
23. Kinh TỆ TÚC 
( Pàyàsi-sutta ) 

 
Như vậy, tôi nghe : 

 

 1.       Một thời nọ , Thánh Tăng Tôn Giả  

          Cưu-Ma-Lá  Ca-Diếp  (1) tịnh, hòa 

            ( Ku-Ma-Ra  Káp-Sá-Pa  (1) 

       Du hành tại Kô-Sa-La  (2) nước này 

        ( Kiều-Tất-La  tên đây cũng chính ) 

          Cùng Đại Chúng thanh tịnh giới điều 

              Khoảng năm trăm vị Tỷ Kheo 

       Đến một đô thị của Kiều-Tất-La  

          Sê-Táp-Da  (3) là tên thủ phủ . 
 

          Tôn Giả trú về phía Bắc thành 

              Rừng Sim-Sa-Pa  (4) yên lành . 
 

       Bấy giờ cai trị tại thành hiện đương 

          Pa-Da-Si  (5) ( Tiểu vương Tệ Túc ) 

          Đang hưởng phúc, trú tại thành này 

              Sê-Táp-Da , nơi đủ đầy 

       Dân cư đông đúc, cỏ cây tươi màu 

          Lúa gạo nhiều, nhiều ao nước trữ 

          Một vương địa ân tứ của vì 

              Quốc vương  Ba-Sê-Na-Đi  (6) 

       Tức Ba-Tư-Nặc, thuận tùy ban cho .  
    _______________________________ 

(1) : Tôn giả Kumàra Kassapa ( Cưu-ma-la Ca-Diếp ) . 

(2) : Nước Kosala ( Câu-tát-la hay Kiều-tất-la ) . 

(3) : Setavyà –  một đô thị của Kosala .  (4) : Rừng Simsapà . 

(5) : Tiểu vương Pàyàsi (Tệ Túc) . 

(6) : Quốc vương Pasenadi ( Ba-Tư-Nặc ) .  
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 2.       Lúc bấy giờ, vua Ba-Da-Sí  

          Khởi ác kiến quái dị như sau : 

            “ Trên đời không có đời sau 

       Không có các loại thuộc vào hóa sanh 

          Không quả báo thực hành thiện ác ”. 

          Tiểu vương cứ chấp ác kiến này . 
 

              Bàn-môn, Gia chủ nơi đây  

       Được nghe một vị hiện nay du hành 

          Sê-Táp-Da , bắc thành tạm ngụ 

          Đang an trú rừng Sim-Sa-Pa 

              Tiếng đồn tốt đẹp lan xa : 

    „ Tôn Giả là bậc tài ba vô ngần 

          Bậc học rộng, đa văn, diệu trí 

          Lời và ý thiện xảo, thấu tâm 

              Biện tài Trưởng lão cao thâm 

       Bậc A-La-Hán quang lâm nơi này ‟. 
 

          Rồi tất cả cùng vầy đoàn lũ 

          Bà-la-môn, Gia chủ thật đông 

              Từng đoàn, từng nhóm đồng lòng 

       Nhắm rừng đi đến để mong gặp ngài . 
 

 3.       Buổi trưa này, vua Ba-Da-Sí 

          Trên lầu thượng đã nghỉ trưa xong 

              Bỗng vua thấy các Bàn-môn 

       Cùng các Gia chủ thật đông tháp tùng 

          Tất cả cùng rời thành hoan hỷ 

          Nhắm hướng bắc trực chỉ đến rừng . 
 

              Thấy vậy, ngạc nhiên vô cùng 

       Tiểu vương ra lệnh cho quân gọi truyền 

          Quan hộ thành đến liền và hỏi : 
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     – “ Khanh hãy nói cho ta được thông : 

              Vì sao Gia chủ, Bàn-môn   

       Rời thành Sê-Táp-Da, đồng ra đi 

          Cùng quyến thuộc, thân tùy hoan hỷ   

          Từng đoàn, nhóm trực chỉ bắc phương 

              Khanh hãy nói rõ tận tường 

       Tại sao có chuyện bất thường xảy ra ? ” 
 

     – “ Bẩm Tôn Chủ ! Số là được biết 

          Có Sa-môn ưu việt cao thâm 

              Đệ tử Sa-môn Kiều-Đàm 

       Du hành thuyết giảng, quang lâm chốn này  

          Cùng đến đây , năm trăm Phích-Khú 

          Hiện đang trú rừng Sim-Sá-Pa 

              Tiếng đồn tốt đẹp lan xa : 

     „ Tôn Giả là bậc tài ba vô ngần 

          Bậc học rộng, đa văn, diệu trí 

          Lời và ý thiện xảo, thấu tâm 

              Biện tài Trưởng lão cao thâm 

       Bậc A-La-Hán quang lâm nơi này ‟. 
 

          Rồi tất cả cùng vầy đoàn lũ 

          Bà-la-môn, Gia chủ thật đông 

              Từng đoàn, từng nhóm đồng lòng 

       Nhắm rừng đi đến để mong gặp ngài . 

          Yết kiến bậc trí tài Tôn giả 

          Ku-Ma-Rá Káp-Sá-Pá  đây ”.    
 

          – “ Này khanh ! Hãy đi chớ chầy 

       Đến nơi nghỉ tạm gặp ngay các vì 

          Bà-la-môn rồi thì Gia chủ 

          Nói với họ đầy đủ như vầy :  

            „ Vua Ba-Da-Si hiện nay 
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       Mong các Hiền giả tại đây được tường 

          Xin hãy chờ , Tiểu vương sẽ đến 

          Cùng yết kiến Tôn Giả Sa-môn . 
 

              Vị Káp-Sá-Pá Sa-môn 

       Có thể cảm hóa Bàn-môn các hàng 

          Cùng Gia chủ , chỉ toàn ngu muội 

          Kém khả năng, u tối tin rằng : 

            „ Có đời sau , có hóa sanh 

       Hành vi thiện ác sẵn dành quả sau ‟. 

          Nhưng không đâu ! Khanh nên biết đó 

          Sự thật là không có đời sau 

              Các loại hóa sanh có đâu ? 

       Hành vi thiện ác chẳng sao , lo gì ! ”. 
 

    – “ Thần xin vâng ! Bẩm vì Tôn Chủ ! ”  
 

          Quan hộ thành tuân thủ ra đi 

              Đến gặp Bàn-môn các vì 

       Những lời chủ dặn tức thì nói ra . 
 

 4.       Rồi Tiểu vương là Ba-Da-Sí 

          Được Phạm-chí, Gia-chủ, thân tùy 

              Hộ tống Tiểu vương, cùng đi 

       Đến rừng yết kiến một vì Thánh Tăng . 

          Họ dừng chân sau khi đi đến , 

          Vua nói lời thân mến, xã giao  

              Thân ái, chúc tụng, đón chào 

       Rồi vua cũng đã ngồi vào một bên . 

          Bà-la-môn, tuổi tên Gia-chủ 

          Có người thì khể thủ Sa-môn 

              Có người chúc tụng nói dồn 

       Có người chỉ vái Sa-môn rồi ngồi 

          Có người chỉ nói trôi tên họ 
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          Cũng có kẻ chỉ ngó, lặng yên .  
 

              Sau khi ngồi xuống một bên  

       Vua Ba-Da-Sí đã liền thưa qua : 
 

    – “ Ca-Diếp Ku-Ma-Ra Tôn Giả !   

          Tôi có cả chủ thuyết từ lâu 

              Cũng là tri kiến như sau : 

     „ Con người chẳng có đời sau sẵn dành 

          Cũng không có hóa sanh các loại 

          Làm thiện ác không quả báo gì ! ”.  
 

          – “ Tôn Chủ ! Tôi không thấy gì  

       Không nghe quan điểm cáo tri như vầy 

          Tri kiến này, tôi không nghe, thấy 

          Sao Tôn Chủ ngài lại nói vầy ?  

              Vì quan điểm, tri kiến đây  

       Xin hỏi Tôn Chủ điều này như sau : 
 

        „ Tôn Chủ nghĩ thế nào diễn biến 

          Về quan điểm, tri kiến như trên ? 

              Tôi xin hỏi điều đầu tiên 

       Tôn Chủ tùy thuộc theo duyên trả lời : 

          Kìa mặt trời, mặt trăng vời vợi          

          Chúng thuộc về thế giới nào đây ? 

              Thế giới khác , thế giới này ?  

       Thuộc chư Thiên hay thuộc ngay loài người ? ”   
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Mặt trời , trăng ấy 

          Thuộc thế giới không phải nơi đây 

              Không thuộc vào thế giới này  

       Chúng thuộc Thiên giới, từng mây ngút ngàn ”. 
 

    – “ Này Tôn Chủ ! Rõ ràng vậy đó 

          Phải chấp nhận là : Có đời sau 
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              Có các loại hóa sanh mau 

       Hành vi thiện ác đáo đầu báo chung ”. 
 

 6. – “ Dầu Tôn Giả đã dùng biện luận  

          Nói như vậy, tôi vẫn chấp rành :  

            „ Không đời sau, không hóa sanh  

       Không có quả báo từ danh ác, lành ”. 
 

     – “ Này Tôn Chủ ! Phát sanh từ đó 

          Sự kiện gì chứng tỏ điều mà 

              Quan điểm Tôn Chủ chấp qua ? ” 
 

 – “ Tôn Giả Ca-Diếp ! Có qua điều này 

          Để chứng minh ở đây tri kiến  

          Và quan điểm biểu hiện của tôi . 

              Thưa Tôn Giả ! Chuyện lâu rồi  

       Có những thân quyến của tôi một thời  

          Là những người sát sanh, trộm cắp 

          Hoặc tà dâm , đầy ắp gian ngoa 

              Nói láo, hai lưỡi, ba hoa 

       Nói lời độc ác , toàn là hại nhân 

          Luôn hận sân, chấp càn tà kiến 

          Nhiều tham dục, đê tiện hành vi 

              Rồi thời gian dài qua đi 

       Họ bị trọng bệnh, mọi thì khổ đau 

          Hay vướng vào các phần chứng tật  
  

          Khi tôi biết họ sắp qua đời 

              Tôi liền đến họ , mở lời : 

     “ Theo như quan điểm từ nơi giới điều 

          Các Sa-môn hay nhiều Phạm-chí       

          Có tri kiến minh thị nghiêm thâm :                      

            „ Những ai sát, đạo, vọng, dâm 

       Mạng chung thân hoại, sinh nhằm khổ đau 
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          Vào khổ giới hay vào ác thú 

          Hoặc đọa xứ, địa ngục triền miên ‟. 

