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Gi§i ThiŒu 
Kinh Chánh Pháp Sanghata 

 

 

GÀn Çây Lama Zopa Rinpoche ÇŠ nghÎ các trung tâm 
thu¶c H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi ThØa 
(FPMT) Ç†c tøng b¶ kinh Chánh Pháp Sanghata. ChÌ cÀn Ç†c 
tøng, thÆm chí chÌ cÀn nghe thoáng qua tai, là g¥t hái ÇÜ®c cä 
m¶t kho tàng công ÇÙc ÇÒ s¶, vì vÆy Lama Zopa Rinpoche 
khuyên PhÆt tº nên siêng næng Ç†c tøng Ç‹ hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
cho D¿ Án PhÆt Di Låc, rÒi chính D¿ Án này së mang công ÇÙc 
vŠ cho kh¡p chúng sinh. 

Kinh Chánh Pháp Sanghata do PhÆt Thích Ca Mâu Ni thuy‰t 
trên ÇÌnh Linh ThÙu tåi thành VÜÖng Xá. CÛng nhÜ m†i b¶ kinh 
ñåi thØa khác, Chánh Pháp Sanghata ÇÜ®c ÇŒ tº PhÆt ghi nh§, 
chép låi b¢ng ti‰ng Phån. ñ¥c Çi‹m cûa kinh này là do ÇÙc 
Thích Ca Mâu Ni th† nhÆn tØ ÇÙc PhÆt th©i quá khÙ, ÇÒng th©i 
tác døng cûa kinh ÇÓi v§i ngÜ©i nghe hay Ç†c, tøng, cÛng Ç¥c 
biŒt l§n lao.  

Kinh Chánh Pháp Sanghata thu¶c hŒ kinh ñåi TÆp B¶, có 
khä næng chuy‹n hóa tâm thÙc rÃt månh më. M¶t trong nh»ng 
l®i ích l§n lao cûa kinh này là bÃt cÙ ai Çã tØng Ç†c qua, Ç‰n khi 
ch‰t së ÇÜ®c chÜ PhÆt Ç‰n an ûi ti‰p dÅn trong quá trình vào cõi 
ch‰t. Ngoài ra còn m¶t l®i ích l§n lao khác, kinh væn có nêu rõ, 
Çó là nÖi nào có Chánh Pháp Sanghata này thì ÇÙc PhÆt có m¥t 
ngay nÖi Ãy. Do Çó b¶ kinh này còn có khä næng thanh tÎnh hóa 
cänh gi§i bên ngoài, ngay nÖi chÓn Çang ÇÜ®c Ç†c tøng. 

Nói chung, Ç†c tøng kinh Çi‹n ñåi thØa là m¶t trong sáu 
phÜÖng pháp sám hÓi. Riêng kinh Chánh Pháp Sanghata Ç¥c 
biŒt có khä næng thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng nhiŠu Ç©i. PhÆt giäi 
thích phong phú trong kinh væn, r¢ng Ç†c tøng kinh này thì m†i 
chûng nghiŒp phiŠn não ÇŠu Çoån diŒt, gieo håt giÓng an låc cho 
tÜÖng lai, Ç‰n tÆn lúc thành PhÆt. Kinh này cÛng giäng giäi 
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phong phú vŠ quá trình hoåi diŒt cûa các thành phÀn tâm lš vÆt 
lš vào lúc mång chung. 

Khi xÜa, kinh Chánh Pháp Sanghata Çã tØng là m¶t trong 
nh»ng b¶ kinh ph° bi‰n nhÃt trong nhiŠu th‰ k›. Vào nh»ng 
næm 1930, các nhà khäo c° Çào phía B¡c nÜ§c Pakistan (thu¶c 
ÇÎa Anh quÓc), tìm ÇÜ®c cä m¶t kho kinh Çi‹n PhÆt giáo thu¶c 
th‰ k› thÙ næm sau công nguyên, xÜa hÖn nh»ng gì tìm thÃy qua 
nh»ng cu¶c khäo c° vŠ trÜ§c rÃt nhiŠu. Trong sÓ nh»ng b¶ kinh 
tìm thÃy, kinh Chánh Pháp Sanghata ÇÜ®c ghi chép nhiŠu nhÃt, 
nhiŠu hÖn cä kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, hay nh»ng b¶ 
kinh thu¶c hŒ Bát Nhã hiŒn nay rÃt ph° bi‰n. Kinh Chánh Pháp 
Sanghata vào th©i phôi thai cûa PhÆt Giáo ñåi thØa Çã ÇÜ®c dÎch 
ra nhiŠu ngôn ng», Hoa ng», Khotanese, Tång ng», còn nguyên 
bän ti‰ng Phån thì bÎ thÃt låc. Phäi Ç®i Ç‰n Ç®t khám phá thÆp 
niên 1930, nguyên væn ti‰ng Phån m§i ÇÜ®c tìm thÃy. 

GÀn Çây, Lama Zopa Rinpoche ghé qua ngôi chùa do Geshe 
Sopa trø trì ª Madison, Ç†c kinh Chánh Pháp Sanghata xong 
liŠn quy‰t ÇÎnh lÃy m¿c vàng ròng chép låi b¶ kinh, ÇÒng th©i 
khuy‰n khích ÇŒ tº thÜ©ng xuyên Ç†c tøng. Vào dÎp tÜªng niŒm 
trÆn khûng bÓ New York ngày 11 tháng 9, Rinpoche yêu cÀu ÇŒ 
tº trên toàn th‰ gi§i Ç†c tøng càng nhiŠu càng tÓt, hÒi hÜ§ng 
công ÇÙc cÀu nguyŒn cho nån khûng bÓ chÃm dÙt. 

