          Sẽ bền lâu lợi nhiều, chứng đạt 
     _______________________________ 

   (1) : Ambalatthika  là nơi nghỉ mát của Hoàng-gia .  



    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –   139__ 
 

          Những quả vị to tát, nhiệm mầu 

              Tuệ tu với Định dài lâu 

       Đưa đến quả vị lớn lao, lợi nhiều 

          Tâm với Tuệ thuận chiều tu tập 

          Sẽ đưa đến điều rất lợi an 

              Đưa đến giải thoát hoàn toàn 

       Các món lậu-hoặc vẫn đang hiện còn 

          Thoát dục-lậu, thoát xong hữu-lậu 

        ( Tri-kiến-lậu là hữu-lậu này )  

              Thoát vô-minh-lậu , từ đây 

       Giải thoát phiền não, đoạn rày vô minh . 
 

15.      Đức Thế Tôn hành trình hoằng pháp 

          Lại rời Am-Ba-Lát-Thi-Ka 

              Cùng đi đến Na-Lan-Đà  (1) 

       Trú Pa-Va-Rí-Kam-Bà-Vá-Na  (2) 
         

16.      Ngài Sa-Ri-Pút-Ta Tôn-giả  (3) 

        (Xá-Lợi-Phất ) bậc cả trí tài  

              Đến gặp Phật, đảnh lễ Ngài 

       Một bên ngồi xuống, trình bày ý riêng : 
 

     – “ Bạch Thế Tôn ! Mãn viên đạo quý   

          Theo con nghĩ, suốt cả khứ lai 

              Không thể có được một ai 

       Sa-môn, Phạm-chí (4), các loài chúng sinh 

          Có thể hơn, siêu minh trí tuệ 

          Vĩ đại hơn Thiện Thệ, Thế Tôn 

              Con luôn tin tưởng, kính tôn 
    _______________________________ 

 (1): Nalanda .(2):Rừng Pàvàrikambavana (Ba-ba-lợi-âm-bà lâm).  
 (3) : Tôn giả Sariputta ( Xá-Lợi-Phất hay Xá-Lợi-Tử ) là vị  

        Đại Đệ Tử của đức Phật , bậc Trí Tuệ đệ nhất .  
 (4) : Bàn-môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn . 
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       Phương diện chánh giác, pháp môn tuyệt vời ”. 
 

     – “ Xá-Lợi-Phất ! Những lời ngươi nói 

          Thật đại ngôn, phải gọi cả gan 

              Rống tiếng sư tử rền vang 

       Ca tụng, tán thán vô vàn Như Lai 

          Xá-Lợi-Phất ! ngươi đây có biết 

          Tường tận về nhất thiết Thế Tôn         

              Ứng Cúng, Chánh Biến Tri không ? 

       Các ngài quá khứ, tâm đồng hiểu đây : 
        

        „ Các Thế Tôn như vầy giới tịnh  

          Có thiền định, trí tuệ như vầy 

              Hạnh trú, giải thoát như vầy ‟ 

       Ngươi có hiểu rõ các ngài hay không ? ” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Con không hiểu rõ ” 
 

    – “ Xá-Lợi-Phất ! Ngươi có biệt tài 

              Biết các Thế Tôn tương lai 

       Tâm ngươi tương ứng các ngài, biết ngay :  

        „ Các Thế Tôn như vầy giới tịnh  

          Có thiền định, trí tuệ như vầy 

              Hạnh trú, giải thoát như vầy 

       Ngươi sẽ hiểu rõ các ngài hay không ? ” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Con không biết rõ ”. 
 

    – “ Xá-Lợi-Phất ! Ngươi có biết là 

              Hiện tại Thế Tôn là ta 

       Ứng Cúng, Chánh Biến Tri là Như Lai  

          Ngươi tương ứng biết ngay như thực 

          Hiện tại Phật giới đức như vầy 

              Thiền định, trí tuệ như vầy 

       Hạnh trú, giải thoát Như Lai như vầy 
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          Như chư Phật tương lai, quá khứ 

          Hay hiện tại, tương tự hoằng khai 

              Ngươi có tương ưng trí tài 

       Biết rõ tâm của Như Lai không nào ? ” 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Không sao hiểu thấy ”. 
       

    – “ Xá-Lợi-Phất ! Như vậy là ngươi 

              Không tha-tâm-thông tuyệt vời 

       Đối với chư vị ba đời Thế Tôn 

          Tại sao ngươi đại ngôn, gan dạ 

          Tiếng sư tử gióng giả rống dồn : 

            „ Con rất tin tưởng Thế Tôn 

       Tương lai, quá khứ không còn thấy ai 

          Sáng suốt hơn, nghiêm oai, vĩ đại  

          Về chánh giác mà lại hơn ngài ‟ 

              Lời ngươi nói về Như Lai 

       Nhưng ngươi có hiểu Như Lai tinh tường ? ” 
 

17. – “ Bạch Thế Tôn ! Pháp Vương cõi thế  

          Con có thể không đủ tâm thông 

              Đối với chư vị Thế Tôn 

       Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đồng khứ lai 

          Nhưng con biết lâu dài truyền thống 

          Về chánh pháp, đời sống tinh thần 

              Bạch Thế Tôn ! Ví dụ gần : 

       Như vua một nước có thành biên cương 

          Thành kiên cường, có nhiều hào lũy 

          Có tháp canh, chỉ một cửa vào 

              Người gác kinh nghiệm dồi dào 

       Cấm người lạ mặt ra vào cửa đây. 
 

          Vốn thông minh, người này tuần tiểu 

          Trên con đường cao nghệu quanh thành 
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              Có thể không thấy chung quanh 

       Những lỗ bị nứt tường thành mốc meo  

          Lỗ có thể con mèo chui lọt . 

          Nhưng chỉ cần biết một điều là 

              Sinh vật lớn và người ta 

       Tất cả đều phải đi qua cửa này . 
 

          Bạch Thế Tôn ! Điều đây thuận hạp 

          Biết truyền thống chánh pháp bảo tồn 

              Tất cả các vị Thế Tôn 

       Chánh Đẳng Chánh Giác, pháp môn hành trì 

          Từ quá khứ trải đi hiện tại 

          Và diễn tiến đến mãi tương lai 

              Các ngài trừ diệt chẳng sai 

       Diệt năm Triền Cái , diệt bài nhiễm tâm 

        ( Làm trí tuệ mê lầm, suy đốn ) 
 

          Tứ Niệm Xứ là bốn điều cần 

              An trú : Thọ, pháp, tâm, thân  (1) 

       Nỗ lực tu tập chánh chân bảy điều 

          Thất Giác Chi được nhiều an lạc 

          Chứng Vô thượng Chánh giác nghiêm hòa 

              Do những pháp thánh trải qua 

       Nên con tán thán Phật-Đà thiết tha ”. 
 

18.      Trong thời gian trải qua ở tại  

          Na-Lan-Đà (2), pháp thoại xảy ra   

              Rừng Pa-Va-Ri-Kam-Ba  (3) 

       Tại nơi đây được Phật-Đà giảng qua : 

        „ Đây là Giới, đây là Chánh Định   
    _______________________________ 

(1) :Tứ Niệm Xứ quán : Quán Thân bất tịnh , Quán Thọ thị khổ , 

       Quán Tâm vô thường , Quán Pháp vô ngã .  

(2): Nalanda .(3):Rừng Pàvàrikambavana (Ba-ba-lợi-âm-bà lâm).  



    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –  143__ 
 

          Đây là Tuệ thuần tịnh siêu nhiên 

              Tuệ tu với Định, đạt liền 

       Những quả vị lớn thánh hiền, lợi thay ! 

          Tâm cùng tu đủ đầy với Tuệ 

          Thì có thể giải thoát hoàn toàn 

              Các món lậu-hoặc dở dang  

       Với tâm dứt khoát, sẵn sàng ngoài trong 

          Thoát dục-lậu, thoát xong hữu-lậu 

        ( Tri-kiến-lậu là hữu-lậu này ) 

              Thoát vô-minh-lậu , từ đây 

       Giải thoát phiền não, đoạn rày vô minh . 
 

19.      Đức Thế Tôn hành trình du hóa 

          Na-Lan-Đà thấy đã đủ rồi 

              Gọi A-Nan-Đa đến nơi 

       Bảo rằng : “ Ta hãy cùng rời, đi qua 

          Pa-Ta-Li-Ga-Ma  (1) sẽ đến ” 
  

          Đức A-Nan vâng lệnh thi hành . 

              Phật cùng Tăng chúng tịnh thanh 

       Nhắm hướng nơi ấy khởi hành cùng đi .  
         

          Tại làng Pa-Ta-Li-Ga-Má 

          Các Cư-sĩ, Trưởng giả nơi này 

              Nghe Thế Tôn đã đến đây 

       Hết sức hoan hỷ, tới ngay chỗ ngài  

          Đảnh lễ ngài , một bên ngồi xuống . 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Sung sướng hân hoan 

              Được Thế Tôn đến tại làng 

       Cung thỉnh ngài trú nơi đang sẵn sàng 

          Nhà nghỉ mát của làng quang đãng 
    _______________________________ 

  (1) :  Pàtaligàma  ( một ngôi làng Bà-la-môn ). 
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          Thích hợp cho thuyết giảng, hành thiền    

              Thế Tôn im lặng ngồi yên 

       Là cách ngài đã mặc nhiên nhận lời .  
 

21.      Các Cư-sĩ của nơi làng ấy 

          Khi đã thấy đức Phật nhận lời 

              Tâm đầy hoan hỷ, thảnh thơi 

       Đảnh lễ, hữu nhiễu, đoạn rời nơi đây 

          Rồi tất cả đến ngay nhà mát 

          Lo rải cát khắp cả hội đường 

              Sắp đặt sàng tọa, chiếu giường 

       Đặt các ghè nước, tinh tươm dầu đèn . 
   

          Xong đâu đấy, họ bèn đến tiếp 

          Bạch với Phật mọi việc sẵn sàng . 

              Thế Tôn đúng dậy nghiêm trang 

       Đắp y mang bát, cùng đoàn Tỷ Kheo 
 

          Đến nhà mát thể theo lời thỉnh 

          Đến nơi rồi an tịnh rửa chân 

              Khi vào nhà, đấng xuất trần 

       An tọa chính giữa, dựa lưng vào tường 

          Mặt hướng về đông phương chính diện 

          Ngồi đối diện, Tăng hướng về tây 
 

23.           Đoạn Thế Tôn thuyết giảng ngay 

       Cho các Cư-sĩ tại đây , đề tài : 
             NĂM NGUY HIỂM CHO AI PHẠM GIỚI 

          Thường sống trái Luật Giới thậm thâm : 
 

           – “ Các Gia chủ ! Sao là năm ? 
 

   * Thứ nhất, sống trái Giới phần truyền trao 

          Sẽ tiêu hao của tiền rất chóng 

          Vì phóng dật, đời sống xa hoa .  
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          * Thứ hai, tiếng dữ đồn xa                            

    * Thứ ba, người phạm giới, ra hay vào      

          Hội chúng nào, Bàn-môn, Sát-Lỵ  (1) 

          Họ đều bị bối rối, sợ run . 

            * Thứ tư, người phạm giới chung 

       Sẽ chết trong sự hãi hùng loạn tâm 
 

       * Điều thứ năm, đọa trầm địa ngục 

          Hay khổ cảnh, sau lúc mạng chung . 
 

24.           Trái lại , lợi ích ung dung 

       Năm điều cho những ai cùng nhất tâm 

          Sống gìn giữ trong tầm Giới luật : 
 

       * Điều thứ nhất, tiền của dồi dào 

              Nhờ không phóng dật, thanh cao . 
 

   * Thứ hai, tiếng tốt ngạt ngào lan xa . 
 

       * Điều thứ ba, vào ra hội chúng 

          Sát-Đế-Lỵ hay chúng Bàn-Môn   

              Đều không sợ hãi, không run . 
 

    * Thứ tư, khi chết ung dung, an lành . 
 

       * Điều thứ năm, được sanh cõi phúc 

          Hay thiên giới sau lúc mạng chung . 
 

25.           Thế Tôn giảng pháp ung dung 

       Tất cả Cư-sĩ vô cùng hân hoan 

          Cho đến khuya vẫn còn hoan hỷ 

          Nhưng Phật bảo các vị đang ngồi : 
    _______________________________ 

   (1) :Tức là Bà-la-môn và Sát-Đế-Lỵ .Theo đạo  Bà-La-Môn, xã 

hội chia ra 4 giai cấp bất di bất dịch : Bà-la-môn (giai cấp đứng 

đầu giữ phần nghi lễ, tế tự), Sát-Đế-Lỵ (giai cấp Vua chúa, quan 

quyền), giai cấp Phệ-Xá (Thương gia) , giai cấp cuối cùng bị áp 

chế, khinh rẻ nhất là Thủ-Đà-La hay Chiên-Đà-La .   