              Đời này các vị thường xuyên 

       Những điều xấu ác đã chuyên thực hành 

          Là những người sát sanh, trộm cắp 

          Hoặc tà dâm , đầy ắp gian ngoa 

              Nói láo, hai lưỡi, ba hoa 

       Nói lời độc ác , toàn là hại nhân 

          Luôn hận sân, chấp càn tà kiến 

          Nhiều tham dục, đê tiện tâm thân 

              Không ác nào không dự phần . 

       Nếu lời Phạm-chí, tinh cần Sa-môn  

          Là chính xác, đáng tôn, chí phải 

          Thì sau khi thân hoại mạng chung 

              Phải sinh khổ cảnh vô cùng 

       Ác thú, địa ngục hãi hùng trải qua .  
 

          Các vị phải cho ta biết kỹ 

          Quả báo mà các vị chịu đây 

              Để ta biết chắc điều này : 

     „ Có đời sau, có các loài hóa sanh  

          Làm thiện ác sẵn dành quả báo ‟.  

          Các vị là hữu hảo của ta 

              Những gì các vị thấy ra  

       Thời ta cũng thấy như là chính ta ”.  
 

          Các vị ấy nhận qua lời dặn , 

          Nhưng từ đó đã chẳng có ai 

              Đến nói với tôi điều này 

       Cũng không sứ giả vãng lai nhắn lời . 
         

          Sự kiện vậy nên tôi tri kiến : 

        „ Không đời sau, không chuyện hóa sanh   
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              Hành vi dù ác hay lành 

       Cũng chẳng quả báo sẵn dành cho ai ‟.  
 

 7. – “ Này Tôn Chủ ! Tôi nay xin hỏi  

          Xin Tôn Chủ hãy nói rõ vào 

              Ngài sẽ nghĩ như thế nào 

       Như một kẻ cướp thuộc vào đại hung 

       ( Thường giết người hay cùng cướp của ) 

          Bị quan quân vây bủa, bắt ngay 

              Giải đến trước điện cho ngài 

       Ngài ra lệnh trói kẻ đây tức thì : 
 

        „ Hãy trói ghì bằng giây thật chắc  

          Và trói quặt hai tay ra sau 

              Hãy mau cạo hắn trọc đầu 

       Đánh trống vang dội nơi nào cần đi 

          Dẫn hắn đi đường này hẽm nọ 

          Rồi đưa nó ra cổng thành Nam 

              Chặt đầu tại pháp trường nam ‟. 
 

       Quan quân vâng lệnh và làm khẩn trương . 

          Tại pháp trường bảo y quỳ xuống 

          Nhưng phạm nhân lại muốn yêu cầu : 

            „ Xin hãy chờ cho lâu lâu 

       Tôi muốn thăm viếng, nói câu chia lìa 

          Với quyến thuộc làng kia, tỉnh ấy ‟. 

          Tôn chủ thấy hợp lý hay không ? 

              Đao phủ có thể bằng lòng 

       Yêu cầu ấy hay chém xong cho rồi ? ”. 
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Không đời nào được 

          Ý ngông ngược của tên cướp đây , 

              Đao phủ bác ý muốn này 

       Đem tên cướp đó chặt ngay lấy đầu ”. 
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     – “ Này Tôn Chủ ! Mặc dầu tên cướp 

          Thuộc loài người và được hành hình 

              Cũng bởi loài người như mình , 

       Thì những quyến thuộc thân tình ngài đây 

          Đã tạo ác với đầy tội lỗi 

          Bị sinh vào khổ giới u minh 

              Đọa vào địa ngục hành hình   

       Lại xin ngục tốt mã hình diện ngưu : 

        „ Xin ngục quan hãy lưu án lại 

          Cho phép tôi tâu lại vua tôi  

              Vua Ba-Da-Si cõi đời 

       Để vua biết rõ hiện thời của tôi ‟.  
 

          Đó là điều xa rời, vô lý 

          Thế Tôn Chủ ngài nghĩ thế nào ? ”.  
 

         – “ Tôn Giả nói thế mặc dầu  

       Nhưng tôi vẫn chấp y vào ý tôi ”. 
 

     – “ Này Tôn Chủ ! Vậy thời điều đó 

          Sự kiện gì để có chứng minh 

              Không có đời sau, hóa sanh 

       Không có quả báo ác, lành làm ra ? ”. 
        

    – “ Thưa Tôn Giả ! Số là thuở trước 

          Tôi có những quyến thuộc thân bằng 

              Gìn giữ thập thiện, cấm ngăn                   

       Không sát sinh cũng không hằng tà dâm 

          Không trộm cướp, không phần nói dối  

          Không hai lưỡi, không nói ba hoa 

              Không lời độc ác điêu ngoa  

       Không sân, tham dục, không tà kiến đâu .  

          Những người này về sau trọng bệnh 

          Hoặc dẫn đến chứng tật khổ đau 
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              Biết họ sống chẳng bao lâu 

       Chứng bệnh nguy kịch, trước sau từ trần . 

          Tôi đi cùng quan quân đến gặp 

          Nói với họ : „ Nay sắp không còn  

              Ta nghe một số Sa-môn 

       Hay là một số Bàn-môn các nhà 

          Với quan điểm cũng là tri kiến 

          Là : Những ai hành thiện từ tâm 

              Giữ giới không sát, đạo, dâm 

       Chỉ dùng thiện khẩu, không lầm, hận sân 

          Không tham dục, không phần tà kiến 

          Khi mạng chung, hóa hiện Thiên cung 

              Hay sinh nhàn cảnh vô cùng . 

       Thì nay các vị giữ chung giới điều 

          Rất trong sạch và nhiều an lạc , 

          Các vị sau khi thác đi rồi 

              Hãy trở về lại tức thời 

       Nói cho ta biết : „ Có đời sau đây 

          Các loại hay hóa sanh cũng có  

          Quả báo có cho việc ác, lành ‟.    

              Nhưng sự thật đã đành rành  

       Chẳng có ai trở về nhanh trả lời . 
 

          Cho nên tôi chấp trì tri kiến 

          Quan điểm hiện tôi vẫn sẵn dành :   

            „ Chẳng có đời sau, hóa sanh 

       Cũng chẳng quả báo ác, lành làm ra ‟. 
 

 9.  – “ Này Tôn Chủ ! Vậy ta ví dụ  

          Để Tôn Chủ suy nghĩ thế nào 

              Ví như có người té vào 

       Hầm phân hôi thối không sao kể này, 
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          Gặp duyên may, có ngài tại đó 

          Truyền quân sĩ bảo họ kéo lên 

              Rồi bảo lấy que gạt liền  

       Phân đầy dơ bẩn phủ trên người này, 

          Cho thoa vào người này ba lượt 

          Phấn màu vàng để được khô thân 

              Rồi bảo quân sĩ phải cần 

       Tắm cho người ấy ba lần sạch trơn 

          Thoa dầu thơm và dùng bột mịn 

          Phấn Chun-Na  thoa kín toàn thân 

              Cạo râu, hớt tóc ân cần 

       Choàng vòng hoa quý và phần dầu thơm 

          Dùng vải quý thêu, cườm  trang sức 

          Rồi truyền đưa lập tức người này 

              Vào ở trong tòa lâu đài 

       Hưởng năm dục lạc lâu dài tại đây . 
 

          Theo Tôn Chủ , người này sau đó 

          Có thể nào chịu khó đâm đầu 

              Vào hầm phân thối dòi bâu ? ”. 
         

 – “ Thưa Tôn Giả ! Chẳng thể nào xảy ra 

          Hầm phân là một nơi bất tịnh 

          Đáng ghê tởm vì dính phân dơ 

              Hôi thối , xú uế vô bờ 

       Người này nhất quyết không chờ trở vô ”. 
 

    – “ Này Tôn Chủ ! Xô bồ vô kể 

          Đầy bất tịnh thân thể con người  

              Đối với chư Thiên cõi trời 

       Thường hay ghê tởm mùi hôi loài người 

          Trăm do tuần xa rời mùi quyện . 
 

          Những thân quyến của ngài trước đây 
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              Hóa sinh Thiên giới cõi này 

       Do sự giữ giới lâu dài tinh nghiêm 

          Chư Thiên sẽ chẳng tìm Tôn Chủ 

          Vì quá sợ uế xú cõi trần . 

              Sự kiện như vậy là nhân 

       Để tin rằng có về phần đời sau 

          Có quả báo nhằm vào thiện ác 

          Cũng có các loại hóa sinh này ”. 
 

10.      – “ Thưa Tôn Giả ! Dù ngài đây 

       Có nói như vậy, tôi nay vẫn còn 

          Tin sắt son điều này cương quyết  

          Là nhất thiết „ không có đời sau ‟ 

              Hóa sinh là chuyện không đâu 

       Chẳng có quả báo đi sau việc làm ”.  
 

     – “ Này Tôn Chủ ! Bao hàm sự kiện 

          Nó đã khiến ngài chấp điều này ? ” 
 

         – “ Thưa Tôn Giả ! Xin nói ngay : 

       Tôi có thân quyến hằng ngày tịnh thanh  

          Giới thập thiện thực hành nghiêm túc  

          Nhưng đến lúc trọng bệnh bi thương 

              Tôi biết họ sắp vô thường 

       Nên tôi đi đến bên giường họ mau  

          Nói với họ : „ Từ lâu các vị 

          Sa-môn hay Phạm-chí chủ trương : 

              Những ai sống đời hiền lương  

       Thập thiện vâng giữ, kỷ cương vẫn dùng 

          Khi thân hoại mạng chung , sinh tới 

          Các Thiên giới, nhàn cảnh lạc an . 
 

              Nay các vị giới bảo toàn, 

       Theo quan điểm đó, sinh sang cõi trời 
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          Đến khi đó, nhớ lời đã hứa 

          Đừng lần lựa, về báo tin lành ‟.   
 

              Các vị ấy hứa thực hành 

       Nhưng tôi chẳng thấy ngọn ngành họ đâu . 