B¶ kinh Chánh Pháp Sanghata có khä næng tác Ç¶ng månh 
më lên tâm thÙc cûa ngÜ©i nghe và ngÜ©i Ç†c, giúp chúng ta 
cäm nhÆn ÇÜ®c lòng tØ bi vô hån cûa ÇÙc PhÆt ÇÓi v§i chúng 
sinh. PhÆt thuy‰t Chánh Pháp Sanghata là Ç‹ giúp chúng sinh 
mau chóng thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. Kinh væn có nhiŠu Çoån 
là l©i nói tr¿c ti‰p cûa PhÆt, nên Ç†c kinh cÛng là mang gi†ng 
nói cûa mình làm sÓng låi ti‰ng l©i cûa PhÆt trong th‰ gi§i hôm 
nay. ñ†c kinh này không nh»ng g¥t hái ÇÜ®c cho mình kho tàng 
công ÇÙc ÇÒ s¶, mà còn tr¿c ti‰p góp phÀn bäo vŒ ho¢ng dÜÖng 
chánh pháp. ñây cÛng là ÇiŠu cÀn thi‰t, giúp chúng sinh nhË b§t 
gánh n¥ng kh° Çau. 
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Kính låy chÜ PhÆt, chÜ bÒ tát kh¡p cä 
mÜ©i phÜÖng cùng tÆn không gian. 

 
 

Tôi nghe nhÜ vÀy: M¶t th©i ÇÙc Th‰ tôn ª thành 
VÜÖng Xá, ÇÌnh Linh ThÙu, cùng v§i ba mÜÖi hai 
ngàn vÎ Çåi tÌ kheo, toàn là bÆc Çåi A la hán, trong Çó 
có,   

tôn giä A Nhã KiŠu TrÀn NhÜ [Ajñanakaundinya],  
tôn giä ñåi Møc KiŠn Liên [MahaMaudgalyayana],  
tôn giä Xá L®i PhÃt [Shariputra],  
tôn giä ñåi Ca Di‰p [Mahakashyapa],  
tôn giä La HÀu La [Rahula],  
tôn giä Båt Câu La [Bakkula],  
tôn giä HiŠn H¶ [Bhadrapàla], 
tôn giä HiŠn Ki‰t TÜ©ng [Bhadrashri], 
tôn giä Chiên ñàn Ki‰t TÜ©ng [Chandranashri],  
tôn giä Dæng-gu-la [Jangula ],  
tôn giä Tu BÒ ñŠ [Subhuti],  
tôn giä Li Bà Da [Revata],  
tôn giä Nan ñà Quân [Nandasena],  
tôn giä A Nan [Ananda];  

cùng v§i sáu mÜÖi hai ngàn vÎ Çåi bÒ tát, trong Çó có,  
Çåi bÒ tát TØ ThÎ [Maitreya],  
Çåi bÒ tát Ph° DÛng [Sarvashura],  
Çåi bÒ tát ñÒng Tº Ki‰t TÜ©ng [Kumarashri],  
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Çåi bÒ tát ñÒng Tº Trø [Kumaravasin],  
Çåi bÒ tát ñÒng Tº Hi‹n [Kumarabhadra],  
Çåi bÒ tát Anuna [A-nu-ná],  
Çåi bÒ tát Væn Thù [Manjushri],  
Çåi bÒ tát Ph° HiŠn [Samantabhadra],  
Çåi bÒ tát ThiŒn Ki‰n [Sudarshana],  
Çåi bÒ tát DÜ®c Quân [Bhaishajyasena],  
Çåi bÒ tát Kim Cang Quân [Vajrasena];  

cùng v§i mÜ©i hai ngàn thiên tº, trong Çó có,  
thiên tº Arjuna [�t-du-ná],  
thiên tº HiŠn [Bhadra],  
thiên tº ThiŒn hiŠn [Subhadra],  
thiên tº Pháp Ãn [Dharmaruci],  
thiên tº Chiên Çàn tång [Chandanagarbha],  
thiên tº HÜÖng trø [Chandanavasin],  
thiên tº Chiên Çàn hÜÖng [Chandana];  

cùng v§i tám ngàn thiên n», trong Çó có,  
thiên n» Mrdamgini [M©-Çæm ghi-ní],  
thiên n» Prasadavati [Pra-da Ça-va-tí],  
thiên n» Mahatmasamprayukta [Mà-ha-ma sæm-pra 

yuk-tá],  
thiên n» Ki‰t tÜ©ng møc [Glorious Eye],  
thiên n» Prajapati vasini [Prà-da va-ti-va si-ní] 
thiên n» Balini [Bà-li-ní],  
thiên n» ñåi Th‰ Chû,  
thiên n» Subahuyukta [Xù-ba hu-yuk tá];  

cùng v§i tám ngàn long vÜÖng, trong Çó có,  
long vÜÖng Apalala [à-pa-la-lá], 
long vÜÖng Ðu bát la [Elapatra] [“-la-pa-trá],  
long vÜÖng Timingila [Tì-min-ghi-lá]  
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long vÜÖng Kumbha-sara [Kùm-ba da-rá],  
long vÜÖng Kumbha-shirsha [Kùm-ba si-r-sá],  
long vÜÖng DÛng ÇÙc, 
long vÜÖng DiŒu H› [Sunanda],  
long vÜÖng Sushakha [Xù-sa-khá],  
long vÜÖng Gava-shirsha [Ga-va si-r-sá]. 

tÃt cä ÇŠu Ç‰n ÇÌnh Linh ThÙu, thành VÜÖng Xá, h¶i tø 
quanh ÇÙc Th‰ tôn. ñ‰n nÖi, h† Çem ÇÌnh ÇÀu låy 
ngang chân ÇÙc Th‰ tôn, Çi quanh ÇÙc Th‰ tôn ba 
vòng theo chiŠu bên phäi  rÒi lui vŠ ch‡ ngÒi. ñÙc Th‰ 
tôn bÃy gi© vÅn im l¥ng.  