    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –  146__ 
 

         – “ Này các Gia chủ ! Khuya rồi  

       Hãy làm những việc phải thời, hợp cơ ”. 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Chúng con xin kiếu ”.  

          Đoạn đứng lên, hữu nhiễu, trở ra .  
* * * 

26.           Lúc bấy giờ, Su-Ni-Tha  (1) 

       Cùng với Vát-Sá-Ka-Ra (1), hai nhà 

          Là đại thần xứ Ma-Ga-Thá 

          Đang dựng lũy các ngã cản ngăn 

              Để chận Vách-Chi chúng dân . 
 

       Một số rất lớn thiên thần tụ qua 

          Pa-Ta-Li-Ga-Ma trú địa . 

          Nhờ uy lực của phía Chư Thiên 

              Khiến tâm vua chúa uy quyền 

       Đại thần uy vũ, sinh liền quyết tâm 

          Sẽ xây dựng trung tâm trú xá  

          Tùy chư Thiên bậc hạ, thượng, trung 

              Sẽ duyên thế gian hợp cùng 

       Vua quan uy lực thượng, trung, hạ này .  
 

27.      Đức Thế Tôn đủ đầy thiên nhãn 

          Rất thanh tịnh, viên mãn, siêu nhiên 

              Ngài thấy vô số Chư Thiên 

       Tụ hội trú địa khắp miền địa phương 

          Đêm chưa tàn, Pháp Vương đã dậy  

          Hỏi A-Nan : “ Có thấy chuyện gì ? 

              Ai đang xây dựng thành trì ? 

       Tại địa phương Pa-Tá-Lì-Ga-Ma ? ”   

    – “ Bạch Thế Tôn ! Đó là sự việc 

          Do từ chuyện xây dựng xảy ra 
    _______________________________ 

    (1) : Hai vị Đại thần  Sunìdha  và  Vassakara . 
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              Đại thần xứ Ma-Kiệt-Đà 

       Là Su-Ni-Thá  &  Vát-Sà-Ka-Ra   

          Đang chỉ huy dựng qua thành lũy 

          Để bố trí chận dân Vách-Chi ”. 
 

           – “ Này A-Nan-Đa ! Vậy thì 

       Giống như đã hỏi các vì Chư Thiên 

          Cõi Tam thập tam Thiên ý kiến , 

          Hai đại thần xúc tiến dựng xây 

              Thành trì kiên cố nơi đây 

       Ngăn chận dân Vách-Chi này lấn sang . 
 

          Này A-Nan ! Tuệ quang thiên nhãn 

          Nên Như Lai đã tận thấy là 

              Hàng ngàn Thiên thần hiện ra 

       Tụ Pa-Ta-Lí-Ga-Ma chốn này 

      –  Nơi thiên thần có đầy oai lực 

          Khiến cho tâm các bậc vua, quan 

              Những vị uy lực vững vàng 

       Muốn xây trú xá đẹp sang, huy hoàng . 

      –  Chỗ thiên thần các hàng trung cấp 

          Khiến vua, quan xây đắp bậc trung      

              Các loại trú xá để dùng .                         

   – Thiên thần bậc hạ khiến cùng duyên theo 

          Các vua, quan hơi nghèo, bậc hạ   

          Muốn xây dựng trú xá thường thường . 

           –  A-Nan-Đa ! Phải tận tường 

       Nhớ ghi một việc thuộc tương lai gần : 
 

          Chỗ nào A-Ri-Dân  (1) các vị 

          Chọn an trú hoan hỷ, thuận hòa , 

              Chỗ nhà thương mại lại qua , 
    ___________________________________________ 

    (1) : ( Xem chú thích ở trang kế ) . 
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       Thì nên thiết lập những tòa nguy nga 

          Một thành thị đúng là bậc nhất                    

          Nơi đích thật Thương mại chính tòa 

              Tên Pa-Ta-Li-Pút-Ta  (2) 

       Nhưng sau nơi ấy bị ba hiểm nàn :  

          Về lửa, nước, bất an chia rẽ ,  

          Thành phố này rồi sẽ xảy ra . 
 

29.           Bình minh đến, Su-Ni-Tha 

       Cùng với Vát-Sá-Ka-Ra , hai nhà 

          Là đại thần xứ Ma-Ga-Thá 

          Ma-Kiệt-Đà - tên đã dùng thường 

              Đến nơi tịnh thất Pháp Vương 

       Vấn an sức khỏe tịnh thường Thế Tôn 

          Đoạn hai vị ôn tồn, kính cẩn  

          Thỉnh Thế Tôn thọ nhận trai tăng 

              Cùng chư Tỷ Kheo tịnh thanh 

       Trưa nay xin thỉnh quang lâm nơi nhà . 
 

          Đức Thế Tôn từ hòa im lặng 

          Là cách đấng Chánh Đẳng nhận lời . 
 

30.           Hai vị sau khi thỉnh mời 

       Trở về tư thất, soạn nơi cúng dường 

          Chuẩn bị đủ, tinh tươm các thứ 
    _______________________________ 

  (1) : Ariyans :Có lẽ là giống dân da trắng vào chinh phục Ấn-Độ   

     (từ trước thời Phật); trở thành người Bạch Ấn thống trị xã hội   

      Ấn, soạn ra bộ luật  Manu (Mã Nổ ) rất hà khắc để ngăn chận  

      sự quật khởi chống đối của người Ấn bản xứ  ( có lẽ  là người  

      Hoàng Ấn và Hắc Ấn ). 

  (2) : Pàtaliputta :  Hoa Thị thành ,  nơi diễn ra Kỳ Kết Tập Tam  

     Tạng lần thứ 3 dưới sự chủ tọa của ngài Mục-Kiền-Liên Đế Tu    

    ( Moggaliputta Tissa ) do A-Dục Đại Đế  ngoại hộ ( khoảng thế  

      kỷ thứ 3  trước Tây lịch ) .    
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          Xong xuôi rồi, đã cử thân nhân 

              Đến báo tin Phật, chúng Tăng 

       Cung thỉnh ngự đến trai tăng cúng dường . 
 

          Đấng Pháp Vương đắp y, mang bát 

          Cùng chư Tăng an lạc, khoan thai 

              Đi đến tư thất thọ trai  

       Thỉnh Ngài an tọa chỗ nay sẵn dành . 
 

          Hai đại thần tâm lành thiết cúng 

          Tự thân mời Đại Chúng ân cần 

              Với Phật, thượng thủ chúng Tăng ,  

       Các món thượng vị quý trân cứng, mềm . 
 

          Sau bữa ăn, một niềm hoan hỷ 

          Cả hai vị lấy ghế thấp hơn 

              Ngồi bên Đại Giác Thế Tôn 

       Nghe Phật phúc chúc, bảo tồn đức tin  

          Với kệ ngôn tôn vinh phước đức 

          Đối với người chân thực cúng dường : 
 

      „ Nơi nào người sáng suốt thường  

        Chọn làm trú xứ cúng dường tịnh thanh 

        Những vị giữ Giới chí thành 

        Những vị phạm hạnh thường hành uy nghiêm 

        Chia phước các hàng Chư Thiên  

        Rải rác trú ở khắp miền nơi đây 

        Khi được hồi hướng phước này 

        Chư Thiên hoan hỷ, tỏ bày kính tôn 

        Sẽ hộ trì cả gia môn 

        Người đã hồi hướng luôn luôn đủ đầy 

        Chư Thiên thương mến người này  

        Giống như người mẹ thương ngay con mình 

        Chư Thiên ủng hộ, tôn vinh 
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        Người ấy may mắn, gia đình thịnh hưng ”. 
 

          Sau khi đấng Đại Hùng tán thán 

          Và phúc chúc, viên mãn trai diên 

              Thế Tôn đứng dậy uy nghiêm 

       Từ giả gia chủ rồi liền đi ra . 
 

32.      Su-Ni-Tha , Vát-Sa-Ka-Rá 

          Đi sau lưng Phật đã nói rằng : 

            „ Hôm nay bậc Thầy Thiên Nhân   

       Ngự ra bằng cổng nào cần để qua 

          Đặt tên Gô-Ta-Ma cổng ấy ,  

          Còn nếu thấy Ngài sẽ qua sông 

              Chúng ta đặt tên bến sông 

       Gô-Ta-Ma bến, với lòng kính tôn ‟. 
 

33.      Lúc bấy giờ Thế Tôn đi đến 

          Bên bờ sông, trên bến Găng-Ga  (1) 

              Tức là con sông Hằng Hà 

       Nước sông tràn khắp, ngập qua đến bờ 

          Một con quạ đậu bờ sông trước 

          Cũng có thể uống nước dễ dàng . 

              Có người tìm thuyền để sang , 

       Kết bè để chống an toàn qua sông 

          Cũng có ông tìm phao để vượt . 

          Đức Thế Tôn dừng bước đứng nhìn 

              Rồi như lực sĩ tạo hình 

       Duỗi hay co lại tay mình dễ thay ! 

          Từ bên này bờ sông biến mất 

          Trong chớp mắt, hiện đến bờ bên .       
    _______________________________ 

 (1) : Sông Gangà : sông Hằng , được người Bà-la-môn coi như là  

    một con sông linh thiêng  .  Họ quan niệm  nếu được tắm ở giòng 

sông ấy thì bao nhiêu tội lỗi đều được tiêu tan .   
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34.           Đức Phật thấy những người trên 

       Kết bè, tìm kiếm phao, thuyền sang sông 

          Liên tưởng ý, chạnh lòng cảm khái 

          Ngài đã ứng khẩu nói như sau :  
 

      „ Những người trí cố làm cầu 

        Vì muốn vượt biển khổ sầu trùng dương 

        Bỏ lại đất sũng, đầm luồng 

        Phàm phu nhiều kẻ thì đương cột bè 

        Người làm cầu thoát biển mê 

        Thật là Trí tuệ , khỏi bề tử sinh ‟.              

 

PHẦN  II  :   
 

 1.       Vào bình minh, Phật kêu thị-giả 

          A-Nan-Đa Tôn-giả , bảo là :  

            “ Chúng ta nay sẽ đi qua    

       Địa phương Kô-Tí-Ga-Ma (1) nơi này ”. 
      

          Vâng lệnh của Đức Thầy Đại Trí 

          A-Nan-Đa chuẩn bị đi xa 

              Thế Tôn cùng chư Tăng-già  

       Thẳng qua Kô-Tí-Ga-Ma dặm ngàn 

          Đến nơi. Phật trú an tịnh thất   
 

 2.      Tại nơi đây đức Phật thuyết minh : 

            “ Các Tỷ Kheo ! Trong hành trình   

       Luân hồi lưu chuyển tử sinh xoay vần  

          Chính do từ nguyên nhân trì trệ 

          Không giác ngộ Tứ Đế thánh minh 

              Như Lai xét lại tự mình 

       Các ngươi cũng thế, tử sinh xoay vòng 
    _______________________________ 

  (1) : Kotigàma . 
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          Bởi không hiểu và không giác ngộ 

          Khổ Thánh Đế, Tập Đế không thông 

              Diệt Khổ Thánh Đế  cũng không  

       Cả Đạo Thánh Đế  chẳng mong hiểu rành . 
 

          Tứ Diệu Đế cao minh siêu việt 

          Không thông hiểu, mãi miết luân hồi  

              Khi Tứ Thánh Đế hiểu rồi 

       Thật sự giác ngộ , nổi trôi dứt liền . 
      

       * Khổ Thánh Đế căn nguyên theo đó 

          Liền hiểu rằng do có nguyên nhân 

            * Là Tập Thánh Đế rất gần 

       Nguyên nhân biết rõ thì cần diệt ngay .  

       * Diệt Thánh Đế điều này thông suốt 

          Phải diệt tuốt các khổ tuyệt giòng , 

              Muốn diệt các khổ như mong 

    * Dùng Đạo Thánh Đế gồm trong tám đường . 
 

          Tứ Diệu Đế tận tường giác ngộ 

          Thời Hữu Ái tuyệt lộ, diệt trừ 

              Sự dẫn dắt trong huyễn hư 

       Một đời sống khác đoạn trừ tuyệt căn 

          Liền biết rằng không còn hậu hữu 

          Đã thành tựu giải thoát luân hồi ”. 
 

              Thế Tôn Thiện Thệ nói rồi 

       Ngài lại thuyết giảng thêm thời pháp trên : 
        

       “ Vì không thấy móng nền Tứ Đế   

          Nên mới để luân chuyển nhiều đời 

              Khi sự thực nhận thức rồi 

       Nguyên nhân đưa đến một đời tương lai 

          Trừ diệt ngay ; khổ căn trừ dứt 
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          Đời sống khác lập tức không còn ”. 
 