          Nên chắc chắn đời sau không có 

          Cũng không có các loại hóa sanh 

              Các hành vi ác hay lành 

       Cũng chẳng quả báo phát sanh , rõ rồi ! ”. 
 

11. – “ Này Tôn Chủ ! Tuổi đời nhân thế 

          Một trăm năm chẳng dễ mấy người . 

              Một ngày một đêm cõi trời  

       Bằng một thế kỷ cõi người chúng ta . 

          Ba mươi ngày thì ra một tháng 

          Mười hai tháng trọn vẹn một năm 

              Tuổi chư Thiên một ngàn năm 

       Cung trời Đao Lợi cao thâm hưởng nhàn . 
 

          Còn các hàng thân bằng quyến thuộc  

          Của Tôn Chủ hưởng phước cõi trời              

              Vô cùng hoan lạc thảnh thơi 

       Các vị ấy nghĩ : „ Nay thời hãy chơi 

          Hưởng thụ nơi năm phần dục lạc 

          Vài ngày khác ta sẽ thông tri  

              Cho Tôn Chủ Ba-Da-Si  

       Để biết nhiều kiếp chuyển kỳ, tái sinh ‟.  
 

          Vậy thì ngài biết tin báo hỷ 

          Sau khi nhiều thế kỷ trôi qua ? ” 
 

         – “ Thưa Tôn Giả ! Quá lâu xa 

       Nhiều trăm năm, chẳng sống qua như vầy . 

          Nhưng tôi nay có điều xin hỏi 
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          Xin Tôn Giả hãy nói rõ liền : 

              Ai cho ngài biết căn nguyên 

       Chư thiên Tam thập tam thiên cõi này ? 

          Cả ngàn năm sống dài tuổi thọ , 

          Tôi không tin là có điều này ”. 
 

          – “ Tôn Chủ ! Câu hỏi thật hay , 

       Nhưng ta ví dụ chuyện này  thuyết minh : 

          Như bẩm sinh bị mù , người nọ 

          Không thấy sắc xanh, đỏ, đậm, phai  

              Vàng, nâu, tế nhị, thô dày  

       Không thấy tinh tú, trăng hay mặt trời 

          Nên người đó mọi thời phủ nhận 

          Không tin có sắc trắng, đen, nâu 

              Đỏ, hồng, xanh, vàng…các màu 

       Không sắc tế nhị, không màu cứng thô , 

          Cũng hồ đồ cho là láo cả 

          Khi nghe tả trăng, sao, mặt trời . 

              Ngài nghe người ấy nói thời 

       Có thấy hợp lý những lời ấy không ? ” 
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Thật không hợp lý  

          Vì đích thị có các sắc màu 

              Có mặt trời, có trăng, sao  

       Người nào có mắt trông vào biết ngay . 

          Người mù này vì không biết tận 

          Thì không thể phủ nhận như vầy ”. 
 

         – “ Cũng vậy Tôn Chủ , hiện nay 

       Khi ngài phủ nhận có rày Chư Thiên 

          Cõi Tam thập tam thiên sống thọ 

          Một ngàn năm nếu đọ tuổi người . 

              Chư Thiên sống các cõi trời 
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       Với con mắt thịt loài người chúng ta 

          Không thể nào thấy qua Thiên chúng , 

          Trừ những vị tuy cũng là người 

            ( Sa-môn, Bàn-môn trên đời ) 

       Độc cư rừng vắng, những nơi không ồn 

          Ít tiếng động, tâm hồn thanh tịnh 

          Sống nhiệt tâm, thiền định tinh cần  

              Không phóng dật, trừ dục trần 

       Làm cho thiên nhãn dần dần phát sanh 

          Với thiên nhãn tịnh thanh như vậy 

          Mắt vị ấy thắng xa loài người , 

              Vị ấy trông thấy cõi trời 

       Hóa sanh các loại, nhiều đời trước sau .  
 

          Còn Tôn Chủ từ lâu chấp trước 

          Vì mắt thịt, chẳng được thấy qua  

              Chư Thiên các cõi gần, xa 

       Nên ngài cố chấp cho là đều không . 

          Nhưng ta giữ vững trong tri kiến : 

        „ Có đời sau , ác & thiện hành vi   

              Đều có quả báo tức thì 

       Hóa sinh các loại vẫn tùy nhân duyên ”. 
 

12. –“ Thưa Tôn Giả ! Dựa trên sự kiện  

          Không lay chuyển tôi chấp nhận rằng : 

            „ Không có đời sau sẵn dành 

       Không có các loại hóa sanh thuộc về 

          Làm thiện ác không hề quả báo ”. 
 

    – “ Tôn Chủ bảo sự kiện thế nào ? 
 

          – “ Thưa Tôn Giả ! Có biết bao 

        Sa-môn, Phạm-chí dồi trau điều lành 

        Giữ giới cấm tịnh thanh chân chánh 
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          Có thiện tánh , nhưng ngại khổ đau 

              Ham sống, sợ chết đến mau 

       Chỉ ham sung sướng, chớ nào khác đâu ! 
 

          Nên tôi nghĩ : Tại sao các vị 

          Sa-môn hay Phạm-chí biết là : 

            „ Nhờ vào giới hạnh của ta 

       Sau khi mệnh tận thì ta sinh về  

          Các cõi trời muôn bề tốt đẹp , 

          Vậy hãy dẹp cuộc sống hiện nay ‟ 
 

              Sau đó thì các vị này 

       Hoặc uống thuốc độc hoặc bày kiếm đâm  

          Hoặc treo cổ, tự trầm sông biển 

          Nhảy xuống giếng, lao xuống hố sâu 

              Để được thỏa nguyện chết mau 

       Sống đời tốt đẹp kiếp sau của mình 

          Nhưng thật tình tôi không thấy tận 

          Các vị vẫn giữ giới, làm lành  

              Chịu chết để được tái sanh , 

       Ham sống, ngại chết , chỉ dành sướng vui . 

          Do sự kiện không xuôi thuận lý 

          Nên tôi vẫn chấp kỹ ý mình ”. 
 

13.      – “ Này Tôn Chủ ! Hãy an bình !   

       Tôi có ví dụ biện minh rõ ràng , 

          Ở đời này, những hàng có trí 

          Nhờ ví dụ, nghĩa lý hiểu thông . 
         

              Ngày xưa có một Bàn-môn 

       Với hai người vợ thảy đồng có con  

          Người vợ cả có con đã lớn 

          Mười hai tuổi, táo tợn tinh khôn 

              Còn vợ hai  Bà-la-môn 
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       Có thai sắp đến lâm bồn không xa . 

          Bỗng người cha thình lình tạ thế 

          Nên không để di chúc rõ ràng . 

              Con người vợ cả liền sang 

       Nói với vợ lẻ cha chàng ta ngay :  

     – „ Này Tiểu mẫu ! Hiện nay tài sản 

          Hoặc lúa gạo, nhà, ván, bạc vàng 

              Đều là của tôi hoàn toàn 

       Hãy giao tất cả sẵn sàng cho tôi ‟. 

          Người vợ hai tức thời nói lại : 
     

     – „ Tiểu tử hãy chờ đợi ít ngày    

              Sau khi sinh đứa con này  

       Nếu là trai sẽ hưởng ngay gia tài 

          Nếu là gái, chờ ngày khôn lớn  

          Sẽ hầu hạ tối sớm cho ngươi 

              Gia tài giao hẳn cho ngươi ‟. 
 

       Nhưng đứa trai ấy mặc lời vợ hai  

          Cứ vật nài đòi giao tài sản 

          Lần thứ hai rồi hạn lần ba . 

              Người vợ lẻ vẫn nói là  

       Ý mình muốn đợi sinh ra con rồi 

          Sẽ tùy nơi con trai hay gái 

          Để giao lại hay giữ cho con . 
 

              Nhưng người con trai Bàn-môn  

       Cứ luôn thúc giục giao tròn cho mau .  

          Người vợ hai liền vào phòng kín 

          Với ý định rạch bụng của mình 

              Để biết đứa con sẽ sinh 

       Là trai hay gái để mình liệu toan . 

          Nhưng than ôi ! Người đàn bà ấy        
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          Vì si mê , hại lấy thân mình 

              Hại luôn bào thai chưa sinh 

       Cả hai đều chết, vô minh sử bày 

          Rồi gia tài cũng tiêu , mất cả 

          Vì ngu xuẩn và quá hồ đồ . 
 

              Nay Tôn Chủ lại đi vô 

       Con đường vô trí ngây ngô như vầy   

          Khi tìm ngay đời sau như thế 

          Đầy nguy hiểm, vô kể nạn tai . 
 

              Sa-môn, Bàn-môn các ngài 

       Giới hạnh trong sạch, hiển bày tuệ tri  

          Không bắt buộc cái gì chưa chín 

          Cần gấp rút phải chin muồi nhanh 

            ( Như trái cây xanh trên cành 

       Không thể hối thúc phải nhanh chin muồi ). 
 

          Không dễ duôi, các vì Phạm-chí 

          Các Sa-môn có trí, vô tham 

              Chờ đến chin muồi mới làm 

       Giữ mạng không phải vì ham sống hoài , 

          Sống lâu đây, tạo nhiều công đức 

          Đem hạnh phúc thiết thực cho đời 

              Vì lòng thương tưởng Người, Trời 

       Hạnh phúc, an lạc loài người, chư Thiên . 

          Này Tôn Chủ ! Nhân duyên như đó 

          Nên phải biết là : Có đời sau 

              Có các loài hóa sinh mau 

       Hành vi thiện ác đáo đầu báo chung ”.  
 

14. –“ Dẫu Tôn Giả đã dùng biện luận 

          Nói như vậy, tôi vẫn chấp rằng : 

            „ Không đời sau, không hóa sanh 
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       Không có quả báo quẩn quanh ác, lành ”. 
 

   – “ Tôn Chủ hãy giải rành biện bác  

          Sự kiện khác khiến chấp điều này ? ”. 
 

          – “ Thưa Tôn Giả ! Có một ngày 

       Quan quân đã bắt được ngay tức thời 

          Kẻ giết người sau khi cướp bóc 

          Bị nã tróc, nay bắt được rồi  

              Đoạn họ giải đến cho tôi 

       Để tôi xử tội hợp nơi luật hình .  