Lúc Ãy, Çåi bÒ tát Ph° DÛng tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, 
v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì xuÓng chÃm 
ÇÃt, hai tay ch¡p låi, hÜ§ng vŠ ÇÙc PhÆt cung kính 
thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, vô sÓ chÜ thiên, thiên tº và thiên 
n», vô sÓ bÒ tát, thanh væn, cùng các long vÜÖng, ÇŠu 
Çã vŠ tø h¶i, mong ÇÜ®c nghe Pháp. VÆy kính xin NhÜ 
lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri hãy chÌ ÇÜ©ng cho chúng 
con vào v§i chánh pháp, Ç‹ l©i giäng vØa thoáng qua 
tai, chúng sinh nhiŠu tu°i liŠn thoát nghiŒp chÜ§ng, 
chúng sinh ít tu°i liŠn tinh tÃn tu thiŒn pháp, Çåt tâm 
vô thÜ®ng, thiŒn nghiŒp không thoái chuy‹n và së 
không bao gi© còn thoái chuy‹n." 

Nghe xong, ÇÙc Th‰ tôn Çáp, "Lành thay, Ph° 
DÛng, l©i ông hÕi thÆt tÓt l¡m. Ông hãy nghe kÏ, nh§ 
kÏ, NhÜ lai së nói cho." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng Çáp, "Con xin theo l©i NhÜ 
lai" rÒi lui vŠ ch‡ ngÒi trÜ§c m¥t ÇÙc Th‰ tôn.  

BÃy gi© ÇÙc Th‰ tôn dåy, "Ph° DÛng, có chánh 
pháp tên Sanghata, lÜu hành trên cõi ÇÎa cÀu. Ai ÇÜ®c 
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nghe chánh pháp này, Ç‰n næm nghiŒp vô gián cÛng 
ÇŠu tiêu diŒt, không còn thoái chuy‹n trÜ§c vô thÜ®ng 
bÒ ÇŠ. Này Ph° DÛng, š ông nghï th‰ nào ? N‰u ông 
nghï r¢ng công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe kinh Sanghata 
cÛng nhiŠu nhÜ công ÇÙc cûa m¶t ÇÃng NhÜ lai, thì 
ông nên bi‰t, nghï nhÜ vÆy là không Çúng v§i s¿ thÆt." 

BÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, phäi nghï th‰ 
nào m§i Çúng v§i s¿ thÆt?" 

ñÙc Th‰ tôn dåy, "Ph° DÛng, sông H¢ng có bao 
nhiêu cát, ngÀn Ãy Çåi bÒ tát và NhÜ lai, −ng cúng, 
Chánh bi‰n tri có ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc, so v§i 
công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe Chánh Pháp Sanghata thÆt 
không sai khác. Ph° DÛng, nh»ng ai Çã nghe Chánh 
Pháp Sanghata, së không thoái chuy‹n, së thÃy NhÜ 
lai, së không bao gi© lìa xa NhÜ lai cho Ç‰n khi Çåt vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ, thiŒn nghiŒp không bÎ ma vÜÖng phá 
hoåi. Ph° DÛng, tÃt cä nh»ng ai nghe ÇÜ®c Chánh 
Pháp Sanghata này, ÇÓi v§i lš sinh diŒt së ÇŠu bi‰t rõ.  

BÃy gi© tÃt cä bÒ tát có m¥t trong Pháp h¶i cùng 
ÇÙng dÆy, v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì 
xuÓng sát ÇÃt, thÜa r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, công ÇÙc cûa 
m¶t ÇÃng NhÜ lai nhiŠu bao nhiêu?" 

ñÙc Th‰ tôn trä l©i, "Này các thiŒn nam tº, các ông 
hãy l¡ng nghe, NhÜ lai së nói cho các ông bi‰t lÜ®ng 
công ÇÙc cûa m¶t ÇÃng PhÆt Çà. LÃy ví dø Çåi dÜÖng 
có bao nhiêu gi†t nÜ§c, cõi th‰ gian có bao nhiêu håt 
bøi, sông H¢ng có bao nhiêu håt cát, công ÇÙc cûa 
ngÀn Ãy bÒ tát thÆp ÇÎa vÅn không th‹ sánh v§i công 
ÇÙc cûa m¶t ÇÃng NhÜ lai. Và công ÇÙc cûa ngÜ©i 
nghe Chánh Pháp Sanghata låi còn nhiŠu hÖn gÃp b¶i, 
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không th‹ dùng toán sÓ Ç‰m bi‰t ÇÜ®c. Ph° DÛng, vào 
th©i måt pháp, ngÜ©i nào nghe pháp này mà sinh lòng 
hoan hÌ khát khao PhÆt Pháp thì công ÇÙc vô lÜ®ng vô 
biên." 

Khi Ãy, Çåi bÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, ai 
là ngÜ©i khát khao PhÆt Pháp?" 

ñÙc Th‰ tôn dåy, "ñåi bÒ tát Ph° DÛng, ngÜ©i khát 
khao PhÆt Pháp có hai loåi. M¶t là ngÜ©i khªi tâm 
bình Ç£ng ÇÓi v§i h‰t thäy chúng sinh; hai là ngÜ©i 
Çúng nhÜ pháp nghe ÇÜ®c, bình Ç£ng nói låi cho tÃt cä 
chúng sinh cùng nghe." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, th‰ nào 
là ngÜ©i Çúng nhÜ pháp nghe ÇÜ®c, bình Ç£ng nói låi 
cho tÃt cä chúng sinh cùng nghe?" 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, cÛng có hai loåi, m¶t là 
ngÜ©i nghe Pháp rÒi mang tâm mình hÒi hÜ§ng giác 
ng¶ bÒ ÇŠ, vì tâm hÒi hÜ§ng giác ng¶ bÒ ÇŠ nên së vì 
l®i ích cûa chúng sinh mà khát khao PhÆt Pháp. Ph° 
DÛng, hai là ngÜ©i bÜ§c vào ñåi thØa, bao gi© cÛng 
khát khao PhÆt Pháp." 

Lúc Ãy, hàng triŒu thiên tº, rÒng, ngÜ©i và thiên n» 
cùng ÇÙng dÆy, ch¡p tay hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn cung 
kính thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, chúng con cÛng h‰t lòng 
khát khao PhÆt Pháp. Xin Th‰ tôn cho chúng con và 
chúng sinh cùng ÇÜ®c nhÜ nguyŒn." 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ tôn mÌm miŒng cÜ©i.  
ñåi BÒ tát Ph° DÛng ÇÙng dÆy, ch¡p tay cúi ÇÀu 

hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì 
duyên gì, mà ÇÙc Th‰ tôn mÌm cÜ©i?" 