 4.           Trong thời gian đức Thế Tôn 

       Kô-Tí-Ma-Gá vẫn còn trú đây 

          Thì pháp thoại sau đây được giảng 

          Thật viên mãn cho Chúng-trung-tôn :  
    

            “ Đây Giới - Định - Tuệ  giữ tròn    

       Định tu với Giới , bảo tồn trước sau  

          Sẽ bền lâu lợi nhiều, chứng đạt 

          Những quả vị to tát, nhiệm mầu 

              Tuệ tu với Định dài lâu  

       Đưa đến quả vị lớn lao, lợi nhiều 

          Tâm với Tuệ thuận chiều tu tập 

          Sẽ đạt được điều rất lợi an 

              Đưa đến giải thoát hoàn toàn 

       Các món lậu-hoặc vẫn đang hiện còn 

          Thoát dục-lậu, thoát xong hữu-lậu 

        ( Tri-kiến-lậu là hữu-lậu này ) 

              Thoát vô-minh-lậu , từ đây 

       Giải thoát phiền não, đoạn rày vô minh ”. 
 

 5.       Đức Thế Tôn hành trình du hóa 

          Tại Kô-Ti-Ga-Má trải qua 

              Thấy vừa đủ việc giác tha 

       Gọi Tôn-giả A-Nan-Đa, bảo là : 

       “ Na-Đi-Ka (1) chúng ta sẽ đến ”. 

          Đức A-Nan vâng lệnh Thế Tôn 

              Thông báo cho các Sa-môn 

       Rồi Phật cùng Chúng-trung-tôn lên đường 

          Khi đến nơi, Pháp Vương tạm ngụ 
    _______________________________ 

  (1) : Nàdikà . 
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          Tại ngôi nhà gạch cũ tên là 

              Gin-Cha-Ka-Va-Sa-Tha  (1). 
 

 6.    Vị thị giả A-Nan-Đa , một thời 

          Đã đến nơi Thế Tôn, đảnh lễ  

          Rồi Tôn-giả ngồi kế một bên  

              Đoạn bạch với đức Phật liền : 
 

    “ Kính bạch Đại Giác ! Dựa trên những điều 

          Tại nơi đây, bao nhiêu sự kiện 

          Na-Đi-Ka diễn biến xảy ra : 
         

           –  Như vị Tỷ Kheo Sa-Tha  (2) 

       Đã mệnh chung, nay sinh qua cõi nào ? 

          Hậu thế như thế nào trạng thái ? 
 

     –  Tỷ Kheo Ni từng trải Nan-Đa  (3) 

              Mệnh chung tại Na-Đi-Ka 

       Hậu thế trạng thái , sinh qua cõi gì ? 
 

      –  Hay Cư-Sĩ thọ trì giới hạnh 

          Su-Đát-Ta  (4) mệnh tận, qua đời 

              Đã sinh về cõi đâu nơi ? 

       Hậu thế trạng thái cuộc đời ra sao ? 
 

      –  Su-Cha-Ta  (5) thuộc vào Tín-nữ 

          Na-Đi-Ka bản xứ, từ trần 

              Có sinh về cõi thiên, nhân ? 

       Hậu thế trạng thái nhân thân thế nào ? 
 

      –  Ka-Ku-Tha (6) thuộc vào Cư-Sĩ 

          Ka-Linh-Ga  (6) hay  Ní-Ka-Ta  (6) 
_______________________________ 

   (1) : Ginjakàvasatha . 

  (2) :Tỷ Kheo Sàtha .  (3) : Tỷ Kheo Ni Nandà .  

  (4): Thiện Nam Sudatta .  (5) : Tín Nữ  Sujàta . 

  (6) : Các Cư Sĩ : Kakudha , Kàlinga , Nikata .  
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              Cư-sĩ Ka-Tít-Sa-Pha  (1)             

       Hoặc Cư-sĩ Sanh-Tút-Tha (1 )& Tút-Thà (1) 

          Cư-sĩ Su-Phách-Đa  (1) &  Phách-Đá (1) 

          Các vị ấy đều đã qua đời 

              Tại Na-Đi-Ka một thời 

       Không biết các vị sanh nơi cõi nào ?  

          Trạng thái như thế nào hậu thế  ? 

          Mong Thế Tôn hãy kể cho con ”.  
 

 7.       – “ Này A-Nan-Đa ! Sa-môn 

       Sa-Tha diệt tận không còn sót dư 

          Các lậu-hoặc đoạn trừ , đáng quý 

          Với thắng trí, chứng ngộ, trú an 

              Hiện tại vô-lậu Niết-bàn  

       Với tâm giải thoát, tuệ quang sáng lòa . 
 

      –  Tỷ-Kheo-Ni  Nan-Đa quá khứ 

          Đã đoạn năm kiết sử hạ phần 

              Viên tịch, hóa sinh Thiên tầng 

       Từ đó sẽ nhập Niết-bàn, vô sanh . 
 

      –  Su-Đát-Ta  thiện lành Cư sĩ 

          Đã diệt kỹ kiết sử ba phần 

              Làm giảm thiểu tham, si, sân 

       Tư-Đà-Hàm quả, chứng phần Nhất Lai 

          Chỉ một lần đời này trở lại 

          Rồi diệt tận khổ hải, ái hà . 
 

           –  Còn tín nữ Su-Cha-Ta 

       Diệt ba kiết sử, chứng mà Dự Lưu 

          Tu-Đà-Hoàn, Thất Lai vị ấy 
    _______________________________ 

    (1) :  Các Cư Sĩ : Katissabha , Santuttha , Tuttha ,  

            Subhadda, Bhadda . 
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          Sinh trở lại chỉ có bảy đời . 
 

           –  Các vị Cư-sĩ một thời 

       Tại Na-Đi-Ká qua đời nơi đây 

          Ka-Ku-Thá xứ đây Cư-sĩ 

          Ka-Linh-Ga , Cư-sĩ Tút-Tha 

              Cư-sĩ Ka-Tí-Sa-Pha 

       Hay Sanh-Tút-Thá & Phách-Đa , các vì 

          Su-Phách-Đa cùng Ni-Ka-Tá 

          Cùng hơn cả năm chục Thiện-nam 

              Và cả Tín-nữ các hàng 

       Tại Na-Đi-Ká lành an từ trần 

          Họ đều diệt năm phần kiết sử 

          Tịnh Cư Thiên, tuần tự an nhàn 

              Từ đó tấn nhập Niết-bàn 

       Không còn sinh lại trái oan đời này . 
         

      –  Hơn chín mươi thẳng ngay Thiện Tín 

          Đã quá vãng tại chính nơi này 

              Diệt ba kiết sử , giảm ngay 

       Tam độc , chứng quả Nhất Lai đồng thời 

          Chỉ sinh lại cõi đời một kiếp 

          Rồi diệt tận ác nghiệp khổ đau . 
      

           –  Hơn năm trăm vị , không lâu     

       Tại Na-Đi-Ká trước sau từ trần 

          Ba kiết sử hạ phần đã diệt 

          Chứng Dự Lưu, bảy kiếp tái sinh   

              Không còn ác đạo điêu linh 

       Sẽ đạt Chánh Giác thánh minh sau này . 
 

 8.       A-Nan-Đa !  Điều đây không lạ 

          Vì con người hoặc đã mệnh chung 
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              Hay sẽ phải chết, mạng cùng 

       Nếu có ai đó mệnh chung đến thời 

          Những thân nhân ở đời muốn hiểu 

          Đều đến hỏi , phiền nhiễu Như Lai 

              Vì vậy ta giảng pháp này 

       Đó là Pháp Kính, chỉ bày chánh chân : 
 

       „ Thánh đệ tử dù Tăng hay tục 

          Khi chứng đạt cụ túc nghĩa này  

              Nếu muốn, tự tuyên bố ngay : 
 

    “ Dự Lưu đã chứng, hiển bày thăng hoa   

          Đối với ta, không còn đọa xứ   

          Không tái sinh ác thú, bàng sanh 

              Không đọa địa ngục quẩn quanh 

       Sẽ đạt Chánh Giác quả lành không xa ”. 
         

 9.       A-Nan-Đa ! Giảng qua Pháp Kính 

          Là pháp gì ? mà chính người tu 

              Soi Gương Chánh Pháp đặc thù 

       Có thể tuyên bố quả tu của mình 

          Đã đắc thành Tu-Đà-Hoàn quả  

          Là Dự Lưu, đạo quả Thất Lai 

              Chỉ còn bảy kiếp trải dài 

       Sẽ đạt Chánh Giác không sai, chẳng chầy . 

          Quả Dự Lưu vị này chứng ngộ 

       * Vì đã có chánh tín Phật ân  

              Tin tưởng vào Phật vô ngần 

       Với mười tôn hiệu Thiên Nhân tôn sùng . 
 

      *  Có chánh tín muôn trùng Chánh Pháp 

          Được Thế Tôn thuận hạp giảng bàn 

             „Thiết thực, vượt ngoài thời gian ‟ 

      „ Đến để mà thấy ‟, hoàn toàn không ngăn 
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        „ Có khả năng trừ mê, giải thoát ‟  

        „ Kẻ trí giác thâm hiểu tự mình ‟. 
 

            * Lại có chánh tín đinh ninh 

       Tin vào Tăng Bảo hành trình chánh chân 

          Thanh-tịnh Tăng, Thánh Tăng hai bậc 

          Tăng đệ tử „ chân trực ‟ tu hành 

            „ Chân chánh ‟, „ chân trí ‟ tâm lành 

       Chúng Tăng „ chân tịnh ‟ chí thành nghiêm tu 

          Tức toàn chu bốn đôi tám vị 

          Tăng đệ tử Đại Trí Thế Tôn  

              Là những thanh tịnh Sa-môn  

       Đáng được nghênh đón, kính tôn, cúng dường 

          Đáng chắp tay, tán dương, chiêm ngưỡng 

          Là ruộng phước vô thượng trên đời 

              Cụ túc giới hạnh mọi thời 

       Bậc thánh mến chuộng, nói lời tán dương 

          Được viên mãn mọi đường, toàn đức 

          Không mẻ sứt, ô nhiễm, ố tỳ 

              Giới hạnh vị này uy nghi 

       Đưa đến giải thoát, không chi buộc ràng 

          Được người trí hoàn toàn khen ngợi 

          Hướng dẫn tới thiền định . Lành thay ! 
 

            – A-Nan-Đa ! Pháp Kính đây 

       Các Thánh đệ tử sau này chứng tri 

          Pháp nghĩa này, muốn vì tuyên bố 

          Về bản thân đã có đạt thành : 
 

            „ Ta chứng Dự Lưu quả lành 

       Với ta, không có tái sanh đọa trầm 

          Không sinh nhằm bàng sanh, địa ngục 

          Đọa ác đạo, hay súc sinh loài 
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              Chỉ còn bảy lần tái lai 

       Sẽ đạt Chánh Giác không sai, sau này . 
 

10.      Khi đức Phật ở Na-Đi-Ká 

          Pháp thoại này Ngài đã giảng ra : 
 

            “ Đây Giới -Định -Tuệ sâu xa   

       Định tu với Giới, trải qua thực hành 

          Đem lợi ích lớn nhanh, chứng đạt 

          Những quả vị an lạc, nhiệm mầu 
 

              Tuệ tu với Định dài lâu  

       Đưa đến quả vị lớn lao, lợi nhiều 
 

          Tâm với Tuệ thuận chiều tu tập 

          Sẽ đưa đến điều rất lợi an 

              Đưa đến giải thoát hoàn toàn 

       Các món lậu-hoặc vẫn đang hiện còn 

          Thoát dục-lậu, thoát vòng hữu-lậu  

         (Tri-kiến-lậu là hữu-lậu này ) 

              Thoát vô-minh-lậu , từ đây 

       Giải thoát phiền não, đoạn rày vô minh ”. 
 

11.      Đức Thế Tôn hành trình du hóa 

          Na-Đi-Ka thấy đã đủ rồi 

              Gọi ngài A-Nan đến nơi 

       Bảo rằng : “Đến lúc phải rời nơi đây 

          Vê-Sa-Ly  (1) thành này sẽ đến ”. 

          Đức A-Nan vâng lệnh thi hành 
    _______________________________ 

 (1) : Vesali ( Tỳ-Xá-Ly ) là thủ phủ của vương quốc Licchavi , một 

   trung tâm chính trị, thương mại và văn hóa quan trọng thời Phật.  

   Nơi đây còn là cái nôi của nền văn hóa triết thuyết Phật-giáo.Tại 

   đây, đức Phật đã tuyên bố 3 tháng nữa Ngài nhập Niết-Bàn ;  và 

   cũng tại đây, Đại Hội Kết Tập Tam Tạng lần thứ 2 được tổ chức 

   sau khi Phật nhập diệt hơn 100 năm .          
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              Phật cùng Tăng chúng tịnh thanh 

       Nhắm nơi sẽ đến khởi hành cùng đi . 

          Đến Am-Bá-Ba-Li trú lại 

          Vườn xoài tại Tỳ-Xá-Ly thành (1). 
.        