          Tôi ra lệnh hành hình thẳng thắn 

          Sai quân lính bỏ hắn vào chum 

              Lấy da ướt bịt miệng chum 

       Dùng đất sét ướt quện trùm lên trên . 

          Khiêng chum ấy đặt lên lò lửa 

          Rồi nổi lửa đốt kẻ ở trong 

              Khi nghĩ kẻ ấy chết xong 

       Khiêng chum ấy xuống mở bung miệng liền 

          Vội nhìn nghiêng vào trong chum ấy  

          Mong được thấy linh hồn bay lên 

              Thoát ra từ người chết trên , 

       Nhưng nào có thấy bay lên cái gì ! ” 
 

15. –“ Này Tôn Chủ ! Vậy thì xin hỏi 

          Nếu thuận ý, xin nói cho hay : 

              Ngài có nằm mộng đêm & ngày  

       Thấy được cảnh trí khiến ngài hân hoan  

          Cảnh núi rừng, xóm làng, ao nước 

          Cảnh vườn tược, biển cả, đồng bằng ? ” 
 

          – “ Xin thưa Tôn Giả ! Vẫn hằng 

       Tôi thường mộng thấy nhiều lần khác nhau ”. 

    – “ Thưa Tôn Chủ ! Thường hầu ngài ngủ 
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          Nhiều gia nhân với đủ giai từng 

              Người thấp lùn, kẻ gù lưng 

       Có những thiếu nữ, đặc trưng đàn bà ? ” 
 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Đúng là như vậy ”.  
 

    – “ Họ có thấy linh hồn ngài bay  

              Thoát ra đi đó đi đây ? ”. 
 

 – “ Tôn Giả ! Không có chuyện này xảy ra ”. 
 

    – “ Này Tôn Chủ ! Vậy là đã rõ 

          Linh hồn đó chẳng thể thấy trông 

              Làm sao ngài thấy linh hồn 

       Của người đã chết còn tồn bay lên ? 

          Do điều trên nên tôi chấp nhận 

          Có hoá sanh và dẫn đời sau 

              Các việc làm thiện & ác nào 

       Đều có quả báo tùy vào hành vi ”. 
 

16. –“ Thưa Tôn Giả ! Dù gì đi nữa  

          Dù lời ngài hàm chứa nghĩa sâu 

              Tôi vẫn cứ chấp nhận vào  

       Quan điểm, tri kiến từ đầu của tôi . 

          Thưa Tôn Giả ! Đây thời sự kiện 

          Để xác chứng tri kiến ở đây : 

              Vào thuở trước, có một ngày  

       Quan quân bắt được kẻ đầy ác tâm  

          Đã giết người lại nhằm cướp của 

          Bị quan quân vây bủa, bắt rồi 

              Đoạn họ giải đến cho tôi  

       Để tôi xử tội hợp nơi luật hình  

          Tôi ra lệnh quân binh ứng chực 

          Đem cân sống lập tức kẻ này 

              Đoạn lấy giây cung sẵn bày  
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       Thắt cổ cho chết người này, rồi cân 

          Thấy rõ rằng : sống còn di chuyển 

          Thì nhẹ hơn, nhu nhuyến và mềm  

              Chết rồi cân thấy nặng thêm 

       Không nhu nhuyến nữa, không mềm mại ra . 
 

          Tôn Giả Káp-Sa-Pa ! Do đó 

          Tôi vẫn chấp : Không có đời sau 

              Hóa sinh là chuyện không đâu 

       Chẳng có quả báo đi sau ác, lành ”. 
 

17. –“ Này Tôn Chủ ! Có nhanh ví dụ 

          Nhờ ví dụ, người trí hiểu rành . 

              Như có người nọ đem cân 

       Khối sắt đã được qua phần đốt nung 

          Đỏ hừng hực , nói chung rất nóng , 

          Ngày hôm sau, mau chóng đem cân 

              Khối sắt nguội lạnh sẵn phần . 

       Theo ngài, khối sắt đem cân lúc nào 

          Thì nhẹ hơn, mềm vào nhu nhuyến ? 

          Khi cháy đỏ hay hiện nguội tanh ? ”. 
 

         – “ Thưa Tôn Giả ! Phải hiểu rành 

       Khi sắt cháy đỏ sẽ thành nhẹ hơn 

          Nhu nhuyến hơn, trở nên mềm mại 

          Khi nguội lạnh, cân lại nặng hơn  

              Không nhu nhuyến và cứng hơn 

       Theo như tôi hiểu nguồn cơn như vầy ”. 
 

    – “ Này Tôn Chủ ! Thân này tuổi thọ 

          Có sức nóng và có Thức này 

              Thì nó mềm mại, nhẹ thay ! 

       Thế nhưng đến lúc thân này chết đi 

          Khi vĩnh ly, không còn tuổi thọ  
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          Không sức nóng, không có Thức này 

              Thì nó nặng hơn, cứng ngay 

       Không còn nhu nhuyến như ngày sống đâu ! 

          Này Tôn Chủ ! Nhờ vào điều đó 

          Tôi chấp nhận là Có đời sau 

              Có các loại hóa sinh mau 

       Hành vi thiện, ác đáo đầu báo chung ”. 
 

18. –“ Thưa Tôn Giả ! Ngài dùng biện luận  

          Nói như vậy. tôi vẫn không thôi 

              Chấp vào tri kiến của tôi . 

       Còn có sự kiện như hồi trước đây : 
 

          Một người hay giết người, cướp của 

          Bị quan quân vây bủa, bắt rồi 

              Đoạn họ giải đến cho tôi 

       Để tôi xử tội hợp nơi luật hình  

          Tôi ra lệnh quân binh ứng chực  

          Đem người này lập tức lột da 

              Da ngoài, da trong lột ra 

       Thịt, gân, xương, tủy anh ta tức thì . 

          Khi người ấy chết đi phân nửa 

          Tôi ra lệnh lật ngửa anh ta 

              Xem linh hồn có đi ra ? 

       Không thấy , tôi nghĩ hay là lật nghiêng 

          Rồi lật úp , đến phiên cong lại 

          Đặt đứng thẳng rồi lại lộn đầu 

              Đánh người ấy với tay mau 

       Hay với cục đất đập vào người y 

          Dùng gậy, gươm đập y khắp chỗ  

          Để xem có thoát ra linh hồn ? 

              Nhưng tôi chẳng thấy linh hồn .  
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       Y có sắc pháp, vẫn còn mắt trông , 

          Nhưng các căn đã không cảm thọ 

          Dù vẫn có tai, mũi, lưỡi, thân . 

              Thinh, hương, vị, xúc  hết cần 

       Vì không cảm thọ các căn như vầy . 

          Thưa Tôn Giả ! Do đây sự kiện 

          Nên đã khiến tôi chấp ý mình ”.  
 

19.      – “ Này Tôn Chủ ! Có sự tình     

       Tôi đưa ví dụ biện minh như vầy 

          Nhờ ví dụ ở đây , người trí 

          Sẽ hiểu rõ nghĩa lý , nghiệm ra : 

              Xưa có người thổi tù-và  

       Y có một chiếc tù-và được cho 

          Bằng vỏ ốc rất to, đẹp mới  

          Y đi đến biên giới nước nhà 

              Vào trong một làng vùng xa 

       Giữa làng, y lấy tù-và thổi lên         

          Thổi ba lần rồi bèn đặt nó  

          Trên đám cỏ , ngồi xuống một bên  

              Người dân của làng vùng biên 

       Suy nghĩ không biết tiếng trên là gì 

          Mà khả ái, mê ly vô tận 

          Nghe hấp dẫn, rung cảm như vầy ? 

              Họ tụ lại, hỏi người này ,  

       Thì được người ấy chỉ bày rõ ra :  

        „ Này các bạn ! Tù-và tôi đó 

          Tiếng của nó khả ái, mê ly ‟. 
 

              Nghe vậy, nhiều người tức thì 

       Đặt tù-và đó chuyển di nhiều bề 

          Khi đặt ngửa hay bề cong lại 
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          Đặt đứng thẳng rồi lại ngược đầu , 

              Lấy tay, gậy, đất, gươm dao 

       Rồi từ mọi phía đánh vào còi kia . 

          Vừa đánh, các người kia vừa nói : 

        „ Bạn tù-và ! Hãy nói lên đi ‟ 

              Nhưng tù-và chẳng nói gì . 

       Người chủ suy nghĩ : „ Ngu si quá chừng ! 

          Những người dân ở vùng biên giới 

          Chẳng nghĩ ngợi, tìm hiểu sâu xa 

              Họ lại tìm tiếng tù-và 

       Rất vô ý thức diễn ra vừa rồi ”.  
 

          Trong lúc họ đứng ngồi nhìn ngắm 

          Người chủ nắm lấy chiếc tù-và 

              Thổi lên ba lần vang xa 

       Rồi anh ta xách tù-và ra đi . 
 

          Dân biên giới tức thì suy nghĩ :  

       „ Tù-và chỉ vang tiếng mọi nơi 

              Khi có phụ trợ của người 

       Có gió phụ trợ, tiếng thời vang ra . 
 

          Này Tôn Chủ ! Người ta cũng vậy 

          Khi thân này có mấy điều cần : 

              Có tuổi thọ , hơi nóng thân 

       Có Thức phụ trợ thì thân chuyển dời , 

          Đi tới, lui, nằm ngồi hoặc đứng  

          Thân cảm xúc, biết cứng hay mềm 

              Mắt trông thấy sắc ngày, đêm 

       Tai nghe tiếng, mũi ngửi thêm hương trần 

          Lưỡi nếm vị , ý phần biết pháp .  
  

          Khi thân không có các phần này : 

              Tuổi thọ, hơi nóng, Thức đây  
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       Phù trợ tích cực , thân này bất tri  

          Khi đứng, đi, nằm, ngồi, chuyển động  

          Tai không nghe tiếng bổng tiếng trầm 

              Mắt, mũi, lưỡi, thân, ý phần 

       Cũng không cảm nhận ngũ trần có ra 

          Là sắc, hương, vị  và xúc, pháp 

          Nên xác chết không đáp ứng thôi . 