ñÙc Th‰ tôn nói v§i Çåi bÒ tát Ph° DÛng, "Ph° 
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DÛng, ông nên bi‰t chúng sinh Ç‰n d¿ Çåi h¶i này, tÃt 
cä rÒi së Çåt vô thÜ®ng Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ, së 
thành t¿u viên mãn diŒu døng NhÜ lai." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vì nhân 
gì, vì duyên gì, mà tÃt cä chúng sinh Ç‰n Çây rÒi së Çåt 
vô thÜ®ng Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ?" 

ñÙc PhÆt bäo, "Lành thay, Ph° DÛng, ông hÕi NhÜ 
lai nhÜ vÆy là tÓt l¡m. Ông hãy l¡ng nghe, NhÜ lai së 
nói vŠ š nghïa hÒi hÜ§ng bÒ ÇŠ. 

"Ph° DÛng, vào m¶t th©i quá khÙ cách bây gi© vô 
sÓ th©i kÿ, có m¶t ÇÙc PhÆt xuÃt th‰ v§i ÇÀy Çû các 
hiŒu: Bäo Ki‰t TÜ©ng [Ratnashri], NhÜ lai,  −ng cúng, 
Chánh  bi‰n tri, Minh hånh túc, ThiŒn thŒ, Th‰ gian 
giäi, Vô thÜ®ng sï, ñiŠu ng¿ trÜ®ng phu, Thiên nhân 
sÜ, PhÆt: Th‰ tôn. 

"Ph° DÛng, lúc bÃy gi© NhÜ lai Çang là ngÜ©i trÈ 
tu°i thu¶c giai cÃp bà la môn, còn chúng sinh ngày 
nay ÇÜ®c NhÜ lai dÅn d¡t vào PhÆt trí, khi Ãy hãy còn 
là nh»ng con thú hoang. Lúc bÃy gi© NhÜ lai phát 
nguyŒn nhÜ sau, "nguyŒn m†i thú hoang Çang bÎ dày 
vò kh° não ÇÜ®c siêu thoát vŠ cõi PhÆt; nguyŒn tôi së 
là ngÜ©i dÅn d¡t h† Ç‰n v§i trí PhÆt." Nh»ng con thú 
hoang kia nghe xong, näy m¶t niŒm hoan hÌ, mong 
mình ÇÜ®c nhÜ vÆy. Ph° DÛng, nh© gÓc rÍ ÇiŠu lành 
[thiŒn cæn] Ãy mà ngày nay chúng sinh tø h†p ª Çây 
rÒi së Çåt giác ng¶ vô thÜ®ng Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ." 

Nghe ÇÙc Th‰ tôn nói vŠ ÇiŠu lành Ãy xong, Çåi bÒ 
tát Ph° DÛng cung kính hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, chúng 
sinh Ãy th† ÇÜÖc bao lâu?" 

ñÙc PhÆt dåy, "Chúng sinh Ãy có th‹ th† Ç‰n tám 
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mÜÖi ngàn  ki‰p." 
BÒ tát Ph° DÛng låi hÕi, "ThÜa ÇÙc Th‰ tôn, m¶t  

ki‰p dài bao lâu?" 
ñÙc PhÆt dåy, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe NhÜ 

lai nói Çây. Ví dø có ngÜ©i xây m¶t thành l§n, chu vi 
r¶ng mÜ©i hai do tuÀn, cao ba do tuÀn, bên trong chÙa 
toàn håt mè. CÙ m‡i m¶t ngàn næm lÃy m¶t håt mè vÃt 
Çi. CÙ nhÜ vÆy, Ç‰n khi nào håt mè cån h‰t, nŠn móng 
trong thành cÛng hÜ hoåi cä, bÃy gi© vÅn chÜa xong 
m¶t  ki‰p. 

"Låi n»a, Ph° DÛng, ví dø có m¶t ng†n núi sâu 
næm mÜÖi do tuÀn và cao mÜ©i hai do tuÀn. Có ngÜ©i 
xây nhà bên sÜ©n núi, cÙ m¶t træm næm cÀm väi løa 
mÕng lau núi Çá m¶t lÀn, Ç‰n khi núi Çá mòn h‰t, m¶t  
ki‰p vÅn chÜa xong. Ph° DÛng, m¶t  ki‰p dài Ç‰n nhÜ 
vÆy Çó." 

Lúc Ãy, Çåi bÒ tát Ph° DÛng ÇÙng lên nói, "ThÜa 
Th‰ tôn, chÌ m¶t niŒm hÒi hÜ§ng bÒ ÇŠ mà th† Ç‰n 
tám mÜÖi  ki‰p an vui, huÓng chi h‰t lòng tôn kính 
phøng s¿ diŒu pháp cûa NhÜ lai." 

ñÙc PhÆt dåy, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe cho rõ, 
chÌ cÀn nghe ÇÜ®c Chánh Pháp Sanghata, có th‹ th† 
tám mÜÖi bÓn ngàn  ki‰p, huÓng chi nghe rÒi ghi chép, 
Ç†c tøng. Ph° DÛng, làm ÇÜ®c nhÜ vÆy, công ÇÙc g¥t 
hái ÇÒ s¶ vô cùng. 