12.           Nơi đây Phật thuyết pháp lành : 
 

    “ Tỷ Kheo Tăng sống tịnh thanh ở đời 

          Phải luôn nhớ những lời ta nhủ : 

        „ Phải an trú chánh niệm, giác thời ‟. 

              Thế nào Tỷ Kheo ở đời 

        An trú chánh niệm mọi nơi, mọi bề ?  
 

          Tứ Niệm Xứ quán về thân, thọ 

          Về tâm, pháp - thấy rõ , hành thâm  

              Tinh tấn, tỉnh giác, nhiếp tâm 

       Nhiếp phục tham ái, mê lầm, ưu bi . 

          Các Tỷ Kheo ! Phải ghi nhớ rõ 

          Và theo đó chánh niệm hành theo .  
 

13.           Thế nào , này các Tỷ Kheo ! 

       Là sự tỉnh giác Tỷ Kheo phải hành ? 

          Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 

          Khi nhìn quanh biết bởi mình làm 

              Hay khi co duỗi tay chân 

       Mặc y, mang bát hay cần uống ăn  

          Khi nhai, nuốt, nói năng - Tỉnh giác   

          Đại, tiểu tiện, nhổ khạc - Biết thầm 

              Khi đi, đứng ; lúc ngồi, nằm 

       Khi thức, im lặng, trầm ngâm nghĩ gì . 
       

          Các Tỷ Kheo ! Mọi thì trú lạc 

          Trong chánh niệm, tỉnh giác nơi nơi 
    _______________________________ 

  (1) :  Vườn Ambapàli . 
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              Đó lời Ta dạy các ngươi 

       Tỷ Kheo Tăng chúng nhớ lời ta khuyên ”.     
 

14.      Lúc bấy giờ , căn nguyên được biết 

          Bậc siêu việt Đại Giác Thế Tôn 

              Đã cùng Đại Chúng Sa-Môn 

       Vê-Sa- Li đến, Pháp-môn hoằng truyền   

          Có đại duyên Thế Tôn, Ứng Cúng 

          Trú vườn xoài, Tăng chúng uy nghi 

              Dâm nữ Am-Bá-Ba-Li 

       Chủ nhân Am-Bá-Ba-Li vườn xoài 

          Mừng vô hạn, truyền ngay gia bộc 

          Thắng nhiều xe ngựa tốt dàn hàng 

              Chủ nhân lên xe sẵn sàng 

       Một đoàn thẳng tiến để sang vườn xoài 
 

          Xe đi tới tận nơi đi được 

          Rồi xuống xe cất bước bộ hành 

              Gặp Phật uy nghi tịnh thanh 

       Nàng liền đảnh lễ, tâm thành ngồi bên . 

          Phật thuyết pháp tuỳ duyên, thứ tự 

          Cho tín nữ Am-Bá-Ba-Li 

              Giảng dạy, khích lệ tư duy 

       Khiến tâm phấn khởi, mọi thì hân hoan . 

          Rất hoan hỷ nên nàng bạch Phật : 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Chân thật thỉnh Ngài 

              Cùng Chúng Tăng, vào ngày mai 

       Đến nhà con để thọ trai cúng dường ”. 
 

          Đức Phật vẫn bình thường im lặng 

          Là cách đấng Đại Giác nhận lời .   
      

              Nàng biết Phật đã nhận lời 

    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –  162__ 
 

       Đảnh lễ, hữu nhiễu rồi rời nơi đây . 
 

15.      Lúc bấy giờ ở ngay thành thị 

          Vê-Sa-Ly  các vị tín thành 

              Người Lích-Cha-Vi , nghe rành 

       Thế Tôn đã đến cạnh thành phố đây 

          Cùng Đại chúng vườn xoài trú cả 

          Vườn của nàng Am-Bá-Ba-Li 

              Liền thắng nhiều xe tức thì 

       Cùng nhau xuất phát để đi đến vườn . 
         

          Các vị này phô trương phục sức 

          Người sắc xanh thì thực toàn xanh  

              Áo quần, trang sức màu xanh 

       Còn nhiều vị khác lại tranh màu vàng 

          Áo quần vàng, màu vàng trang sức 

          Các vị khác thì thực đỏ tươi  

              Quần áo, trang sức cả người 

       Nhiều vị thích trắng thì thời trắng luôn 

          Đồ trang sức, áo quần đều trắng . 

          Cả bọn cùng đi thẳng vườn xoài . 
 

16.           Đi giữa đường lại gặp ngay  

       Am-Bá-Ba-Lí cùng vài cổ xe 

          Đang ngược chiều, rồi xe nàng đánh 

          Va chạm mạnh xe Lích-Cha-Vi 

              Các thanh niên Lích-Cha-Vi 

       Liền hỏi duyên cớ do vì tại sao 

          Mà xe nàng đụng vào xe họ 

          Nàng tín nữ nói nhỏ nhẹ ngay : 

          – “ Xin lỗi quý công tử đây !  

       Vì quá hoan hỷ được Ngài Thế Tôn 

          Cùng Sa-môn chúng Tăng thanh tịnh 
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          Đã nhận lời cung thỉnh của tôi 

              Ngày mai quang lâm nhà tôi 

       Để thọ thiết cúng ngọ thời trai diên ”. 
 

          Lích-Cha-Vi thanh niên các vị 

          Liền năn nỉ Am-Bá-Ba-Li : 
 

          – “ Hãy nhường chúng tôi trai nghi 

       Cúng dường đức Phật ngọ thì ngày mai 

          Nếu điều này được nàng thuận lấy 

          Trăm ngàn đồng đổi lấy trai diên ”. 
 

          – “ Mong quý công tử cảm phiền ! 

       Dù có đổi lấy cả miền đất đai 

          Của Vê-Sa-Ly này, cộng với 

          Vùng phụ thuộc rộng tới vô lường 

              Thì tôi cũng không thể nhường 

       Bữa ăn quan trọng cúng dường Phật, Tăng ”. 
 

          Lích-Cha-Vi chúng nhân tức tối  

          Búng ngón tay và nói một hồi :   

          – “ Chúng ta bị thiếu nữ xoài 

       Phổng tay trên, đánh bại ngay mất rồi ! ” 
 

          Lích-Cha-Vi các người đi nữa 

          Đánh xe thẳng đến cửa vườn xoài . 
 

17.           Thế Tôn xa thấy từ ngoài 

       Lích-Cha-Vi các vị này đi vô 

          Liền nói với môn đồ Tăng chúng : 
 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Đại chúng Tăng thời 

              Vị nào chưa từng thấy nơi 

       Chư Thiên Đao Lợi – cõi trời Băm ba 

          Thì hãy nhìn Lích-Cha-Vi chúng 

          Rất giống Chúng Tam thập tam Thiên ”. 
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18.           Các vị Lích-Cha-Vi trên 

       Nhắm chỗ Phật ngự, họ liền tới nơi 

          Đảnh lễ Ngài, rồi ngồi bên cạnh  

          Phật thuyết pháp chân chánh, thuận tùy 

              Cho những vị Lích-Cha-Vi 

       Khiến họ hoan hỷ không chi sánh bằng  

          Pháp khích lệ, vô ngần hoan hỷ . 

          Sau thời giảng, các vị bạch rằng : 
 

          – “ Cung thỉnh Thế Tôn, Chúng Tăng 

       Ngày mai thiết lễ Trai Tăng tại nhà ” 
 

    – “ Này các vị ! Thật là đáng tiếc 

          Như Lai sẽ có việc phải đi 

              Vì nàng Am-Bá-Ba-Li 

       Đã thỉnh Ta với các vì chúng Tăng  

          Ngày mai nàng cúng dường trai phạn 

          Với lòng thành vô hạn, vô biên ” 
 

              Lích-Cha-Vi các vị trên 

       Thất vọng, tức tối bung liền ngón tay 

          Và nói ngay : “ Chúng ta chậm bước 

          Thiếu nữ xoài đến trước, thắng ngay 

              Phổng tay trên cuộc phước này  

       Nhưng ta cũng sẽ có ngày trai tăng ”. 
  

          Lích-Cha-Vi chúng nhân hoan hỷ 

          Tán thán lời dạy quý của Ngài 

              Cùng đứng dậy, đảnh lễ ngay 

       Hữu nhiễu xong, các vị này cáo lui . 
 

19.      Đêm đã lùi, bình minh sáng tỏa 

          Thức dậy, nàng Am-Bá-Ba-Li 

              Sửa soạn vườn nhà tức thì 
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       Tư xá tại Vê-Sa-Ly thành này 

          Chuẩn bị ngay món ăn thượng vị 

          Loại cứng, mềm trân quý sẵn sàng . 
        

              Thế Tôn cùng Đại chúng Tăng 

       Đắp y, mang bát nghiêm trang đến nhà 
        

          Thỉnh Thế Tôn ngồi tòa soạn sẵn 

          Cả Đại chúng tĩnh lặng, uy nghi 

              Chủ nhân Am-Bá-Ba-Li 

       Thân hành dâng cúng trai nghi các phần . 
 

          Sau bữa ăn cúng dâng đúng pháp   

          Thế Tôn đã rời bát, rửa tay 

              Thì vị nữ chủ nhân này 

       Lấy một ghế thấp để bày một bên 

          Nàng ngồi xuống rồi liền bạch Phật : 
 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thể tất điều này 

              Tâm con kính ngưỡng sâu dày  

       Xin nguyện dâng cúng vườn xoài của con 

          Đến Thế Tôn và chư Tăng chúng 

          Để hoằng pháp độ chúng sinh chung ”. 
 

              Đức Phật với tâm bao dung 

       Nhận lảnh vườn nọ để dùng độ sinh . 

          Pháp trọn lành Thế Tôn giảng tới 

          Khiến chủ nhân phấn khởi, hân hoan  
 

              Cùng với Tăng chúng các hàng 

       Đức Phật đứng dậy, nghiêm trang ra về . 
 

20.      Liên quan đến vấn đề hoằng pháp         

          Vê-Sa-Ly, thì pháp thoại này   

              Đã được đức Phật giảng bày 

       Cho Tỷ Kheo chúng rõ ngay lý mầu : 
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       “ Đây là Giới, tiếp sau : Định, Tuệ   

          Định và Giới vừa kể, cùng tu 

              Đưa đến quả vị đặc thù 

       To lớn, lợi ích cho dù ở đâu 

          Hoặc ví dầu Tuệ tu với Định  

          Sẽ đưa đến lợi ích vô cùng 

              Tâm cùng với Tuệ tu chung 

       Đưa đến giải thoát, diệt cùng khổ đau  

          Các lậu-hoặc trước sau các loại 

          Phải thoát khỏi dục-lậu ngoài trong 

              Hữu-lậu ( tri kiến ) thoát xong 

       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trầm luân . 
 

21.      Đức Thế Tôn trong phần du hóa 

          Vê-Sa-Ly thấy đã đủ rồi 

              Gọi A-Nan-Đa đến nơi 

       Bảo rằng : “ Ta hãy cùng rời, đi qua 

          Ba-Lu-Va làng này sẽ đến ”  
 

          Đức A-Nan vâng lệnh thi hành 

              Phật cùng Tăng chúng tịnh thanh 

       Đến làng, đức Phật an lành trú đây . 
 

22.       Họp Chúng Tăng đủ đầy, Phật dạy : 

        “ Các Tỷ Kheo ! Chúng hãy an cư   

              Ba tháng mưa , vì lòng từ 

       Để tránh dẫm đạp mầm cây, côn trùng 

          Vê-Sa-Ly  ở xung quanh đấy 

          Nếu nơi ấy có những người thân 

              Còn Như Lai cùng A-Nan 

       An cư nhập hạ tại làng này đây ”. 
    _______________________________ 

    (1) : Làng Baluvà . 
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          Chư Tỷ Kheo vâng ngay lời dạy 

          Tự tìm chỗ để lại an cư 
 

23.           Trong khi ấy, đấng Đại Từ 

       Suốt trong ba tháng an cư tại làng  

          Ba-Lu-Va thời gian nhập hạ 

          Đức Thế Tôn đã ngã bệnh duyên 

              Cơn bệnh trầm trọng khởi lên 

       Rất là đau đớn, gần bên diệt thời 

          Nhưng Thế Tôn vững nơi chánh niệm 

          Luôn tỉnh giác, nhẫn chịu cơn đau . 

              Đức Phật tự nghĩ như sau : 
 

     „Thật không hợp lẽ , mặc dầu bệnh ta 

          Rất trầm trọng , nhưng ta không thể 

          Diệt độ sớm vì lẽ bệnh duyên 

              Trong khi Tăng chúng hiện tiền 

       Chưa được từ biệt, mà liền tịch ngay 

          Vậy ta phải vững đầy tinh tấn  

          Nhiếp phục tận cơn bệnh nặng đây 

              Duy trì mạng sống huyễn này ‟. 
 