              Sự kiện như vậy, nên tôi 

       Chấp nhận quan điểm : „Có đời về sau 

          Các loại nào hóa sinh cũng có  

          Thiện, ác thọ quả báo hiển nhiên ”. 
 

20.     – “ Tôn Giả Ca-Diếp ! Tuy nhiên 

       Tôi vẫn chấp nhận ý riêng của mình . 

          Có sự kiện hành hình tội phạm  

          Nguyên trước đây có đám quan quân 

              Bắt được tên cướp sát nhân 

       Giải đến tôi để xử phân tội hình   

          Tôi ra lệnh quân binh ứng chực : 
 

        „ Hãy lột da lập tức tên này , 

              Có thể linh hồn thấy ngay ‟. 

       Nhưng đã thất vọng, điều đây không thành . 

          Ra lệnh tiếp : Cắt nhanh gân, thịt 

          Rồi lóc xương đến tít tủy xương 

              Để thấy linh hồn vấn vương 

       Thoát ra từ cái xác đương chết dần . 

          Dù nhiều lần hành hình như thế 

          Vẫn không thể thấy được linh hồn 

              Cho nên tôi vẫn bảo tồn 

       Quan điểm, tri kiến sắt son của mình  

          Là đời sau thật tình không có 
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          Cũng không có các loại hóa sinh  

              Hành vi thiện, ác của mình 

       Chẳng có quả báo , đinh ninh ý này ”. 
 

21. –“ Này Tôn Chủ ! Có ngay ví dụ 

          Nhờ ví dụ, người trí hiểu lời . 

              Tôn Chủ ! Thuở xưa có người  

       Bện tóc thờ lửa sống nơi núi rừng 

          Cái cốc lá y từng đã sống .  

          Một hôm bỗng có đám di dân 

              Đến ngụ qua đêm trong sân 

       Cái cốc y  ở  cũng gần chỗ đây .  

          Đến sáng ngày, lệnh người lãnh đạo 

          Cả đám người được báo phải đi . 
 

              Người bện tóc liền nghĩ suy : 

     „ Ta hãy đến chỗ của vì chỉ huy    

          Đám người này còn chi để sót 

          Đồ vật dụng ta mót để dùng ‟. 
 

              Người thờ lửa bỗng lạ lùng 

       Thấy một đứa bé bị trùng kiến bâu 

          Đang la khóc vì đau và đói 

          Người bện tóc tự nói trong tâm : 

            „ Không thể để hài nhi nằm  

       Đang đói và lạnh căm căm thế này,  

          Ta hãy đem bé đây về cốc 

          Để săn sóc, nuôi dưỡng nên người ‟ 
 

              Rồi y đem bé về nuôi 

       Đến khi đứa trẻ lên mười tuổi hơn 

          Người bện tóc bảo tồn ngọn lửa 

       ( Vì người này thờ lửa, nguyện cầu ). 

              Một hôm có việc đi lâu 
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       Cần phải xuống tại vùng sâu đồng bằng  

          Kêu đứa trẻ dặn rằng : „ Chú ý ! 

          Phải giữ lửa đừng bị tắt đi 

              Chăm sóc ngọn lửa mọi thì 

       Nếu lửa có tắt, chẳng gì phải lo 

          Lấy búa chẻ bên lò lửa ấy 

          Dùng củi khô và lấy đồ quây  

              Để nhen lửa lại , cháy ngay ! ‟ 
 

       Dặn xong đứa trẻ, người này hạ san . 

          Đứa trẻ đang ham chơi, rong ruổi 

          Không thêm củi để lửa tắt đi 

              Đứa trẻ lo sợ nghĩ suy : 

     „ Cha ta đã dặn trước khi rời nhà : 

          Nếu lửa tắt, lấy ra các thứ 

          Cái búa chẻ, củi trữ, đồ quây 

              Dùng đồ quây nhen lửa ngay . 

       Rồi nó cầm cái đồ quây để tìm 

          Lật lui, tới mong tìm thấy lửa 

          Nhưng chẳng thấy có lửa nào đâu !  

              Nó lại suy nghĩ như sau : 

     „ Hay là ta hãy chẻ mau cái này 

          Cái đồ quây để tìm thấy lửa ‟. 

          Nó đem búa chẻ bửa đồ quây 

              Làm hai, ba, bốn, năm ngay 

       Làm trăm mảnh vụn văng đầy tứ tung 

          Nhưng cuối cùng cũng không manh mối 

          Nó lại đem bỏ cối giã nhầu 

              Đem sàng trước gió cho mau 

       Cũng chẳng thấy lửa mặc dầu cố công . 
 

          Người bện tóc khi xong công việc 
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          Ở đồng bằng, từ biệt trở về 

              Thấy nhà lạnh lẽo mọi bề 

       Ngọn lửa tắt ngấm, lạnh tê ập vào . 

          Hỏi đứa trẻ tại sao lại thế ? 

          Thì thằng bé liền kể đầu đuôi : 

            „ Ham chơi để lửa tắt thui 

       Quên lời cha dặn phải vùi giữ than , 

          Con vội vàng lấy đồ quây ấy 

          Tìm hoài mà chẳng thấy lửa đâu 

              Con liền chẻ đồ quây mau 

       Chẻ ra manh mún ngỏ hầu lửa ra 

          Chẳng thấy lửa , bỏ qua cối giã 

          Rồi sàng cả trước gió lớn vào 

              Nhưng cũng chẳng thấy lửa đâu  

       Nên con trông đợi cha mau về nhà ‟. 
 

          Người bện tóc trải qua thờ lửa 

          Suy nghĩ rằng : „ Thật đứa ngu si ! 

              Thông minh kém, chẳng biết gì  

       Với cách tìm lửa thiếu suy tư này ‟. 

          Người bện tóc liền bày cách thức   

          Đồ quây lửa lập tức nhen lên 

              Ngọn lửa từ đó bùng liền 

       Người cha dạy trẻ phải nên thực hành . 
 

          Nay Tôn Chủ đành rành mê muội 

          Kém thông minh - theo đuổi, tìm tòi   

              Đời sau một cách hẹp hòi  

       Kém suy tư, khiến tìm hoài không xong . 

          Hãy từ bỏ khỏi vòng ác kiến 

          Chớ dấn thân vào chuyện khổ đau ”. 
 

22.      – “ Thưa Tôn Giả ! Dù thế nào 
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       Tôi vẫn cương quyết chấp vào ý tôi .     

          Như hiện thời Vua Ba-Tư-Nặc 

          Cùng các vua nước khác khắp nơi 

              Đều biết tri kiến chẳng dời 

       Cũng là quan điểm của tôi , hiểu rành :   

        „ Không đời sau, hóa sanh không có 

          Không quả báo việc họ làm ra ‟. 
 

              Thưa Tôn Giả Káp-Sa-Pa ! 

       Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến đây 

          Thì việc này mọi người chê trách : 

        „ Ba-Da-Si thật rất ngu si 

              Kém thông minh, chẳng ra chi ! 

       Chấp kiến sai lạc , đồng quy ác tà 

          Nếu sự thể xảy ra như vậy 

          Vì tự ái , tức giận phát sinh 

              Lừa gạt người, tự dối mình 

       Nên tôi chấp chặt vô minh kiến tà ”.  
 

23. – “ Này Tôn Chủ ! Đây là ví dụ  

          Người có trí nhờ dụ hiểu nhanh : 

              Thuở xưa một đoàn lữ hành 

       Thương buôn có đến một ngàn cỗ xe 

          Từ phương đông đi về tây hướng  

          Đến chỗ nào - số lượng cỏ tươi  

              Củi, nước, cây lá xanh tươi 

       Tiêu thụ nhiều lắm cho người, ngựa xe . 
 

          Lãnh đạo cả đoàn xe , hai vị 

          Cả hai đồng vị trí Trưởng đoàn 

              Thế rồi hai vị tính toan : 

     „  Đoàn lữ hành lớn, cả ngàn cỗ xe 

          Tiêu thụ về cỏ, cây, củi, nước  
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          Khó cung ứng, khó được lâu dài , 

              Bây giờ nên tách làm hai  

       Mỗi đoàn chỉ có trong ngoài năm trăm 

          Như vậy mới dễ tầm củi, nước 

          Cỏ cho ngựa kiếm được dễ dàng ‟. 
 

              Thế rồi hai vị chia đoàn 

       Một đoàn đi trước, dặm ngàn tiến xa .  

          Sau khi đi hai, ba ngày mấy 

          Vị trưởng đoàn đó thấy một người 

              Da đen, cặp mắt đỏ tươi  

       Mang cung tên, lại choàng người vòng hoa 

          Bằng hoa súng sống qua dưới nước 

          Áo quần ướt, tóc ướt lôi thôi 

              Trên xe lừa kéo , y ngồi 

       Bánh xe bùn đất dính bồi chưa khô . 

          Dáng hải hồ , ngược chiều đi lại 

          Người lãnh đạo thấy vậy hỏi ngay : 

            „ Bạn từ phương nào đến đây ? 

       Rồi bạn rời khỏi nơi này đi đâu ? ‟ 

          Khi được nghe mấy câu đáp trả 

          Người trưởng đoàn vội vả hỏi ngay :  
 

         – „ Bạn có thấy phía trước này 

       Khu rừng ở đó có đầy cỏ không ? 

          Có mưa không ? Có nhiều cỏ, nước ? 

          Có cây, lá xanh được nhiều không ? ‟ 
 

         – „ Này bạn thân mến ! Hãy trông !   

       Người tôi ướt đẫm cả trong lẫn ngoài 

          Khu rừng trước mưa dài mấy bữa 

          Đường sá đều ngập chứa nước ngay 

              Nhiều cỏ tươi xanh, củi đầy 



    Trường Bộ - Kinh  TỆ TÚC ( Pàyàsi )             MLH  –  493__ 
 

       Nhiều ao nước tại nơi đây trong lành .              

          Hãy quăng bỏ cỏ xanh, củi , nước 

          Vì phía trước đầy dẫy, sẵn dành , 

              Các cỗ xe nhẹ , đi nhanh  

       Đoàn người đỡ mệt, ít sanh bất hòa ‟. 
 