"Ph° DÛng, n‰u có ai ÇÓi v§i chánh pháp này có 
ÇÜ®c tín tâm trong sáng, h‰t lòng Çänh lÍ, së nh§ ÇÜ®c 
chín mÜÖi chín  ki‰p vŠ trÜ§c cûa mình. NgÜ©i Ãy së 
làm vua Chuy‹n pháp luân trong sáu mÜÖi  ki‰p. Ngay 
trong Ç©i sÓng hiŒn tåi luôn ÇÜ®c m†i ngÜ©i thÜÖng 
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m‰n kính tr†ng. Ph° DÛng, ngÜ©i Ãy së không ch‰t vì 
Çao gÜÖm, không ch‰t vì thuÓc Ç¶c, không bÎ tà phép 
ám håi. ñ‰n lúc mång chung së ÇÜ®c chín mÜÖi chín 
triŒu PhÆt Çà Çích thân ti‰p dÅn và, Ph° DÛng, các 
ÇÃng Th‰ tôn PhÆt Çà së nói v§i ngÜ©i Ãy r¢ng ‘nh© 
ông nghe ÇÜ®c Chánh Pháp Sanghata mà có ÇÜ®c công 
ÇÙc này.’ Và chín mÜÖi chín triŒu ÇÙc PhÆt Th‰ tôn së 
th† kš nÖi chÓn ngÜ©i Ãy thành PhÆt. 

"Ph° DÛng, huÓng chi là nghe Chánh Pháp 
Sanghata tØ ÇÀu chí cuÓi, kÏ lÜ«ng tr†n vËn. ChÜ PhÆt 
së an ûi cho ngÜ©i Ãy, r¢ng ‘con ÇØng s® hãi.’ 

Nghe vÆy BÒ tát Ph° DÛng hÕi ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa 
Th‰ tôn, con cÛng së nghe Chánh Pháp Sanghata, vÆy 
së ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc?" 

ñÙc PhÆt trä l©i, "Ph° DÛng, b¢ng công ÇÙc cûa 
h¢ng sa PhÆt Çà, NhÜ lai." 

BÒ tát Ph° DÛng thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, con nghe 
chánh pháp này, tâm không thÃy Çû." 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, tÓt l¡m. ñÓi v§i chánh 
pháp tâm không thÃy Çû là rÃt tÓt. Chính NhÜ lai Çây 
ÇÓi v§i chánh pháp cÛng không thÃy Çû, huÓng chi 
ngÜ©i thÜ©ng.  

"Ph° DÛng, thiŒn nam thiŒn n» nào ÇÓi v§i pháp 
ñåi thØa mà có lòng tin tÜªng trong sáng, m¶t ngàn  
ki‰p së không sinh lÀm ÇÜ©ng; næm ngàn ki‰p không 
sinh vŠ cõi súc sinh; mÜ©i hai ngàn ki‰p không näy 
niŒm ác; mÜ©i tám ngàn ki‰p không sinh vŠ miŠn biên 
giã; hai mÜÖi ngàn ki‰p làm vÎ Çåi thí chû; hai mÜÖi 
læm ngàn ki‰p sinh vŠ cõi tr©i; ba mÜÖi læm ngàn ki‰p 
nghiêm gi» phåm hånh; bÓn mÜÖi ngàn ki‰p ly gia 
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xuÃt th‰; næm mÜÖi ngàn ki‰p th† trì chánh pháp; sáu 
mÜÖi læm ngàn ki‰p an trø chánh ÇÎnh vŠ cái ch‰t. Ph° 
DÛng, nh»ng ngÜ©i nhÜ vÆy ác nghiŒp nhÕ không dÃy 
lên, ma chÜ§ng không còn cÖ h¶i tác håi, së không 
sinh tØ thai mË. Ph° DÛng, n‰u có ngÜ©i nào nghe 
Chánh Pháp Sanghata này, bÃt k‹ là sinh ra ª Çâu, 
trong chín mÜÖi læm lÀn vô lÜ®ng ki‰p không sinh vào 
ác Çåo; tám mÜÖi ngàn ki‰p nh»ng gì Çã h†c ÇŠu 
không quên; m¶t ngàn ki‰p tØ bÕ nghiŒp sát; chín 
mÜÖi chín ngàn ki‰p tØ bÕ nghiŒp nói l©i không thÆt; 
mÜ©i ba ngàn ki‰p tØ bÕ nghiŒp nói l©i chia rë. 

"Ph° DÛng, chúng sinh nghe ÇÜ®c chánh pháp này, 
thÆt khó mà g¥p ÇÜ®c." 

Lúc Ãy BÒ tát Ph° DÛng ÇÙng dÆy, v¡t våt áo lên 
vai, gÓi bên phäi quì xuÓng sát ÇÃt, ch¡p tay hÜ§ng vŠ 
ÇÙc PhÆt cung kính hÕi, "Kính ÇÙc Th‰ tôn, n‰u có ai 
khinh rÈ tØ bÕ chánh pháp này, së tåo bao nhiêu 
nghiŒp d»?" 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, rÃt nhiŠu." 
BÒ tát Ph° DÛng låi hÕi,  "ThÜa ÇÙc Th‰ tôn, rÃt 

nhiŠu, là bao nhiêu?" 
ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, thôi ông ÇØng hÕi. ñØng 

hÕi NhÜ lai ngÜ©i khinh rÈ tØ bÕ chánh pháp này tåo 
bao nhiêu nghiŒp d». Ph° DÛng, so v§i nghiŒp d» tåo 
ra bªi hành Ç¶ng phÌ báng các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, 
Chánh bi‰n tri nhiŠu b¢ng sÓ cát cûa mÜ©i hai sông 
H¢ng, phÌ báng Chánh Pháp Sanghata này nghiŒp 
chÜ§ng sâu n¥ng hÖn rÃt nhiŠu. Ph° DÛng, n‰u có ai 
ÇÓi v§i chánh pháp này mà sinh tâm phÌ báng, Çó 
chính là phÌ báng ñåi ThØa, nên t¶i chÜ§ng nhiŠu hÖn 
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gÃp b¶i. Ph° DÛng, nh»ng ngÜ©i nhÜ vÆy t¿ tay thiêu 
cháy chính mình. H† t¿ mình thiêu cháy chính mình." 

BÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, phäi chæng 
không th‹ giúp h† giäi thoát?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ph° DÛng, Çúng nhÜ ông nói, 
không th‹ giúp h† giäi thoát.  