       Nhờ vào tinh tấn , nên Ngài định tâm 

          Nhiếp phục bệnh dần dần thuyên giảm . 
 

24.      Khi Thế Tôn bệnh tạm đã qua 

              Một hôm Ngài đã đi ra  

       Ngồi trên ghế đã soạn ra sẵn rồi 

          Dưới bóng mát của ngôi Tinh-xá . 
 

          Lúc bấy giờ Tôn-giả A-nan 

              Đến nơi đảnh lễ nghiêm trang 

       Một bên ngồi xuống, hân hoan bạch rằng :  
        

       “ Bạch Thế Tôn ! Con hằng lo ngại 
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          Thấy Thế Tôn đã trải bệnh duyên 

              Con rất đau khổ, buồn phiền 

       Cảm thấy yếu ớt, ngửa nghiêng tâm mình 

          Mắt mờ mịt không nhìn rõ hướng , 

          Nhưng được thấy vô lượng diệu huyền 

              Ngài đã kham nhẫn vô biên  

       Tinh tấn nhiếp phục đẩy liền bệnh căn 

          Con nghĩ rằng cũng chưa phải lúc 

          Để Thế Tôn lìa tục, Niết-bàn   

              Vì Ngài chưa vì các hàng 

       Tứ Chúng đệ tử, sẵn sàng thuyết minh   

          Lời di giáo đinh ninh, tuyên bố  

          Nên Ngài chưa diệt độ lúc này ” 
 

25.       – “ A-Nan-Đa ! Đã đủ đầy 

       Tỷ Kheo Tăng chúng đến nay tịnh, hòa 

          Còn mong mỏi ở Ta gì nữa 

          Cả Chánh Pháp gồm chứa tinh hoa 

              Như Lai đã thuyết giảng ra 

       Không có phân biệt đâu là ngoài, trong 

          Hiển, mật giáo thảy đồng tuyên thuyết  

          Không có việc ta vẫn nắm tay 

              Pháp giữ lại, không giảng bày 

       Nếu có ai nghĩ : „ Như Lai chính là 

          Vị lãnh đạo cao xa Tăng Chúng 

          Hay Tăng chúng chịu sự dạy răn 

              Của Như Lai , nhiều cấm ngăn  

       Người đó di giáo chúng Tăng đi nào ! 
 

          A-Nan-Đa ! Còn vào sự lý 

          Thì Như Lai không nghĩ mình là 

              Người lãnh đạo Tăng tài ba 
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       Hay Tỷ Kheo Chúng chịu qua luyện rèn 

          Sự giáo huấn ta quen lý giải 

          Thì làm sao Ta lại có lời  

              Di giáo Tăng chúng nơi nơi ‟.   

       A-Nan ! Ta đã đến thời lão niên 

          Tám mươi năm trần duyên đã trải 

          Nay đã già, thân lại héo hon 

              Như cổ xe đã già mòn 

       Vẫn còn chạy được do còn trục xe 

          Nhờ những giây mọi bề chằng chịt 

          Cũng như vậy, mục đích duy trì 

              Thân Như Lai cũng giống y  

       Như nhờ giây nhợ chằng ghì với nhau . 
 

          Này A-Nan ! Khi nào ý nghĩ 

          Như Lai không tác ý , trú tâm 

              Đến tất cả tướng , không tầm 

       Diệt trừ cảm thọ, thân tâm an nhàn 

          Chứng, an trú vô vàn tịch tịnh 

          Vào Vô Tưởng Tâm Định lâu dài 

              Chính khi ấy thân Như Lai  

       Tự tại thoải mái, vượt ngoài khổ đau .  
 

26.      A-Nan-Đa ! Trước sau phải quán 

          Hãy tự mình thắp sáng ngọn đèn 

              Diệt trừ ỷ lại ươn hèn 

       Tự mình nương tựa bao phen vào mình 

          Là hải đảo tự mình nương tựa 

          Không nương tựa bất cứ nơi đâu 

              Hãy dùng Chánh Pháp cao sâu 

       Làm chỗ nương tựa, nhiệm mầu hải đăng 

          Không nương tựa, tín văn nào khắp 
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          Vị Tỷ Kheo tự thắp minh đăng 

              Mình là hải đảo tự thân 

       Nương vào Chánh Pháp, Pháp đăng soi đường  

          Không chỗ nào đáng nương tựa cả 

          Ngoài tự mình hoặc giả Pháp minh . 
 

              A-Nan ! Tỷ Kheo thực hành : 
 

    * Quán Thân bất tịnh , phải sanh tinh cần    

          Luôn tỉnh giác, giữ tâm chánh niệm 

          Phải suy nghiệm, nhiếp phục Ái tham 

              Ưu bi , khổ não , bất an . 
 

    * Quán Thọ thị khổ , mọi đàng trần duyên    

          Luôn tinh tấn, tâm chuyên tỉnh thức 

          Giữ chánh niệm, nhiếp phục não phiền . 
 

           * Quán Tâm vô thường , đảo điên     
 

    * Quán Pháp vô ngã , cần chuyên tự mình  

          Luôn tinh tấn, an bình, chánh niệm  

          Phải suy nghiệm, nhiếp phục Ái tham 

              Ưu bi , khổ não , bất an 

       Tỷ Kheo vị ấy chính đang thực hành 

          Là ngọn đèn tự mình thắp sáng  

          Nơi nương tựa, căn bản là mình 

              Đã dùng Chánh Pháp cao minh 

       Làm đèn dẫn lối, chính mình tự quy . 
 

          A-Nan-Đa ! Sau khi ta diệt 

          Được gọi người siêu việt, tinh hoa 

              Trong hàng đệ tử của Ta 

       Là người tự thắp đuốc qua đêm trường 

          Tự tựa nương chính mình vững chải 

          Lấy Chánh Pháp làm hải đăng cao 
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              Chánh Pháp làm chỗ nương vào 

       Không nơi nào khác để cầu dựa nương . 

 

                             PHẦN  III  : 
 

 1.       Bốn lăm năm hoằng dương Pháp Thật        

          Thời-gian-biểu của Phật hằng ngày  

              Buổi sáng đắp y nghiêm oai 

       Mang theo bình bát ra ngoài hóa duyên . 
 

          Vê-Sa-Ly Ngài liền đi tới 

          Để khất thực cùng với A-Nan ,  

              Sau ngọ thực ở bên đàng 

       Trở về, Ngài bảo A-Nan điều này : 
 

     – “ A-Nan-Đa ! Lấy ngay tọa cụ 

          Như Lai muốn an trú nghỉ trưa 

              Cha-Ba-La (1), điện thờ xưa 

       Nơi đây lâu lắm ta chưa ghé vào ” 
 

          Đức A-Nan đi sau nghiêm cẩn 

          Lấy tọa cụ cầm sẵn, theo Ngài . 
 

 2.           Cha-Ba-La , tại điện này 

       Thế Tôn khi đến vào ngay chỗ ngồi 

          Đã soạn sẵn tại nơi đúng lệ 

          A-Nan-Đa đảnh lễ Phật rồi, 

              Một bên Thế Tôn, đã ngồi .  

       Nhìn A-Nan, Phật mở lời tuyên xưng : 
 

       “ A-Nan-Đa ! Tưng bừng khả ái   

          Vê-Sa-Ly thành ấy đẹp thay ! 

              Điện thờ Cha-Ba-La đây 
    _______________________________ 

    (1) :  Điện thờ ngoại đạo Càpàla . 
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       Những điện thờ khác cũng tày gấm hoa : 

          U-Đê-Na , Gô-Ta-Ma-Ká  (1) 

          Và Ba-Hú-Pút-Tá (1) đẹp xinh 

              Các điện thờ nữa quanh thành 

       Sách-Tăm-Bá-Ká (1), Sa-Rành-Đa-Đa  (1) 

          Những điện thờ kể ra , sở tại  

          Thật khả ái, xinh đẹp mỹ miều 
 

 3.           A-Nan ! Những ai sớm chiều 

       Tu Tứ Thần Túc (2) thật nhiều, cần chuyên  

          Thật lão luyện, vững bền, chắc chắn  

          Thật thiện xảo, thù thắng, thâm sâu 

              Người ấy có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, nhiệm mầu thời gian 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại 

          Không có gì trở ngại Như Lai ”. 
 

 4.           Dù Phật gợi ý điều này 

       Nhưng A-Nan vẫn ngồi ngây như thường  

          Tâm Tôn giả, Ma Vương ám ảnh 

          Nên mụ mẫm, thần trí tối tăm  

              Đã không cầu thỉnh thành tâm : 
 

     “ Ngưỡng bạch Đại Giác ! Xin thầm xót thương 

          Chúng sinh đương mê lầm, tham dục   

          Vì lợi ích, hạnh phúc Trời, người 
    _______________________________  

  (1) : Các điện thờ ngoại đạo :Udena , Gotamaka , Bahuputta , 

          Sattambaka , Sàrandada . 

  (2) : Tứ Thần Túc ( Cattaro iddhipàdà )  còn gọi là Tứ Như Ý Túc   

     ( 4 trong 37 Phẩm Trợ Bồ-Đề – Bodhipakkhiya dhamma ) gồm :  

    Dục thần túc ( Chandiddhipàdo) ,Tinh Tấn thần túc ( Viriyiddhi- 

     pàdo ), Tâm (Tư Duy) thần túc ( Cittiddhipàdo) và Trạch Pháp  

   (trạch quán) thần túc ( Vimansid dhipàdo ) .   
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              Thỉnh Thế Tôn ở lại đời 

       Cho đến trọn kiếp đương thời trải qua 

          Vì thương tưởng Ta-Bà uế độ 

          Chúng sinh cần cứu khổ trầm luân ”. 
 

              Dù Phật gợi ý ba lần 

       Nhưng A-Nan vẫn tâm thần như mê 

          Ngồi lặng thinh chẳng hề thỉnh, để 

          Đấng Điều Ngự trụ thế vĩnh trường 

              Vì A-Nan bị Ma Vương 

       Ám ảnh, chi phối nên dường ngây si 

          Nên chẳng vì chúng sinh khổ nghiệp 

          Thỉnh Thế Tôn trọn kiếp sống dài 

              Vì sự lợi ích mọi loài 

       Hóa độ sinh chúng, hoằng khai Pháp mầu . 
 

          Ngưng giây lâu, Thế Tôn đã bảo : 

       “ A-Nan-Đa ! Việc đạo cần gì 

              Thì A-Nan hãy cứ đi 

       Và làm những việc hợp quy, phải thời ! ” 
  

          Vâng theo lời, đứng lên, đảnh lễ   

          Hữu nhiễu quanh Thiện Thệ , đi ra .  
 

 7.           A-Nan đi chưa bao xa        

       Ma Vương , hay gọi Ác Ma hiện vào 

          Trước Thế Tôn, y  chào và nói : 
 

    – “ Thưa Thế Tôn ! Đã tới hẹn kỳ 

              Thế Tôn hãy diệt độ đi ! 

       Trước đây Ngài đã hứa khi đạo thành :  
 

        „ Đến khi nào chúng sinh hiểu đúng 

          Hàng Tứ Chúng đệ tử tu trì 

              Là Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni  
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       Thiện Nam, Tín Nữ thuận tùy, vững tin   

          Đều sáng suốt, giữ mình chân chánh 

          Có kỷ luật, tịnh hạnh, đa văn 

              Duy trì Chánh Pháp sẵn sàng 

       Chánh Pháp, Tùy Pháp họ đang tựu thành 

          Hiểu giáo lý ngọn ngành, căn bản 

          Có thể giảng, tuyên bố, trình bày 

              Khai triển, phân tích được ngay 

       Xác định, giải thích đủ đầy căn nguyên        

          Khi tà đạo khởi, liền chất vấn   

          Khéo hàng phục mà vẫn nhu ôn . 
 

              Các hàng đệ tử Thế Tôn 

       Có thể truyền bá Pháp môn diệu huyền 

          Khi đó Ngài an nhiên tịch diệt ‟.  
 

          Nay tôi biết Tứ Chúng của Ngài 

              Đã đạt những điểm trên đây 

       Xin giữ lời hứa, nhập ngay Niết Bàn .  
 

          Thưa Thế Tôn ! Nói sang việc khác   

          Ngài đã nói : “ Hỡi Ác Ma này ! 

              Ta sẽ không diệt độ ngay 

       Khi nào phạm hạnh ta đây chưa truyền 

          Chưa giảng dạy mãn viên, thịnh đạt 

          Chưa thành tựu, phổ quát lan xa 

              Nghĩa là được khéo giảng ra 

       Cho loài người thấu hiểu qua Pháp mầu . 
 

          Nay đâu đâu cũng đều biết đến 

          Pháp của Ngài luân chuyển bao năm 

              Nhiều người hiểu thấu Pháp thâm 

       Vậy Ngài có thể an tâm diệt rồi ! 