        ( Không biết là Dạ-xoa biến hiện 

          Ý bất thiện muốn hại đoàn người ) 

              Trưởng đoàn thiểu trí , tức thời 

       Ra lệnh quăng bỏ cỏ tươi, nước dùng 

          Quăng vất củi tứ tung không kể  

          Các cỗ xe nhẹ để lên đường  

              Nhưng qua bảy trạm cung đường   

       Không hề thấy cỏ , củi thường cũng không 

          Nguy ngập nhất là không có nước 

          Cả người, vật khát nước, mệt nhoài 

              Không thể đun nấu nhiều ngày 

       Đói, khát lê bước, nắng gay gắt dần . 

          Các Dạ-xoa, phi nhân ác quỷ 

          Thân kỳ dị múa vút nhe nanh 

              Chúng ăn thịt sạch sành sanh 

       Người và bò, ngựa - chỉ dành đống xương . 
 

          Vốn tinh tường, trưởng đoàn đệ nhị 

          Sau khi nghỉ , đã chuẩn bị ngay 

              Cỏ, củi và nước đủ đầy , 

       Biết đoàn thứ nhất đi rày khá xa  

          Ông ra lệnh đoàn nhà xuất phát 

          Mọi thành viên kiểm soát lẫn nhau . 

              Đi được hai, ba ngày sau 

       Trưởng đoàn hai cũng thấy mau một người 

          Mắt đỏ tươi, thân hình đen đủi 
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          Vai mang cung và túi tên kèm 

              Đeo vòng hoa súng điểm thêm 

       Quần áo và tóc ướt nhèm, co ro 

          Xe đầy bùn, đang do lừa kéo 

          Ngồi vắt vẻo, đánh xe tới nơi . 

              Vị trưởng đoàn liền mở lời 

       Hỏi thăm người ấy từ nơi chốn nào 

          Đi đến đây và sau sẽ đến 

          Địa phương nào là bến dừng chân ?  

              Rồi trưởng đoàn hỏi thêm rằng : 
 

  – „ Này bạn ! Có thấy khu rừng phía xa 

          Có mưa to ? Cỏ và củi, nước 

          Ở phía trước có được dồi dào ? ‟.  
 

         – „ Thưa bạn ! Mưa lớn biết bao !     

       Đường sá ướt sủng, nhiều ao nước đầy 

          Nhiều cỏ xanh và đầy củi đốt . 

          Hãy quăng bớt những thứ kể đây , 

              Các cỗ xe sẽ nhẹ ngay 

       Cả đoàn đỡ mệt, mỗi ngày đi nhanh . 
 

          Nhưng Trưởng đoàn tinh anh, có trí 

          Họp các vị đánh xe, nói là : 

            „ Người lúc nãy khuyên chúng ta 

       Quăng bỏ hết cỏ, củi và nước ngay 

          Vì phía trước có đầy những thứ 

          Chúng ta cần tích trữ để mang . 

              Nhưng các bạn ! Chớ vội vàng 

       Người này chẳng phải họ hàng, bà con 

          Không phải bạn, hãy còn xa lạ 

          Chớ vội tin , quăng cả thứ cần 

              Ta cứ tích trữ dùng dần 
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       Khi có thứ mới , quăng phần cũ hư ‟. 
 

          Sự sáng suốt cũng như tư cách 

          Của trưởng đoàn đã vạch rõ lên 

              Mọi người đồng thuận ý trên 

       Không quăng chi cả , lòng bền chẳng lơi .       

          Đến cung trạm nghỉ ngơi thứ nhất 

          Thì quả thật chẳng thấy có mưa 

              Không nước, cỏ cho ngựa, lừa  

       Chẳng cây, chẳng một mẩu thừa củi khô .  

          Dẹp âu lo ,  đoàn người đi tiếp  

          Qua sáu trạm nghỉ mệt dọc đường  

              Thấy toàn vắng vẻ thê lương 

       Chẳng cỏ, củi nước ; quãng đường trống không  

          Trạm thứ bảy, họ đồng trông thấy 

          Dấu vết đoàn thương mãi đi đầu 

              Vương vải xương trắng dãi dầu 

       Của người, bò, ngựa …lâm vào nạn tai 

          Đã bị loài Dạ-xoa ăn thịt  

          Do thiểu trí, mờ mịt cả tin . 
        

              Mọi người thấy vậy cả kinh , 

       Trưởng đoàn giải thích sự tình như sau : 
 

        „ Này các bạn ! Do vào lãnh đạo ,  

          Người trưởng đoàn khờ khạo, ngu si    

              Hướng dẫn mà thiếu nghĩ suy 

       Cho nên tất cả đã vì ông ta 

          Đều mạng vong rất là oan uổng . 
  

          Các bạn hãy quăng xuống thứ gì  

              Ít có giá trị mang đi 

       Hãy lầy những thứ còn y , đắt tiền 

          Của đoàn trước gặp liền tai biến 
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          Đều chết cả, bỏ chuyến hàng đây ‟.  
         

              Những người đánh xe đoàn này       

       Vâng theo chỉ dẫn thẳng ngay, làm liền 

          Lấy nhiều vật đắt tiền, giá trị 

          Chất lên xe ,  trực chỉ lên đàng 

              Qua bãi sa mạc an toàn 

       Vì được dẫn bởi Trưởng đoàn thông minh .  
 

          Này Tôn Chủ ! Hành trình tri thức 

          Người ngu si quả thực lâm vào 

              Tình cảnh hoạn nạn khổ đau 

       Vì đã tìm kiếm đời sau mê lầm  

          Thiếu suy tư, giống nhằm ví dụ 

          Mà Tôn Chủ vừa mới nghe qua , 

              Trưởng đoàn vô trí tin tà           

       Nên bị nạn bởi Dạ-xoa biến hình .  

          Những ai thường dễ tin, nhẹ dạ 

          Tin bất cứ điều đã nghe qua 

              Sẽ gặp hoạn nạn như là  

       Đoàn người tin ở Dạ-xoa gạt lừa . 
 

          Này Tôn Chủ ! Hãy chừa bỏ hẳn 

          Ác tà kiến, sẽ dẫn ngài vào 

              Đau khổ, bất hạnh dài lâu ”. 
 

24. –“Tôn giả Ca-Diếp ! Mặc dầu ở đây 

          Những biện luận của ngài như thế  

          Tôi không thể từ bỏ kiến tà  

              Vì Quốc Chủ Kô-Sa-La 

       Ba-Sê-Na-Đí ngài là Đại Vương 

          Cùng các vua bốn phương đều biết 

          Về tri kiến cá biệt của tôi : 

            „ Ba-Da-Si vua này thời 
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       Đã có tri kiến : không đời sau đâu ; 

          Không có nào hóa sinh các loại 

          Làm thiện ác cũng khỏi trả vay ‟.  

              Xưa nay tôi vẫn chấp vào 

       Tri kiến như vậy, không sao đổi dời . 
 

          Ác tà kiến nếu thời từ bỏ  

          Thì sẽ có sự phê bình tôi : 

            „ Vua Ba-Da-Si thật tồi ! 

       Ngu si thấp kém, chấp nơi sai lầm ‟ 

          Vì trong tâm phát sinh tức giận  

          Vì tự ái pha lẫn bất bình 

              Lửa gạt người, tự dối mình 

       Tôi phải chấp chặt vô minh kiến tà ”. 
 

25. – “ Này Tôn Chủ ! Kể ra ví dụ  

          Người có trí nhờ dụ hiểu nhanh 

              Thuở xưa có một người dân  

       Nuôi heo thu lợi để dần khả quan   

          Rồi một hôm, từ làng mình ở 

          Đến làng khác cách trở, xa xôi  

              Thấy đống phân đã khô rồi 

       Đã bị quăng bỏ ở nơi đường làng 

          Thấy như vậy, vội vàng gã nghĩ : 

        „ Đống phân khô này bị quăng ra 

              Có thể cho đàn heo ta  

       Làm thức ăn cũng được qua vài ngày, 

          Vậy ta hãy mang ngay đống ấy ‟. 

          Rồi y lấy áo choàng của y 

              Gói đống phân lại tức thì 

       Đội trên đầu gã, rồi đi trở vế .    

          Bỗng cơn mưa tứ bề giáng xuống 
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          Gã luống cuống, nhưng vẫn bước đều 

              Phân bị mưa thấm ướt nhiều 

       Chảy xuống thành giọt thuận chiều trôi mau 

          Từ trên đầu đến chân tay gã 

          Đều lem luốc và tỏa mùi hôi . 
       

              Mọi người thấy cảnh lôi thôi 

       Hỏi rằng : „Ông đã điên rồi hay sao ?  

          Lý do nào đội phân chảy ướt 

          Làm lem luốc, hôi hám cả người ? ‟ 

              Người ấy tức giận trả lời : 

     „ Các ngươi mới thật là người khùng điên ! 

          Nhờ phân này heo liền no bụng 

          Nên ta mang cho chúng để ăn ‟. 
 

              Cũng vậy, Tôn Chủ vẫn hằng 

       Chấp chặt tri kiến, càng tăng ác dần  

          Chẳng khác gã đội phân ướt chảy, 

          Ác kiến hãy từ bỏ cho mau 

              Chớ để chúng đưa ngài vào 

       Con đường bất hạnh, khổ đau lâu dài ”. 
 

26. – “ Thưa Tôn Giả ! Dù ngài nói thế 

          Tôi không thể từ bỏ điều này 

              Là ác tà kiến xưa nay , 

       Vì nếu tuyên bố bỏ ngay kiến tà 

          Mọi người sẽ quay ra chê trách :  

        „ Ba-Da-Si thật rất ngu si  

              Kém thông minh, chẳng ra chi ! 

       Chấp kiến sai lạc vào tri kiến tà ‟. 

          Nếu sự thể xảy ra như vậy 

          Vì tự ái, tức giận phát sinh 

              Lừa gạt người, tự dối mình  
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       Tôi phải chấp chặt vô minh kiến tà ”. 
 

27. – “ Này Tôn Chủ ! Đây là ví dụ 

          Những người trí nhờ dụ hiểu nhanh 

              Thuở xưa ở một thị thành 

       Các người đánh bạc đua tranh lọc lừa 

          Dùng xúc xắc ăn thua canh bạc . 

          Một con bạc thua mãi, bất bình 

              Ngậm xúc xắc vào miệng mình 

       Mỗi lần thua, nguyện thần linh hộ trì . 
 