"Ph° DÛng, ví dø có ngÜ©i ÇÀu bÎ ch¥t ÇÙt, n‰u lÃy 
các loåi mÆt, ÇÜ©ng, bÖ, måch nha hay dÜ®c phÄm làm 
thuÓc xoa dán, ông nghï th‰ nào? NgÜ©i Ãy có khä 
næng ÇÙng dÆy ÇÜ®c n»a hay không?" 

BÒ tát Ph° DÛng thÜa, "Không, thÜa Th‰ tôn. 
Không th‹ nào ÇÙng dÆy ÇÜ®c n»a." 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, låi ví có ngÜ©i cÀm vÛ 
khí s¡c bén chém vào ngÜ©i khác. Tuy chém m¶t nhát 
không gi‰t ÇÜ®c nhau nhÜng cÛng Çã bÎ thÜÖng. Lúc 
Ãy n‰u ÇÜ®c thuÓc ch»a, v‰t thÜÖng còn có th‹ lành. 
ChØng Çó, khi sÓng låi, nh§ n‡i Çau Ç§n cûa v‰t 
thÜÖng lúc trÜ§c, có th‹ nghï r¢ng ‘nay tôi Çã hi‹u, tôi 
së không bao gi© còn làm viŒc ác, tåo ác nghiŒp.’ Nh© 
suy nghï nhÜ vÆy, Ph° DÛng, ngÜ©i Ãy có th‹ vì nh§ 
kh° Çau mà tØ bÕ viŒc ác. BÃy gi© có th‹ thÃy chánh 
pháp. RÒi nh© thÃy chánh pháp mà thành t¿u ÇÜ®c tÃt 
cä thiŒn pháp.  

"Ph° DÛng, s¿ th‹ là nhÜ vÆy. Ví nhÜ bÆc cha mË 
thÃy con mình ch‰t trong Ç§n Çau kh° não nhÜng vÅn 
không có khä næng che chª, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, Ph° 
DÛng, ngÜ©i phàm phu không có khä næng cÙu mình, 
cÙu ngÜ©i. NhÜ bÆc cha mË hy v†ng mÃt h‰t, chúng 
sinh phàm phu cÛng vÆy, hy v†ng mÃt h‰t, Ç‰n khi 
ch‰t ch£ng còn nÖi nÜÖng t¿a. 
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"Ph° DÛng, có hai loåi ngÜ©i Ç‰n khi ch‰t hy v†ng 
mÃt h‰t. M¶t là ngÜ©i t¿ mình làm viŒc ác hay khi‰n 
ngÜ©i khác làm; hai là ngÜ©i tØ bÕ khinh rÈ chánh 
pháp. Hai loåi ngÜ©i này Ç‰n lúc mång chung, không 
còn chút hy v†ng." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, tØ bÕ 
khinh rÈ chánh pháp thì phäi Ç†a cõi nào? Phäi sinh vŠ 
Çâu?" 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, khinh rÈ chánh pháp thì 
phäi tái sinh triŠn miên không gi§i hån, vô lÜ®ng ki‰p 
vŠ sau trÀm luân trong luân hÒi. Ph° DÛng, tØ bÕ 
chánh pháp thì chÎu Ç§n Çau m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc 
Hào khi‰u; m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc ñåi hào khi‰u; 
m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc Chúng h®p; m¶t ki‰p trong 
ÇÎa ngøc Viêm nhiŒt; m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc ñåi 
nhiŒt; m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc H¡c th¢ng; m¶t ki‰p 
trong ÇÎa ngøc A tÿ, m¶t ki‰p trong ÇÎa ngøc ñ£ng 
hoåt; và Ph° DÛng, h† phäi chÎu kh° Çau trong tám 
Çåi ÇÎa ngøc nhÜ vÆy cho Ç‰n tám ki‰p." 

Lúc Ãy, Çåi bÒ tát Ph° DÛng nói r¢ng, "ThÜa Th‰ 
tôn, thÆt quá Çau kh°. ThÜa ThiŒn thŒ, thÆt quá Çau 
kh°. Con không Çành lòng nghe." 

BÃy gi©, ÇÙc Th‰ tôn nói bài kŒ: 

"NhÜ lai k‹ cänh tÜ®ng 
Chúng sinh trong ÇÎa ngøc 
Kh° Çau nhÜ th‰ nào, 
Ông không Çành lòng nghe. 

"N‰u làm nh»ng ÇiŠu lành  
Së ÇÜ®c quä an låc, 
Còn làm nh»ng ÇiŠu  d» 
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Së g¥p quä kh° Çau. 

"Không bi‰t tåo nhân vui 
Thì sinh trong cõi Ç©i 
BÎ dày vò n‡i ch‰t, 
Ràng bu¶c trong Ç§n Çau. 

"Ai nh§ PhÆt tÓi th¡ng, 
CÃy trÒng ÇÜ®c nhân vui; 
Tin tÜªng nÖi ñåi thØa, 
Së không sa ác Çåo. 

"Ph° DÛng, ông nên bi‰t, 
NghiŒp cÛ không mÃt Çi. 
ViŒc lành dù bé nhÕ, 
Quä tÓt vÅn vô lÜ©ng. 

"NÖi ru¶ng phÜ§c cûa PhÆt, 
Là ru¶ng phÜ§c tÓi thÜ®ng. 
Dù chÌ gieo m¶t håt, 
Thu hoåch cÛng l§n lao. 

Hái ÇÜ®c bao hoa trái, 
Do trÒng vài håt mÀm. 
Ai hoan hÌ chánh pháp, 
Së luôn ÇÜ®c yên vui, 
Së lìa bÕ viŒc ác, 
Làm h‰t nh»ng ÇiŠu lành. 
Dù cúng dÜ©ng PhÆt pháp 
VÕn vËn m¶t mäy lông, 
ñ‰n tám mÜÖi ngàn ki‰p 
Tài sän luôn dÒi dào, 
Dù sinh ra ª Çâu 
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CÛng siêng næng bÓ thí. 
Do cúng dÜ©ng PhÆt Bäo, 
ThiŒn nghiŒp nhiŠu vô tÆn." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng nghe xong bài kŒ, cung kính 
hÕi ÇÙc PhÆt Th‰ tôn, "ThÜa Th‰ tôn, nên nghe chánh 
pháp PhÆt dåy nhÜ th‰ nào? Nghe chánh pháp này rÒi, 
làm sao n¡m gi» gÓc rÍ ÇiŠu lành?" 