          Thưa Thế Tôn ! Đến thời diệt độ 
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          Thiện Thệ hãy tuyên bố Niết Bàn ! ”.           
 

 9.           Nghe Ma Vương nói một tràng 

       Thế Tôn điềm tỉnh ngồi an, nói rằng : 
         

       “ Này Ác Ma ! Ngươi hằng chờ đợi 

          Mong Như Lai sớm tới diệt thời  

              Hãy an tâm ! Sắp đến rồi , 

       Không bao lâu nữa Ta thôi hoằng truyền 

          Sau ba tháng, đến duyên tịch diệt 

          Như Lai sẽ từ biệt cõi đời ”. 
 

              Ác Ma thỏa mãn với lời 

       Đức Phật đã hứa, liền rời nơi đây . 
 

10.      Cha-Ba-La điện này từ đó 

          Ngài tỉnh giác , từ bỏ Thọ, Hành 

              Luôn giữ chánh niệm tịnh thanh 

       Sẵn sàng cho sự an lành ra đi 

          Nghĩa là không duy trì sự sống 

          Lâu hơn nữa trong chốn thế gian . 
 

              Bỗng nhiên, hiện tượng kinh hoàng 

       Quả đất chấn động, sấm vang đầy trời 

          Khắp mọi người tóc lông dựng ngược 

          Đều ghê rợn như trước họa tai 

              Thế Tôn hiểu ý nghĩa này 

       Về sự chấn động nên Ngài thốt lên : 
 

      “ Mạng sống con người có nên 

        Hữu hạn, vô hạn chẳng bền lâu đâu ! 

        Tu sĩ từ bỏ không cầu 

        Mạng sống không muốn làm sao kéo dài 

        Nội tâm chuyên nhất thẳng ngay 

        An trú thiền định, hiển bày lìa mê 
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        Như thoát áo giáp nặng nề 

        Đang mặc gò bó , nhất tề cởi ra ”.    
 

11.      Lúc ấy A-Nan-Đa Tôn-giả 

          Liền suy nghĩ : „ Thật quá lạ lùng 

              Thật là hy hữu vô cùng  

       Đại địa chấn động, nổ đùng ghê thay ! 

          Nhân duyên gì điều này xảy đến 

          Khiến đất trời rung chuyển, sấm vang 

              Phải bạch hỏi Phật rõ ràng ‟. 
 

12.   Nghĩ rồi Tôn-giả vội vàng vào trong 

          Nơi điện thờ Thế Tôn có mặt 

          Đảnh lễ Phật , ngồi xuống một bên 

              Tôn giả bạch Thế Tôn liền : 
 

  – “ Bạch Ngài ! Không hiểu nhân duyên thế nào 

           Mà quả đất ào ào chấn động 

          Thật kỳ lạ, lồng lộng sấm trời 

              Điều ghê rợn khiến mọi người  

       Tóc lông dựng ngược, không lời thốt ra 

          Bạch Thế Tôn ! Xảy ra điều ấy 

          Nhân duyên gì , xin hãy dạy cho ”   
 

13.       – “ Này A-Nan-Đa ! Nguyên do 

       Đại địa chấn động, sấm to khắp miền 

          Do tám nhân , tám duyên mà có 

          Tám điều đó giải thích thế này : 
 

            * A-Nan-Đa ! Đại địa đây  

       Thiết lập trên nước, gió đầy phía trên 

          Và hư không làm nền cho gió 

          Khi đại phong từ đó khởi lên 

              Gió lớn làm nổi sóng liền 
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       Sức sóng quá mạnh, biến thiên lớn dần          

          Là nguyên nhân đất đai chấn động 

          Điều thứ nhất chấn động xảy ra . 
 

14.        *  Này A-Nan ! Lại nói qua  

       Một điều khác nữa cũng là nguyên nhân 

          Vị Sa-môn có thần thông lạ , 

          Bà-la-môn nọ đã luyện thành   

              Thần thông huyền bí phát sanh ,  

       Đại oai lực của các hàng Chư Thiên . 

          Những vị này họ liền nhất quán : 

          Quán địa tánh có hạn tinh tường 

              Quán thủy tánh là vô lường 

       Vị ấy có thể phô trương oai thần 

          Khiến quả đất cõi trần chấn động  

          Là nhân duyên chấn động thứ hai . 
 

15.       *  A-Nan-Đa ! Lại điều này  

       Khi vị Bồ Tát nhập thai giáng trần 

          Đâu-Suất cung bỏ thân, chánh niệm 

          Giữ tỉnh giác nhập điểm mẫu thai 

              Ngay khi đó quả đất đây 

       Chấn động rất mạnh ; nhân này thứ ba . 
 

16.  *  A-Nan-Đa ! Đến khi Bồ Tát 

          Đủ thời gian để thoát mẫu thai 

              Khi Đản sinh trọng đại này 

       Địa cầu chấn động ; nhân này thứ tư .  
 

17.  *  Vị Bồ Tát chân như chứng đạt  

          Thành Chánh Giác rực rỡ , nghiêm trang 

              Địa cầu chấn động, sấm vang  

       Mừng sự Thành Đạo huy hoàng, cao thâm 
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          Đây nhân duyên thứ năm thù thắng 

          Quả đất này có chấn động to . 
 

18.       *  A-Nan ! Lại có nguyên do 

       Nhân duyên thứ sáu khiến cho địa cầu 

          Chấn động mạnh đâu đâu cũng biết 

          Khi Như Lai đã quyết thấm nhuần  

              Thuyết pháp để  chuyển pháp luân 

       Giáo pháp cao thượng giảng tuần tự ra . 
 

19.  *  A-Nan-Đa ! Khi Ta tỉnh giác 

          Trong chánh niệm, dứt khoát tự tri : 

              Mạng sống sẽ không duy trì ,  

       Địa cầu chấn động, sấm thì rền vang . 

          Đây là hàng nhân duyên thứ bảy 

          Đất chấn động, lừng lẫy sấm trời . 
 

20.       *  A-Nan-Đa ! Lại đến thời 

       Khi Như Lai đã lìa rời thế gian 

          Vô-dư-y Niết-bàn tấn nhập 

          Cơn chấn động tràn ngập địa cầu 

              Sấm sét vang động rất lâu . 

       Nhân duyên thứ tám vì sao việc này 

          Khiến đại địa chuyển xoay chấn kích  

          Tám điều trên giải thích rõ ràng . 
 

21.           A-Nan-Đa ! Lại nói sang 

       Tất cả tám chúng các hàng kể ra : 

          Sát-Đế-Lỵ chúng, Ma Vương chúng 

          Tứ Thiên Vương chúng ; chúng Sa-môn     

              Cư-sĩ chúng , Bà-la-môn  

       Đao Lợi Thiên chúng và còn Phạm Thiên . 
 

22.      Này A-Nan ! Ta liền nhớ lại 
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          Hơn trăm lần đến tại chúng này : 

              Chúng Sát-Đế-Lỵ , nơi đây  

       Trước khi ngồi xuống, chưa rày nói năng 

          Thì dung sắc của hàng Sát-Lỵ 

          Cũng giống tỉ dung sắc của Ta 

              Giọng Sát-Đế-Lỵ nói ra 

       Và giọng ta nói cũng là giống nhau . 
 

          Với pháp thoại Ta mau giảng kỹ 

          Làm phấn khởi, hoan hỷ biết bao 

              Khi Ta đang nói pháp mầu 

       Cả chúng không biết người nào nói đây ? 

          Chư Thiên hay Người nào chí thiện  

          Sau pháp thoại Ta biến đi liền 

              Chúng không biết : „ Là chư Thiên 

       Hay là Người, lại biến liền mất tăm ‟. 
 

23.      Ta nhớ lại hơn trăm lần đến 

          Bà-la-môn chúng, hiện thân vào 

              Dung sắc thì rất giống nhau 

       Giọng nói cũng giống, không sao phân rành . 
 

          Hơn trăm lần đến Cư-Sĩ chúng , 
 

          Hơn trăm lần đến chúng Sa-môn , 
 

              Bốn Thiên Vương Tỳ-Sa-Môn 

       Ta đây cũng đã đến hơn trăm lần , 
 

          Với Thiên chúng thượng tầng Đao Lợi 

          Hơn trăm lần đã tới nơi đây , 
 

              Chúng Ma Vương , tại nơi này 

       Chính ta đã đến nơi đây trăm lần , 
 

          Chúng Phạm Thiên thượng tầng Thiên giới  
 

    Trường Bộ - Kinh  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN        MLH  –  180__ 
 

          Hơn trăm lần Ta tới nơi đây ,  

           * Tại các Chúng nói trên này 

       Trước khi ngồi xuống, chưa rày nói chi 

          Và trước khi bắt đầu đối thoại  

          Dung sắc Ta cùng loại chúng này 

              Giọng nói y hệt chúng đây 

       Với phần pháp thoại chứa đầy tinh hoa 

          Ta giảng dạy , chỉ ra , khích lệ 

          Làm phấn khởi, tâm thể hân hoan .  
 

              Khi Ta nói pháp rõ ràng 

       Thì chúng không biết ai đang nói này 

          Chư Thiên hay là người ta vậy ?   
        

          Sau khi Ta giảng dạy mãn viên 

              Thì Ta đã biến mất liền 

       Chúng đây không biết chư Thiên hay người 

          Mà nói pháp, những lời thù thắng 

          Rồi biến mất , chúng chẳng thấy gì ! 
 

              A-Nan-Đa ! Hãy tường tri 

       Đó là Tám Chúng thuận tùy trải qua . 
 

24.      A-Nan-Đa ! Tám điều Thắng Xứ 

          Tám Thắng Xứ được hiểu thế nào ? 
        

          *  Nội sắc đã quán tưởng vào 

       Thấy loại Ngoại sắc trước sau thật là 

          Có hạn lượng, phân ra đẹp, xấu 

          Vị ấy bảo với nhận thức là : 

       „ Sau khi nhiếp thắng chúng qua 

        Ta biết, ta thấy ‟. Đó là đầu tiên . 
 

26.    Có một vị quán liền Nội sắc 

        Thấy các loại Ngoại sắc rõ là  
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              Vô lượng, đẹp, xấu  phô ra 

       Vị ấy nhận thức :„ Trải qua như vầy 

          Nhiếp thắng xong, ta đây thấy, biết ‟ 

          Đây Thắng Xứ cá biệt thứ hai . 
 

27.           Một vị quán tưởng ở đây 

       Nội tâm Vô sắc , thấy ngay như vầy : 

          Các Ngoại sắc loại này hạn lượng 

          Và đẹp, xấu ; ảnh hưởng tùy tâm 

              Vị ấy liền nhận thức rằng : 

     „ Sau nhiếp thắng chúng, ta hằng thấy ngay 

          Ta cũng biết đủ đầy về chúng ‟. 

          Đây Thắng Xứ ứng dụng thứ ba . 
 

28.           Một vị quán tưởng trải qua 

       Nội tâm Vô sắc thấy ra vô lường 

          Và đẹp, xấu ; tinh tường nhận thức : 

        „ Sau khi thực nhiếp thắng chúng rồi   

              Ta thấy, ta biết rõ thôi ! ‟. 

       Như vậy Thắng Xứ này thời thứ tư . 
 

29.      Quán tưởng từ Nội tâm Vô sắc 

          Một vị thấy Ngoại sắc màu xanh 

              Hình , tướng , ánh sáng sắc xanh 

       Như bông gai nọ sắc xanh toàn cành 

          Ba-la-nại lụa xanh bày bán 

          Cả hai mặt trơn láng, màu xanh 

              Hình , tướng , ánh sáng đều xanh 

       Vị ấy nhận thức thật nhanh như vầy : 

        „ Nhiếp thắng xong, ta đây thấy, biết ‟ 

          Đây Thắng Xứ cá biệt thứ năm . 
 

30.           Quán tưởng Vô sắc Nội tâm 
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       Một vị quán tưởng nên thầm thấy ra 

          Trong quá trình trải qua màu sắc 

          Thấy các loại Ngoại sắc màu vàng 

              Hình , tướng , ánh sáng đều vàng 

       Ka-Ni-Ka-Rá (1) hoa vàng đẹp sang 

          Cả cây hoa sắc vàng cả thảy 

          Như lụa Ba-la-nại  (2) nào hơn 

              Cả hai mặt lụa láng trơn 

       Hình, tướng, ánh sáng lụa trơn đều vàng . 
       

          Tâm vị ấy sẵn sàng nhận thức : 

        „ Sau khi thực nhiếp thắng chúng rồi   

              Ta thấy, ta biết rõ thôi ! ‟  

       Thắng Xứ thứ sáu này thời quan tâm . 
 