          Con bạc khác tức thì nghĩ ác 

          Liền nói với con bạc kể trên : 

            „ Này bạn ! Muốn được vận hên   

       Đưa tôi tế lễ , trở nên thắng hoài ‟. 

          Con bạc này liền đưa xúc xắc 

          Cho người kia chẳng thắc mắc gì . 

              Người kia cầm lấy mang đi 

       Đến chỗ vắng vẻ, tức thì bôi lên 

          Các xúc xắc nói trên, thuốc độc 

          Rồi trả lại, đôn đốc người này : 

            „ Này bạn ! Các xúc xắc đây !  

       Hãy chơi tiếp tục, lìa rày vận đen ‟.  

          Con bạc ấy nghe bèn cầm lấy 

          Đổ xúc xắc nhưng mãi vẫn thua 

              Người ấy theo thói quen xưa 

       Ngậm con xúc xắc vừa thua vào mồm . 
          

          Con bạc kia vẫn ôm dạ thú 

          Tìm cách hại đối thủ thật sâu 

              Thấy y ngậm xúc xắc lâu 

       Nham hiểm, gã mới tìm câu nói rằng :  
 

      ‘ Con người không biết nguyên nhân 
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        Con xúc xắc đó đã hằng được thoa 

        Bằng loại thuốc độc thấm qua  

        Sẽ bị đốt cháy dần dà ruột gan .  

        Con bạc ác độc tính toan ! 

        Ngươi phải đau đớn nguy nan vô cùng ’.  
   

          Này Tôn Chủ ! Ngài dùng lời ấy 

          Cũng giống vậy, như kẻ ngậm qua 

              Xúc xắc đã ngấm độc thoa . 

       Tôn Chủ hãy bỏ ác tà kiến mau 

          Chúng sẽ đưa ngài vào đau khổ 

          Đưa vào chỗ bất hạnh lâu dài ”. 
 

28.     – “ Dẫu Tôn Giả Ca-Diếp ngài 

       Có nói như vậy, tôi nay bền lòng  

          Không từ bỏ trong vòng tri kiến : 

          Không đời sau ; không chuyện hóa sinh 

              Hành vi thiện ác của mình 

       Chẳng có quả báo – đinh ninh ý này . 

          Nếu tôi nay bỏ đi tà kiến 

          Mọi người sẽ có chuyện phê bình : 

            „ Ba-Da-Si kém thông minh 

       Ngu si chấp kiến vô minh sai lầm ‟. 

          Vì tức giận và nhằm lừa gạt  

          Vì tự ái với các sai lầm 

              Cho nên tôi vẫn âm thầm   

       Chấp chặt tà kiến trong tâm của mình ”. 
 

29. – “ Này Tôn Chủ ! Thuyết minh ví dụ  

          Người có trí nhờ dụ hiểu xa 

              Thuở xưa có một quốc gia 

       Dời đô đến một nơi xa, thịnh cường . 

          Hai người bạn cùng đương bàn luận : 
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     – „ Bạn thân mến ! Vì muốn khả quan 

              Chúng ta hãy kíp dời sang 

       Nơi kinh đô mới an toàn, thịnh sung . 
 

          Hai người cùng đi sang chỗ mới 

          Trên đường đi, họ tới một làng 

              Thấy đống cây gai bên đàng  

       Một người thấy vậy vội vàng nói ngay :  

     – „ Đống cây gai bị người quăng bỏ 

          Hãy nhóm lại thành bó mỗi người   

              Chúng ta sẽ mang đến nơi   

       Chỗ chúng ta ở khi dời nhà sang . 
 

          Người bạn đường vội vàng thực hiện 

          Rồi hai người cùng tiến lên đường 

              Đi đến một làng địa phương  

       Họ thấy quăng bỏ bên đường nơi đây 

          Đống giây gai hãy còn tốt, chắc  

          Người thứ nhất nói với bạn đường : 

         – „ Đống giây gai bỏ bên đường 

       Đúng với điều kiện ta đương cũng cần  

          Vậy chúng ta hãy phân nhau lấy  

          Rồi bó lại hai bó giây gai ‟. 
 

              Nhưng ý người bạn đường này 

       Anh ta không muốn đổi thay làm gì : 

     – „ Này bạn thân ! Hãy tùy ý bạn . 

          Nhưng với tôi, đã mãn nguyện rồi 

              Đống gai buộc kỹ của tôi 

       Mang từ xa lại, chẳng dời đổi đâu ! ‟ 

          Người thứ nhất quăng vào bụi cả 

          Đống cây gai anh đã mang đi . 

              Bó giây gai lại tức thì 
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       Rồi vác bó ấy cùng đi theo mình .  

          Trên hành trình hai người tiếp bước 

          Ngày hôm sau đến được một làng 

              Trông thấy quăng bỏ bên đàng 

       Nhiều vải gai mới, loại hàng họ ưa .   

          Người thứ nhất khi vừa trông thấy 

          Đề nghị lấy, bỏ lại bó gai 

              Người này thành thật giải bày : 

  – „ Vải gai là loại ta hay dùng xài 

          Là thành phẩm từ giây gai đó 

          Giây gai có do từ cây gai 

              Nay ta được thành phẩm này 

       Rất là hữu ích, đỡ bày dệt ra ‟.  
 

          Nhưng người kia vẫn là cố chấp 

          Cứ khăng khăng theo rập ý riêng 

              Bó cây gai gã giữ nguyên 

       Không muốn vất bỏ , mang liền một bên . 

          Người khôn ngoan nói trên vất bỏ 

          Bó giây gai trước đó đã mang 

              Lấy vải gai bó sẵn sàng 

       Rồi anh ta đội , lên đàng hân hoan . 
 

          Họ đi ngang nhiều làng khác nữa 

          Lại thấy bỏ lần lựa , như là : 

              Giây sô-ma , vải sô-ma 

       Cây bông rồi vải bông và sắt, gang  

          Nhiều đồng, thiếc, bạc, vàng quăng bỏ 

          Người khôn bỏ những thú rẻ tiền 

              Lần lượt đổi thứ đắt tiền 

       Cuối cùng bỏ hết, lấy nguyên bọc vàng . 
 

          Còn người kia vẫn mang, không bỏ  
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          Bó cây gai đã có đầu tiên . 

              Khi về đến nhà bình yên 

       Vợ con, cha mẹ, bạn hiền người khôn  

          Rất sung sướng vì chồng con họ  

          Đem vàng về, giàu có, hân hoan 

              Gia đình hạnh phúc, an nhàn . 

       Còn người thiểu trí vác toàn cây gai 

          Về đến nhà, ai ai cũng chán 

          Vì bó gai chẳng đáng mấy tiền 

              Vợ con, cha mẹ, bạn hiền  

       Không được vui vẻ , buồn phiền chồng, con  

          Nên người ấy chẳng còn hoan hỷ 

          Mất hạnh phúc vì ý sai lầm . 
 

              Tôn Chủ ! Ngài cũng mê tâm 

       Giống như kẻ chỉ ôm chầm bó gai . 

          Rất mong ngài bỏ tà ác kiến 

          Chúng chỉ khiến bất hạnh, khổ đau ”.   
 

30.      – “ Thưa Tôn Giả ! Ngay từ đầu 

       Ví dụ Tôn Giả đưa vào biện minh 

          Con thật tình rất là thỏa mãn  

          Rất hoan hỷ lời giảng đủ đầy 

              Nhưng con muốn được nghe ngài 

       Với lời minh triết, thẳng ngay trình bày .  

          Con xem ngài như người đối lập 

          Để học tập thêm những điều hay . 
 

              Thưa Tôn Giả ! Vi diệu thay ! 

       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 

         Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 

          Đem đèn sáng vào tối như bưng 

              Để ai có mắt mở bừng 
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       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 

          Cũng như thế , nhiệm mầu Chánh Pháp 

          Được Tôn Giả giải đáp, trình bày .         
 

              Con xin quy ngưỡng từ nay 

       Quy y Đại Giác , nương ngay Pháp mầu 

          Quy y Tăng , thanh cao đức cả 

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 

              Mong Tôn Giả nhận cho con 

       Được làm đệ tử , vun tròn thiện duyên 

          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 

          Kể từ nay đến lúc lìa đời . 

              Con xin y chỉ vào nơi 

       Uy đức Tôn Giả , mọi thời đáng nương . 
 

          Thưa Tôn Giả ! Con đương tính mãi 

          Muốn tổ chức một Đại Tế Đàn 

              Xin ngài chỉ dẫn rõ ràng 

       Để con được hưởng phúc an lâu dài ”.  
 

31. – “ Này Tôn Chủ ! Nếu ngài thực hiện 

          Tế Đàn khiến giết hại chúng sanh    

              Trâu, bò bị giết đã đành  

       Những người tham dự chẳng lành hành vi : 

          Tà kiến , tà tư duy , tà ngữ 

          Tà nghiệp dữ , tà mạng đành rành 

              Tà tinh tấn , tà niệm sanh 

       Cùng với tà định thực hành lầm sai . 

          Những người này đến Đàn dự lễ 

          Thì không thể đem quả báo nào 

              Lợi ích không được lớn lao 

       Danh tiếng, quảng bá không sao rộng truyền . 
 

          Này Tôn Chủ ! Có liền ví dụ 
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          Một nông phu lam lũ cấy cày 

              Một hôm đem hạt giống này 

       Vào rừng và chọn nơi đây gieo trồng  

          Mảnh đất không cày bừa, cằn cỗi 

          Không màu mỡ, đá sỏi lộn trên 

              Những gốc cây chưa đào lên 

       Người ấy gieo hạt trên nền đất đây . 
 

          Những hạt này hoặc vì hư sứt , 

          Bị thúi mục , gió , nóng , trái mùa, 

              Điều kiện bất lợi , không mưa … 

       Vậy hạt giống ấy có thừa cơ lên 

          Phát triển nên sum suê hoa lá ? 

          Y có đạt kết quả nhiều không ? ”. 
 

        – “ Thưa Tôn Giả ! Dĩ nhiên không ! 
 

 – “ Tôn Chủ ! Cũng vậy. Tại trong Tế Đàn 

          Giết trâu, bò , giết sang dê, lợn 

          Hoặc sẵn trớn, giết hại nhiều loài . 