ñÙc PhÆt bäo, "Ph° DÛng, công ÇÙc cûa ngÜ©i 
nghe Chánh Pháp Sanghata này phäi bi‰t là nhiŠu 
b¢ng công ÇÙc cûa ngÜ©i Çã tØng cúng dÜ©ng phøng 
s¿ chÜ NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri nhiŠu nhÜ sÓ 
cát cûa mÜ©i hai sông H¢ng." 

BÒ tát Ph° DÛng thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, làm cách 
nào cho thiŒn cæn viên mãn?" 

ñÙc PhÆt dåy, "Ph° DÛng, ông nên bi‰t thiŒn cæn 
vÓn bình Ç£ng v§i NhÜ lai." 

BÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, th‰ nào là 
thiŒn cæn bình Ç£ng v§i NhÜ lai?" 

ñÙc PhÆt dåy, "ñåo SÜ thuy‰t chánh pháp, bình 
Ç£ng v§i NhÜ lai." 

BÒ tát Ph° DÛng låi thÜa, "ThÜa ÇÙc Th‰ tôn, nhÜ 
th‰ nào là ñåo sÜ thuy‰t chánh pháp?" 

ñÙc PhÆt dåy, "BÃt cÙ m¶t ai Ç†c tøng Chánh Pháp 
Sanghata này, g†i là ñåo sÜ thuy‰t chánh pháp." 

BÒ tát Ph° DÛng nói, "Dù chÌ nghe Chánh Pháp 
Sanghata công ÇÙc cÛng Çã nhiŠu vô k‹, huÓng chi ghi 
chép Ç†c tøng. Công ÇÙc nhÜ vÆy, nhiŠu bao nhiêu?" 

ñÙc Th‰ tôn nói,  "Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây. 
Ví nhÜ m‡i phÜÖng ÇŠu có các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, 
Chánh bi‰n tri nhiŠu b¢ng sÓ cát cûa mÜ©i hai sông 
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H¢ng, ngÒi thuy‰t giäng chánh pháp trong th©i gian 
dài mÜ©i hai ki‰p, dù giäi thích không ngÜng nghÌ vŠ 
công ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép kinh Sanghata, cÛng vÅn 
không th‹ dùng l©i mà nói cho cùng tÆn. Cho dù các 
bÆc NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri nhiŠu b¢ng sÓ 
cát có trong bÓn mÜÖi tám sông H¢ng, cÛng không th‹ 
diÍn tä h‰t ÇÜ®c công ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép chánh 
pháp này, huÓng chi công ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép rÒi 
suy nghï nghïa lš, Ç†c tøng, h†c thu¶c lòng. NgÜ©i Ãy 
së là kho tàng chánh pháp." 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vÆy lÜ®ng 
công ÇÙc cûa ngÜ©i Ç†c kinh này ra sao?" 

BÃy gi© ÇÙc Th‰ tôn nói bài kŒ: 

"N‰u có ngÜ©i Ç†c tøng 
Chánh Pháp Sanghata 
Dù chÌ ÇÜ®c bÓn câu, 
Thì dù chÜ NhÜ lai 
NhiŠu nhÜ sÓ cát cûa  
Tám bÓn ngàn sông H¢ng, 
DiÍn tä không ngØng nghÌ, 
CÛng không th‹ nói h‰t 
Công ÇÙc cûa ngÜ©i Ãy. 
Chánh pháp chÜ PhÆt dåy 
ThÆt khó mà g¥p ÇÜ®c, 
R¶ng vô lÜ®ng vô biên." 

BÃy gi© có tám mÜÖi bÓn træm ngàn triŒu loài tr©i 
ch¡p tay Çänh lÍ, hÜ§ng vŠ nÖi kinh Chánh Pháp 
Sanghata Çang ÇÜ®c tuyên thuy‰t, ÇÒng thanh tán 
dÜÖng, "ThÜa Th‰ tôn, cho dù vì lš do gì, ÇÙc Th‰ tôn 
truyŠn låi cho th‰ gian này kho tàng chánh pháp siêu 
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viŒt nhÜ vÆy, thÆt là m¶t ÇiŠu lành." 
Khi Ãy có mÜ©i tám træm ngàn triŒu ngÜ©i tu theo 

Çåo kh° hånh lõa th‹ kéo Ç‰n ch‡ ÇÙc Th‰ tôn Çang 
ÇÙng, nói r¢ng, "Này Cù ñàm Kh° Hånh, ông hãy là 
ngÜ©i chi‰n th¡ng!" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "NhÜ lai luôn là ngÜ©i chi‰n 
th¡ng. Các ông ngoåi Çåo lõa th‹, làm sao chi‰n th¡ng 
ÇÜ®c ai?" 

H† ÇŠu nói, "Chúc cho ông chi‰n th¡ng, này Cù 
ñàm Kh° Hånh, chúc cho ông chi‰n th¡ng." 

ñÙc Th‰ tôn Çáp: 

"NhÜ lai không thÃy  
Trong sÓ các ông  
Có ai là bÆc  
Chi‰n th¡ng chân thÆt. 
V§i cái thÃy Çiên Çäo 
LÃy gì mà chi‰n th¡ng? 
Này nh»ng ngÜ©i lõa th‹, 
Hãy l¡ng nghe cho kÏ, 
NhÜ lai së nói l©i 
L®i ích cho các ông. 
Trí cûa m¶t ÇÙa trÈ 
Không có gì an låc, 
LÃy gì mà chi‰n th¡ng? 
Các ông nên bi‰t r¢ng 
NhÜ lai dùng PhÆt nhãn 
Thuy‰t giäng pháp thÆm thâm, 
Bình Ç£ng v§i tÃt cä. 
Ai cÀn ÇÜ®c nghe pháp, 
NhÜ lai së nói cho." 