31.      Vị quán tưởng Nội tâm Vô sắc 

          Thấy các loại Ngoại sắc đỏ tươi  

              Hình , tướng , ánh sáng đỏ ngời  

       Bân-Thú-Chi-Vá-Ka (3) tươi hoa hồng 

          Cả toàn thân hoa đồng màu đỏ 

          Như Ba-la-nại lụa đỏ sắc tươi 

              Cả hai mặt đỏ , láng ngời  

       Hình, tướng, ánh sáng đỏ tươi rỡ ràng .  
        

          Tâm vị ấy sẵn sàng nhận thức : 

        „ Sau khi thực nhiếp thắng chúng rồi   

              Ta thấy, ta biết rõ thôi ! ‟ 

       Thắng Xứ thứ bảy này thời quan tâm . 
 

32.      Vị quán tưởng Nội tâm Vô sắc 

          Thấy các loại Ngoại sắc trắng tinh 
    _______________________________ 

    (1) : Hoa Kanikàra .         (2) : Lụa của xứ Baranasi . 

    (3) : Hoa Bandhujìvaka . (4) : Sao mai Osadhi . 
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              Hình, sắc, ánh sáng trắng tinh 

       Như sao mai Ô-Sá-Thi  (4) trắng tuyền 

          Ba-la-nại lụa nguyên màu trắng 

          Cả hai mặt trơn láng trắng tinh 

              Hình, tướng, ánh sáng trắng tinh . 
        

       Vị ấy nhận thức đinh ninh như vầy : 

        „ Nhiếp thắng xong, ta đây biết, thấy ‟  

          Thắng Xứ ấy thứ tám rõ bày . 
 

              A-Nan ! Tám Thắng Xứ đây 

       Con nên ghi nhận đủ đầy như trên . 
 

33.      A-Nan-Đa ! Phải nên chứng đạt 

          Tám Giải Thoát , giải thích thế nào ?  

          * Tự mình có sắc , quán vào 

       Liền thấy các sắc thấp cao mọi bề 

       – Điều thứ nhất thuộc về Giải thoát .   
 

      *  Quán nội sắc là chẳng sắc nào 

              Thấy các ngoại sắc biết bao  

     – Là sự Giải thoát thuộc vào thứ hai . 
 

      *  Quán tưởng rằng Sắc này là Tịnh 

          Chú tâm chính trên suy tưởng này . 

            – Giải thoát thứ ba là đây . 
 

    * Với các Sắc tưởng vượt ngay hoàn toàn 

          Diệt các tưởng trong hàng hữu-đối 

          Không tác ý đến mọi tưởng qua 

              Những tưởng khác biệt gần xa 

       Với suy nghĩ „ Hư không là vô biên ‟ 

          Chứng và trú Không Vô Biên Xứ  

      –  Giải thoát bốn tuần tự hiểu liền . 
 

           * Không-vô-biên-xứ tùy duyên 
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       Vượt khỏi Không-xứ vô-biên hoàn toàn 

          Chứng, trú an Thức Vô Biên Xứ .  

       – Thứ năm, sự Giải thoát là đây . 
 

           * Vượt Thức-vô-biên-xứ này 

       Với suy tư : „ Không có ngay vật gì ‟ 

          Chứng và trú , tức thì tham dự 

          Vào Vô Sở Hữu Xứ nơi này  

           – Là Giải thoát thứ sáu đây .  
 

   *  Vượt Vô-sở-hữu-xứ ngay tức thì 

          Chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

          Và trú an vào Tưởng xứ này 

           – Giải thoát thứ bảy chính đây . 
 

   *  Cuối cùng Tưởng Xứ vượt ngay tức thì  

          Thoát Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ 

          Chứng và trú Diệt Thọ Tưởng này  

            – Là Giải thoát thứ tám đây . 
 

       Cả Tám Giải Thoát đủ đầy như trên . 
*  

34.      A-Nan-Đa ! Vững bền ý chí 

          Lấy cội cây hùng vĩ làm nhà  

              Tại rừng U-Ru-Vê-La  (1) 

       Còn gọi Ưu-Lâu-Tần-Loa , một miền 

          Sông Ni-Liên – Nê-Ranh-Chá-Rá  (2)  

          Gần cội cây Ta đã tọa thiền . 

              Sau khi Thành Đạo mãn viên 

       Ma Vương khi ấy đến liền bên Ta   

          Đứng một bên, Ác ma lên tiếng : 
    _______________________________ 

(1): R ừng Uruvelà ( Ưu-Lâu-Tần-Loa) còn gọi là Khổ Hạnh Lâm. 

(2) : Sông Neranjara ( Ni-Liên-Thuyền ) gần cội Bồ-đề Phật tịnh tu   

 tại Uruvelà, sau đó đã Thành Đạo, chứng quả Chánh Đẳng Giác .   
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       “ Thỉnh Thế Tôn thị hiện Niết Bàn  

              Thiện Thệ  diệt độ cho an 

       Ngài hãy tịch diệt , nay đang phải thời ”. 
 

35.      Nghe Ác Ma nói lời như vậy 

          Ngay khi ấy, Ta đã trả lời :  
 

            “ Ma Vương ! Nay chưa phải thời 

       Ta chưa diệt độ , khi đời còn mê . 

          Khi mọi bề chúng sinh hiểu đúng 

          Hàng Tứ Chúng đệ tử tu trì 

              Là Tỷ Kheo , Tỷ-Kheo-Ni, 

       Thiện Nam, Tín Nữ,  thuận tùy, vững tin 

          Đều sáng suốt, giữ mình chân chánh  

          Có kỷ luật, tịnh hạnh, đa văn 

              Duy trì chánh pháp sẵn sàng 

       Chánh-pháp, tùy-pháp  họ đang tựu thành 
 

          Hiểu giáo lý ngọn ngành, căn bản 

          Có thể giảng, tuyên bố, trình bày 

              Khai triển, phân tích được ngay 

       Xác định, giải thích đủ đầy căn nguyên 

          Khi tà đạo khởi lên , chất vấn 

          Khéo hàng phục mà vẫn ôn hòa . 
 

              Các hàng đệ tử của Ta 

       Có thể truyền bá Pháp ra cho đời 

          Pháp vi diệu muôn nơi nhuần khắp 

          Thì Ta sẽ tấn nhập Niết Bàn 
 

              Như Lai không diệt độ ngang 

       Khi nào phạm-hạnh hoàn toàn chưa tuyên 

          Chưa giảng dạy mãn viên, thịnh đạt 

          Chưa thành tựu, phổ quát, lan xa 
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              Nghĩa là được giảng giải ra 

       Cho loài Người thấu hiểu qua Pháp này ”. 
 

36.      A-Nan-Đa ! Hôm nay tại điện 

          Cha-Ba-La , đối diện Như Lai 

              Ma Vương đến, nói dằng dai    

       Trước sau nhiều lượt, cứ đòi hỏi Ta   

          Phải diệt độ thể qua lời hứa 

          Lúc thành đạo nơi giữa rừng già 
     

              Ác Ma một mực nói là  

       Giáo Pháp truyền bá trải qua lâu dài 

          Nay Tứ Chúng trong ngoài đông đảo 

          Đang hành đạo, chứng đạt trải qua 

              Có thể tự truyền đạo ra 

       Có thể hàng phục tà ma giáo điều .   

          Thế Tôn đã đạt điều cần thiết 

          Nay phải thời tịch diệt Niết Bàn .  
 

37.           Khi nghe Ác Ma nhiều lần 

       Nài nỉ Ta phải thu thần tịch đi 

          Ta đã hứa đến thì tịch diệt 

          Ba tháng nữa từ biệt cõi đời . 

              Ma Vương thỏa mãn với lời 

       Như Lai đã hứa , liền rời nơi đây , 
 

          Cha-Pa-La điện này, từ đó 

          Ta tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành 

              Luôn giữ chánh niệm tịnh thanh 

       Sẵn sàng cho sự an lành ra đi 

          Nghĩa là không duy trì sự sống 

          Lâu hơn nữa trong chốn thế gian ”. 
 

38.           Nghe vậy, Tôn giả A-Nan 
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      Vội vàng bạch Phật : “Xin Ngài xót thương  

          Chúng sinh đương mê lầm, tham dục 

          Vì lợi ích, hạnh phúc Trời, người 

              Thỉnh Thế Tôn ở lại đời  

       Cho đến trọn kiếp đương thời trải qua ”. 
 

    – “ A-Nan-Đa ! Hãy ngưng ý định 

          Đừng cầu thỉnh Ta nữa làm gì . 

              Đã quá muộn, không kịp thì 

       Như Lai đã hứa , không chi sai lời ! ” 
 

39.      Lần thứ hai , và rồi ba lượt 

          A-Nan-Đa phủ phục nài van  

              Cầu thỉnh Phật trụ thế gian 

       Hãy vì lợi ích cho hàng Nhân, Thiên . 
 

          Nhìn A-Nan, hỏi liền đệ tử : 

    – “ Có tin sự giác ngộ của Ta ? ” 
 

          – “ Bạch Ngài ! Con tin sâu xa ”. 
 

 – “ Như vậy sao lại phiền Ta ba lần ? ” 
 

40. – “ Bạch Thế Tôn ! Đích thân nghe, thấy 

          Tại nơi đây, Ngài dạy một điều :  

            „ A-Nan ! Những ai sớm chiều 

       Tu Tứ Thần Túc thật nhiều, cần chuyên  

          Thật lão luyện, vững bền, chắc chắn  

          Thật thiện xảo, thù thắng, thâm sâu 

              Người ấy có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, không sao nghĩ bàn 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại . 
  

          Nay Như Lai tự tại tiêu diêu 

              Bốn Thần Túc tu tập nhiều 

       Hết sức thuần thục, cao siêu vững bền 
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          Thật lão luyện, móng nền chắc chắn 

          Thật thiện xảo, thù thắng, thanh cao 

              Như Lai có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, nhiệm mầu thời gian 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại     

          Không có gì trở ngại Như Lai ‟. 
 

              Nên con tha thiết thỉnh Ngài 

       Vì lòng thương xót muôn loài, Thiên, nhân  

          Xin ở lại cõi trần trọn kiếp  

          Xin bi mẫn độ tiếp sinh linh ”. 
 

          – “ A-Nan ! Ngươi có lòng tin ? ”  
 

 – “ Bạch Ngài ! Con có sự tin tưởng nhiều ”. 
 

    – “ A-Nan-Đa ! Nếu nêu tự kiểm  

          Lỗi của ngươi , khuyết điểm của ngươi      

              Đã không nhận hiểu những lời 

       Như Lai gợi ý nhiều nơi rõ ràng 

          Nhưng A-Nan đã không cầu thỉnh 

          Xin Như Lai quyết định trụ đời 

              Đến trọn kiếp , vì Người, Trời 

       Vì sự lợi ích , thương đời độ sinh . 
 

          Nếu có thỉnh tận tình, đúng lễ  

          Ta có thể từ chối hai lần 

              Nhưng nếu người thỉnh quyết tâm 

       Tha thiết cầu thỉnh đến lần thứ ba  

          Thì có thể là Ta hứa khả 

          Tiếp tục sống đến cả kiếp đây . 
 

              Nhưng dù Ta gợi ý này  

       Nhiều lần, ngươi chẳng tỏ bày, làm thinh 

          Là lỗi ngươi , tự mình khuyết điểm        
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          Không thỉnh Ta phương tiện độ đời .  
 

41.           Này A-Nan-Đa ! Một thời 

       Ta ở Vương Xá tại nơi tịnh, hòa  

          Núi Linh Thứu – Ghít-Cha-Ku-Tá  (1) 

          Chính tại đây, Ta đã mở lời 

              Gợi ý nếu thỉnh trụ đời 

       Vì sự lợi ích người, trời hoằng khai 

          Thì có thể Như Lai hứa khả , 

          Lần thứ nhất, ngươi đã làm thinh . 
  

42.           Lần sau, cũng Vương Xá thành 

       Chùa Ni-Rô-Thá (2) an lành trú đây 

          Thì Như Lai cũng từng gợi ý : 

          Tứ Thần Túc tu kỹ , cần chuyên 

              Lão luyện, thiện xảo, vững bền 

       Người ấy có thể sống trên kiếp này , 

          Nhưng ngươi cũng ngồi ngây, im lặng 

          Không nói gì , cũng chẳng thỉnh cầu . 
 

              Trú tại Vương Xá dài lâu 

       Nhiều nơi Ta đã mở lời nói ra :  

      *  Như tại Cô-Ra-Pa-Pa-Tá  (3) 

      *  Hay Sát-Tá-Banh-Ní  (4) hang xa 

           ( Hang trên núi Vê-Pha-Ra (4) 

   *  Hay tại hang đá Ka-La (5) một thì 

        ( Núi I-Sí-Ghi-Li  (5) xa tắp ) 

      *  Hay hang Sắp-Pá-Sống-Đi-Ka  (6) 

    _______________________________ 

(1) : Núi Gijjiha Kuta : Núi Linh-Thứu  hay Linh Sơn . 