              Những người tham dự Tế đài 

       Hành vi tà ác có đầy thân, tâm 

          Tế Đàn ấy phải ngầm hiểu thấu :  

          Không đem lại quả báo lớn lao 

              Không có lợi ích lớn nào 

       Danh tiếng, quảng bá không sao rộng truyền .  
 

          Này Tôn Chủ ! Còn duyên tổ chức 

          Đại Tế Đàn hết sức tịnh thanh 

              Không hề giết hại chúng sanh 

       Trâu, bò, dê, lợn hay sanh vật nào . 

          Những ai vào Tế Đàn tham dự 

          Có chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư  

              Chánh nghiệp, chánh mạng an như 
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       Chánh tinh tấn, chánh niệm từ nội tâm  

          Cùng chánh định ; cao thâm giới đức 

          Tế Đàn này quả thực lợi nhiều 

              Quả báo lớn, danh tiếng nhiều 

       Quảng bá rộng lớn, khắp đều biết qua . 
 

          Này Tôn Chủ ! Như là ví dụ 

          Nông phu theo thời vụ cấy trồng 

              Thửa đất cày bừa đã xong 

       Đất này màu mỡ, lại trong thuận mùa 

          Gieo trồng xuống gặp mưa thấm kỹ  

          Hạt giống tốt, không bị hư nhiều  

              Không bị thúi mục , gió đều  

       Không quá nóng bức, thuận chiều nắng mưa 

          Vậy hạt giống có thừa cơ hội  

          Phát triển trội, hoa lá sum suê 

              Và người nông phu thu về 

       Kết quả đạt được tràn trề phải không ? ”. 
 

   – “ Thưa Tôn Giả ! Người nông phu ấy  

          Sẽ gặt hái kết quả dồi dào ”. 
 

         – “ Tôn Chủ ! Tại Tế Đàn nào  

       Không giết sinh vật, loài nào cũng tha 

          Trâu, bò, dê, heo, gà … các loại 

          Cầm thú khác cũng khỏi chết oan . 

              Những ai tham dự Tế Đàn 

       Sống đời chân chánh, nghiêm trang giới điều, 

          Tế Đàn ấy được nhiều quả báo 

          Lợi ích lớn ; quảng cáo rộng sâu ”. 
 

32.           Thế rồi chỉ vài ngày sau 

       Vua Ba-Da-Sí bắt đầu lo toan 

          Truyền bố thí cúng dàng các vị 
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       Nào Sa-môn, Phạm-chí, người nghèo 

              Người vô gia cư, ăn theo  

       Hoặc các hành khất, cũng đều như nhau . 

          Các thức ăn được mau mang tới 

          Như cháo với đồ ăn dư còn . 

              Vải thô với viền hình tròn 

       Những thứ vật thí không ngon, rẻ tiền . 

          Út-Ta-Ra (1) thanh niên bị sót 

          Sau cuộc thí, liền thốt ngạo liền :  

            “ Với sự bố thí mãn viên, 

       Ta chỉ gặp được hiện tiền đời nay 

          Ba-Da-Si vua này một kiếp 

          Nhưng không gặp kế tiếp đời sau ”. 
 

              Vua Ba-Da-Si nghe tâu 

       Từ cận thần nọ , liền mau cho mời 

          Út-Ta-Ra đến nơi cung điện, 

          Hỏi chàng ta về chuyện xảy ra : 

          – “ Có phải ngươi nói ngạo là : 

       Với cuộc bố thí của ta hiện thời  

          Ngươi chỉ gặp ta đời hiện tại 

          Nhưng không tái gặp nữa đời sau ?   

              Ngươi nói như vậy tại sao ? ”. 
 

 – “ Thưa Tôn Chủ rõ : Nhìn vào việc trên 

          Việc bố thí không nên tranh cãi 

          Nhưng thức ăn phế thải , cháo hoa 

              Thức ăn chính ngài tránh ra 

       Chân không muốn đụng nữa là đem ăn .  

          Vải thô với hình trăng tròn đấy   

          Loại vải ngài cũng ngại đụng chân 
    _______________________________ 

    (1) :  Thanh niên tên  Uttàra . 
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              Huống nữa là mặc vào thân . 

       Nhưng ngài là vị nhân quân cõi trần 

          Mà chúng tôi vẫn hằng kính mến . 

          Như thế nào đưa đến phối điều 

              Giữa cái kính mến thân yêu 

       Với cái gì chẳng thân yêu , thưa ngài ? ”. 
 

    – “ Út-Ta-Ra thẳng ngay thân mến !  

          Hãy đem đến phân phát thức ăn 

              Món ăn như ta vẫn ăn, 

       Và đem phân phát những phần vải tơ 

          Loại vải ta hiện giờ đang mặc ”. 
 

          Út-Ta-Ra lòng rất hân hoan 

              Thực hiện bố thí vẹn toàn 

       Như lời Tôn Chủ đã ban lệnh truyến . 
 

* * * 

          Ba-Da-Si vì duyên bố thí 

          Không hoàn bị và không tự tay 

              Không chú tâm trong việc này 

       Đồ ăn phế thải cũng bày thí chung . 

          Khi thân hoại mạng chung, sinh lại 

          Nhập chúng với Tứ Đại Thiên Vương 

              Ở trong cung điện xa phương 

       Sê-Ri-Sa-Ká (1) – cung thường trống không . 
 

          Còn thanh niên với lòng bố thí 

          Rất hoàn bị , tự tay mình làm         

              Có suy tư , có chú tâm 

       Vật thí trong sạch, lòng thầm hỷ hoan . 

          Sau khi chết, sinh sang Đao Lợi    

          Nhập chúng với các vị Chư Thiên 
    _______________________________ 

    (1) :  Cung điện cõi trời  Serisaka . 
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              Cõi trời Tam Thập Tam Thiên 

       Thọ hưởng quả báo phước duyên đã làm . 
 

33.      Ngài Tôn giả Ga-Văm-Bá-Tí (1) 

          Tức Ngưu Chủ (1), thường nghỉ trưa nơi 

              Cung điện trống không mọi thời 

       Sê-Ri-Sá-Ká - nghỉ nơi cung này  

          Nhưng hiện nay có vì Thiên tử 

          Ba-Da-Si hiện trú nơi đây , 

              Thiên tử vội đi đón ngài  

       Đảnh lễ Tôn-giả, đứng ngay bên ngài . 

          Tôn-giả hỏi : “ Là ai đó vậy ? ” 
 

     – “ Bạch Tôn-giả ! Chính tại cung này    

              Con : Ba-Da-Si sinh ngay    

       Hiện tại đang ở nơi đây một mình ”. 
 

     – “ Này Hiền-giả ! Hành trình lưu chuyển 

          Trước kia ngươi tà kiến chấp vào : 

              Không hóa sinh , không đời sau  

       Không có quả báo đàng sau ác, lành ? ” 
 

     – “ Bạch Tôn-giả ! Quả tình con đã 

          Ác tà kiến quái lạ chấp qua 

              Nhờ Tôn-giả Káp-Sa-Pa  

       Con đã tự thoát ly ra khỏi liền ”. 
 

    – “ Còn thanh niên Út-Ta-Ra đó 

          Trong cuộc thí bị bỏ sót này, 

              Thác sinh ở đâu hiện nay ? ” 
 

 – “ Kính bạch Tôn-giả ! Người này vô tham     

          Hưởng phước do việc làm trong sạch 

          Đã bố thí một cách hoàn toàn  
    _______________________________ 

    (1) : Tôn giả Thánh Tăng  Gavampati - Ngưu-Chủ . 
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              Tự tay làm , rất hân hoan 

       Suy tư chính chắn, sẵn sàng, chú tâm 

          Các vật thí không nhằm phế thải  

          Khi thân hoại, nhập chúng chư Thiên  

              Đao Lợi – Tam thập tam thiên . 

       Còn con, do tạo phước duyên không nhiều 

          Các vật thí loại đều phế thải 

          Không chú tâm mà lại chẳng suy 

              Sau khi thân hoại, sinh đi 

       Cung điện trống rỗng – Sê-Rì-Sa-Ka 

          Tứ Thiên Vương, nơi là Thiên giới   

          Nhưng sống với cô độc, không ai . 
 

              Kính mong Tôn giả quan hoài 

       Sự kiện như vậy, xin ngài từ bi  

          Về trần gian hãy vì phước họa  

          Dạy mọi người kết quả việc làm : 

              Khi bố thí , tự tay làm 

       Cách làm hoàn bị, chú tâm, vui lòng 

          Bố thí với đồ không phế thải  

          Có như vậy, sau lúc mạng chung 

              Mới được phước lớn sinh cùng 

       Chư Thiên Đao Lợi thiên cung hưởng nhàn . 
 

 34.     Ngài Tôn giả Ga-Văm-Bá-Tí 

          Đi vào trong thế giới loài người 

              Vì sự lợi ích cho đời 

       Vì sự ủy thác, nói lời như sau :  
 

        „ Hãy bố thí trước, sau hoan hỷ 

          Tự tay mình bố thí, cúng dường 

              Có suy tư, chú tâm thường 

       Vật thí trong sạch và đương sẵn sàng  
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          Không phải là đồ đang phế thải 

          Vì như vậy phước chỉ tí ti . 

              Như Tôn Chủ Ba-Da-Si 

       Thí không hoàn bị , không suy tư gì 

          Không tự tay mang đi bố thí 

          Đồ phế thải , cụ bị tầm thường 

              Sau khi thân hoại , lên đường 

       Sinh đến Tứ Đại Thiên Vương cõi trời 

          Cung điện trống là nơi y tới 

          Của Thiên giới Sê-Rí-Sa-Ka . 
 

              Còn thanh niên Út-Ta-Ra 

       Cuộc thí Tôn Chủ bỏ qua không màng , 

          Nhưng do chàng tự tay bố thí  

          Thí hoàn bị , lại có suy tư 

              Vật không phế thải, không hư  

       Trong sạch bố thí do từ thành tâm 

          Sau mạng chung, sinh nhằm Thiên giới 

          Cõi Đao Lợi – Tam thập tam thiên 

              Nhập chúng đông đảo chư Thiên 

       Thọ hưởng phước báo do duyên chí thành . 
 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )  
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(  Chấm dứt Kinh  TỆ TÚC   –  Pàyàsi-sutta  ) 
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