(2) :Nigrothàràma : có lẽ là Chùa Nigrotha vì Aràma là chùa. 

      Khi 2 từ Nigrotha + aràma = Nigrothàràma . 

(3) : Corapapàta .     (4) : hang Sattapanni trên núi Vebhàra . 

(5) : hang đá Kàla trên núi Isigili .  (6) : hang Sappasondika .  
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            ( Hang đá ở rừng Si-Ta (1)  

   *  Hay suối nóng Ta-Pô-Đa-Ra-Mà  (2) 

     *  Hay Ka-Lanh-Đa-Ka (3) hồ ấy 

       ( Hồ con sóc tại Trúc Lâm nhà ) 

          *  Chi-Va-Kăm-Ba-Va-Na  (4) 

     ( Khu rừng khả ái không xa thành này ) 

      *  Hay Vườn Nai Mát-Đa-Cúc-Chí  (5)… 
 

          Những nơi này , gợi ý rõ ràng : 

              Ta đã nói : „ Này A-Nan ! 

       Thật là khả ái, huy hoàng, đẹp thay ! 

          Thật diễm lệ Thành đây Vương Xá 

          Núi Linh Thứu thật khả ái thay ! 

              Ni-Rô-Thá-Ra-Ma  đây , 

       Cô-Ra-Pá-Pa-Ta  này quang huy !  

          Hang Sát-Tá-Banh-Ni  đẹp quá ! 

          Khả ái thay hang đá Ka-La ! 

              Hang Sắp-Pá-Sông-Đi-Ka 

       Suối nước nóng Ta-Pô-Đa-Ra-Mà 

          Những nơi ấy như là châu ngọc !  

          Hồ con sóc Ka-Lánh-Đa-Ka 

              Chi-Va-Kăm-Ba-Va-Na 

       Rừng này , hồ ấy thật là đẹp thay ! 

          Khu Vườn Nai Mát-Đa-Cúc-Chí 

          Cũng khả ái, tuyệt mỹ, hòa hài . 
 

44.           Này A-Nan-Đa ! Những ai 

       Tu Bốn Thần Túc miệt mài, cần chuyên 

          Thật lão luyện, vững bền, chắc chắn 
    _______________________________ 

   (1) :  Rừng Sita .  (2) : Suối nước nóng Tapodàràma . 

  (3) : Hồ Kalandaka tại Trúc Lâm.  (4) : Rừng Jìvakambavana . 

  (5) : Vườn nai tại Maddakucchi . 
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          Thật thiện xảo , thù thắng, thâm sâu 

              Người ấy có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, không sao nghĩ bàn 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại . 
 

          Nay Như Lai tự tại , tiêu diêu 

              Tứ Thần Túc tu tập nhiều  

       Hết sức thuần thục, cao siêu, vững bền 

          Thật lão luyện, móng nền chắc chắn 

          Rất thiện xảo, thù thắng, thanh cao 

              Như Lai có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, nhiệm mầu thời gian 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại 

          Không có gì trở ngại Như Lai ‟.  
  

              Dù Ta gợi ý điều này 

       Nhiều lần , ngươi chẳng tỏ bày, làm thinh 

          Là lỗi ngươi , tự mình khuyết điểm 

          Không thỉnh Ta phương tiện độ đời . 
 

45.           Này A-Nan-Đa ! Một thời 

    * Điện U-Đê-Ná  (1) tại Tỳ-Xá-Ly  (2) 

          Ta cũng vì chúng sinh , gợi ý  

          Nếu có lời đề nghị , thỉnh cầu 

              Như Lai có thể sống lâu 

       Đến hết một kiếp, không sao nghĩ bàn 

          Hay sống phần kiếp đang còn lại 

          Không có gì trở ngại Như Lai . 

              Dù Ta gợi ý điều này 

       Rõ ràng như vậy, chỉ ngay vấn đề 
         

          Nhưng ngươi vẫn như mê , im lặng  
    _______________________________ 

    (1) : Điện thờ Udena .        (2) : Tức là thành Vesàli .  
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          Chẳng nói chi, cũng chẳng thỉnh cầu . 
 

46.          A-Nan ! Khi ở khá lâu 

       Vê-Sa-Li , tại biết bao điện thờ : 
 

      *  Như điện thờ Gô-Ta-Ma-Ká (1), 

      *  Hay Sát-Tăm-Ba-Ká (1) điện tòa , 

           *  Điện thờ Ba-Hú-Pút-Ta  (1) 

    * Hay tại Sa-Ránh-Đa-Đa (1) điện tòa , 
    

47.   * Và hôm nay Cha-Pa-La điện , 

          Bao nhiêu lần sự kiện đã bàn 

              Như Lai gợi ý rõ ràng :  

     „Tu Tứ Thần Túc vững vàng, dài lâu 

          Thì có thể sống lâu trọn kiếp 

          Hay phần kiếp còn lại về sau 

              Không gì trở ngại Ta đâu ! ‟ 
        

       Nhưng ngươi vẫn cứ cúi đầu làm thinh  

          Không nhận hiểu sự tình gợi ý 

          Ngồi ngây ra , thần trí tối tăm 

              Nên không thỉnh cầu thành tâm : 
 

     „ Ngưỡng bạch Đại Giác ! Xin thầm xót thương 

          Chúng sinh đương mê lầm, tham dục 

          Vì lợi ích, hạnh phúc Trời, người 

              Thỉnh Thế Tôn ở lại đời 

       Cho đến trọn kiếp đương thời trải qua  

          Vì thương tưởng Ta bà uế độ 

          Chúng sinh cần cứu khổ trầm luân ‟. 
 

              Nếu có lời thỉnh thành tâm 

       Như Lai có thể hai lần gạt đi 
    _______________________________ 

    (1) : Các điện thờ ngoại đạo : Gotamaka , Sattambaka , 

                            Bahuputta , Sàrandada . 
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          Nhưng nếu ngươi kiên trì, thỉnh nữa  

          Lần thứ ba , Ta hứa trụ đời . 
         

              Nhưng ngươi đã chẳng mở lời 

       Thỉnh cầu trụ thế vì đời, độ sinh . 

          Là lỗi ngươi , tự mình làm thế 

          Nay đã trễ , không thể đổi dời . 
 

48.           A-Nan ! Ta từng có lời 

       Tuyên bố mọi vật, mọi thời đổi thay 

          Vật ưu ái , người hay thương mến  

          Cả thân ta cũng đến thời suy  

              Thay đổi , biến dịch tới kỳ 

       Những gì đang khởi , hữu vi vô thường 

          Chịu biến hoại, tai ương như thế 

          Sao có thể khỏi sự biến thiên  

              Khỏi sự hoại diệt đến phiên 

       Thật không thể có sự duyên như vầy ! 
   

          A-Nan-Đa ! Như Lai đã bỏ 

          Đã dứt khoát không có thuận tòng 

              Khước từ, xã ly ngoài trong 

       Thọ, hành từ bỏ ; mạng không duy trì . 

          Với lời nói bất di bất dịch 

          Ta dứt khoát sẽ tịch diệt an 

              Sau ba tháng, nhập Niết Bàn 

       Không vì muốn sống lại toan đổi lời .  
* * * 

          A-Nan-Đa ! Hãy rời đây đã ! 

          Đến Ku-Ta-Ga-Rá  (1) giảng đường 

              Tại rừng Đại Lâm an tường ”. 
       

       A-Nan theo lệnh Pháp Vương , vâng lời .  
    _______________________________ 

    (1) :  Giảng đường  Kùtagàra .  
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49.      Khi đến nơì Ku-Ta-Ga-Rá 

          Thế Tôn bảo Tôn giả A-Nan :  
 

            “ Hãy mời tất cả Chúng Tăng 

       Tỷ Kheo đang sống ở gần quanh đây  

          Vê-Sa-Li thành này tu tập 

          Tụ hội gấp về tại giảng đường ”. 
 

              A-Nan vâng lệnh Pháp Vương 

       Đi mời tất cả các phương Tăng-già 

          Vê-Sa-Li , gần xa tụ hội 
        

50.      Thỉnh Thế Tôn ngự tới điện tiền               

              Ngài ngồi trên chỗ soạn riêng 

       Chư Tăng thứ tự ngồi yên chỗ mình 

          Đức Thế Tôn nghiêm minh giảng giải : 
 

       “ Các Tỷ Kheo ! Cần phải tận tình 

              Những Pháp do Ta tự mình 

       Chứng ngộ, truyền dạy, giảng bình, hoằng khai  

          Cho các con hiểu ngay Chánh Pháp , 

          Các con phải tu tập cần chuyên 

              Truyền bá Phạm hạnh khắp miền 

       Để được trường cửu vạn niên lâu dài .  

          Vì hạnh phúc muôn loài , phổ quát 

          Vì an lạc , lợi ích Người, Trời 

              Vì lòng thương tưởng cho đời 

       Các con phải khéo nương nơi Pháp lành  

          Khéo học hỏi , tu hành, thực chứng 

          Truyền bá những Phạm hạnh thanh cao . 
 

              Những Pháp ấy như thế nào ? 

       Mà đem lợi ích lớn lao Trời, người ? 
 

      * Đó chính là Bốn nơi Niệm Xứ 
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      * Tiếp thứ tự là Bốn Chánh Cần      

            * Bốn Thần Túc rất quý trân  

   * Năm Căn, * Năm Lực, * Bảy Phần Giác Chi 

       * Tám Thánh Đạo , vị chi cả thảy : 

          Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Bồ Đề  (1) 

              Là pháp ngộ giác trừ mê 

       Đem đến hạnh phúc, mọi bề lợi an . 
 

          Tỷ Kheo Tăng các hàng , muôn nẽo 

          Phải luôn khéo học hỏi, thực hành 

              Vì lòng thương tưởng chúng sanh  

       Vì sự lợi ích, phúc lành Nhân, Thiên ”. 
 

51.      Rồi Thế Tôn Ngài liền nhắn nhủ : 
 

       “ Các Tỷ Kheo ! Tan, tụ hiểu tường ,   

              Các hành , chính thật vô thường 

       Hãy luôn tinh tấn, tự nương nơi mình 

          Để chứng đạt Vô Sinh, giải thoát . 
 

          Đời hợp tan chẳng khác mây ngàn  

              Ba tháng nữa, lìa thế gian 

       Như Lai sẽ nhập Niết Bàn Vô Dư ”. 
    _______________________________ 

 (1) : Bodhipakkhiya – dhamma : 37 Pháp Trợ Bồ Đề , còn gọi là  

       37 Trợ Đạo Phẩm , ngoài Tứ Niệm Xứ , Tứ Thần Túc và  

       Thất Giác Chi đã được chú thích phía trước , còn lại : 

  * Tứ Chánh Cần ( Sammappaddhàna ) :   a) Thiện vị  sinh, sử   

      phát sinh .b) Thiện dĩ sinh, sử tăng trưởng . c) Ác vị sinh, sử  

      bất sinh . d) Ác dĩ sinh, sử đoạn diệt . (Điều lành chưa sinh, 

      hãy phát sinh , điều lành đã sinh, hãy tăng trưởng . Điều ác 

      chưa sinh, hãy đừng cho sinh ; điều ác đã sinh, hãy trừ diệt )  

  *  Ngũ Căn :Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn .  

  *  Ngũ Lực :Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực . 

  * Bát Chánh Đạo : Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ,  

     Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

     Chánh định . 
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          Lời khuyên dạy Đại Từ đã nói  

          Khiến Tăng Chúng không khỏi bi thương . 
 

              Sau đó Thiện Thệ  Pháp Vương 

       Nói thêm ý tưởng Vô thường tử sinh : 
 

       “ Ta đã tiều tụy thân hình 

        Già nua , mạng sống giữ gìn được đâu ! 

        Từ biệt các con trước sau 

        Một mình, Ta sẽ đi vào Vô Sinh 

        Tự mình nương tựa chính mình 

        Các con phải ráng thực hành cần chuyên 

        Chánh niệm, giữ giới luật riêng 

        Nhiếp thúc ý chí , giữ liền tự tâm 

        Tinh tấn trong Pháp, Luật thâm 

        Sẽ diệt sinh tử , mê lầm dứt ngay ”.         

 
PHẦN IV :      

                  

 1.       Đức Thế Tôn khoan thai, an lạc  

          Thân đắp y, mang bát vào thành 

              Vê-Sa-Li , cư dân lành 

       Tuần tự khất thực tịnh thanh ngọ thời  

          Rồi Thế Tôn tìm nơi thọ thực . 
 

          Khi trở về thì bậc Cha Lành 

              Quay nhìn Vê-Sa-Li thành 

       Cái nhìn voi chúa tinh anh, hiền hòa 

          Nói với A-Nan-Đa Tôn-giả : 
 

       “ Này A-Nan ! Từ giã nơi này 

              Như Lai nhìn lần cuối đây 

       Vê-Sa-Li sẽ không rày thấy qua . 



 