 



Kinh Chánh Pháp sanghata        23 

ñoàn ngÜ©i tu Çåo lõa th‹ nghe xong n°i giÆn, sinh 
lòng bÃt tín ÇÓi v§i ÇÙc Th‰ tôn. VØa lúc Ãy, Thiên 
VÜÖng ñ‰ thích [Indra] giáng sÃm sét xuÓng, mÜ©i 
tám triŒu ngÜ©i kh° hånh lõa th‹ ÇÒng loåt kinh hãi, 
tuyŒt v†ng Ç§n Çau. H† khóc than, nÜ§c m¡t chäy 
thành dòng. ñÙc Th‰ tôn tàng Än thân hình. ñoàn 
ngÜ©i tu Çåo lõa th‹ nÜ§c m¡t ÇÀm Çìa. Tìm quanh 
không thÃy ÇÙc Th‰ tôn, h† thÓt lên l©i kŒ: 

"Bây gi© không còn ai 
Che chª cho chúng con. 
Không cä cha lÅn mË, 
NhÜ låc cõi hoang vu. 
Không m¶t cæn nhà trÓng, 
Bi‰t vŠ Çâu trú thân? 
Dòng nÜ§c nay Çã cån, 
Cá bi‰t l¶i nÖi Çâu? 
Cây xanh gi© không có, 
Chim bi‰t ÇÆu chÓn nào? 
Không có ai che chª 
ñau kh° thÆt vô biên 
Không còn thÃy NhÜ lai 
Kh° Çau dài vô tÆn." 

Lúc Ãy, mÜ©i tám triŒu ngÜ©i kh° hånh lõa th‹ ÇÙng 
lên, cä hai chân quì chÃm m¥t ÇÃt, cÃt ti‰ng hát r¢ng: 

"NhÜ lai, bÆc tØ bi, 
Là ÇÃng cao quí nhÃt  
Trong toàn cõi con ngÜ©i. 
Xin NhÜ lai Ç¶ giúp, 
Làm nÖi chÓn chª che 
Cho nh»ng ngÜ©i tuyŒt v†ng " 
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Khi Ãy ÇÙc Th‰ tôn mÌm miŒng cÜ©i, nói v§i Çåi bÒ 
tát Ph° DÛng, "Ph° DÛng, ông hãy thay NhÜ lai mà 
nói chánh pháp cho các vÎ kh° hånh lõa th‹ này." 

BÒ tát Ph° DÛng Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, nhÜ ng†n 
H¡c SÖn nghiŠn Çá cûa mình Ç‹ xoay ÇÌnh vŠ Çänh lÍ 
núi Tu Di, vua cûa các núi. Con cÛng vÆy thôi, làm 
sao có th‹ nói pháp, khi NhÜ lai Çang ÇÙng ª Çây, 
ngay trong Pháp h¶i này?" 

ñÙc Th‰ tôn dåy, "Thôi, ông ÇØng nói, thiŒn nam 
tº. PhÜÖng tiŒn thiŒn xäo cûa NhÜ lai có rÃt nhiŠu, vÆy 
Ph° DÛng, ông hãy du hành mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, thº 
tìm xem nÖi nào Çang hiŒn các ÇÃng NhÜ lai, nÖi nào 
Çang d¿ng pháp Çàn. Còn NhÜ lai së ª Çây nói chánh 
pháp cho các vÎ kh° hånh lõa th‹ ngoåi Çåo này." 

BÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, con phäi Çi 
b¢ng thÀn l¿c nào? b¢ng thÀn l¿c cûa mình hay cûa 
NhÜ lai?" 

ñÙc PhÆt bäo, "Khi Çi, ông hãy dùng thÀn l¿c cûa 
chính mình. Khi vŠ, hãy nÜÖng nh© thÀn l¿c cûa NhÜ 
lai." 

BÒ tát Ph° DÛng nghe xong ÇÙng dÆy, Çi quanh 
ÇÙc Th‰ tôn ba vòng theo chiŠu bên phäi, rÒi thân hình 
bi‰n mÃt ngay nÖi Ãy.  

ñÙc Th‰ tôn lúc bÃy gi© nói v§i Çoàn ngÜ©i kh° 
hånh lõa th‹ nhÜ sau, "Các ông nên bi‰t sinh là kh°. 
Chính s¿ sinh ra Çã là kh° não. Vì có sinh nên có s®. 
Vì sinh mà s® bŒnh. Vì bŒnh mà s® già. Vì già mà s® 
ch‰t." 

"ThÜa Th‰ tôn, Th‰ tôn nói ‘vì sinh mà phát sinh 
lòng s® sinh’, là nghïa gì?" 
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"Vì sinh làm ngÜ©i nên có l¡m n‡i s®. Vua s® n‡i 
vua. CÜ§p lo n‡i cÜ§p. S® lºa, s® thuÓc Ç¶c, s® nÜ§c, 
s® gió, s® lÓc xoáy, s® nghiŒp Çã làm." 

ñÙc Th‰ tôn cÙ nhÜ vÆy thuy‰t giäng phong phú vŠ 
pháp sinh. Vào lúc bÃy gi©, Çoàn ngÜ©i kh° hånh lõa 
th‹ ngoåi Çåo trong tâm c¿c kÿ kinh hoäng, nói r¢ng, 
"TØ nay vŠ sau, chúng con së thôi không khao khát 
ÇÜ®c sinh ra n»a." 

Khi ÇÙc Th‰ tôn giäi thích vŠ Chánh Pháp 
Sanghata, cä Çoàn mÜ©i tám triŒu ngÜ©i kh° hånh lõa 
th‹ ÇŠu phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. Trong thành phÀn 
Tæng chúng cûa PhÆt, có mÜ©i tám ngàn bÒ tát thÆp 
ÇÎa dùng thÀn thông hóa hiŒn thân ng¿a, voi, báo, kim 
sí Çi‹u, núi Tu Di, ch» vån, cÛng có vÎ hóa hiŒn thân 
cây. Các vÎ ÇŠu ngÒi ki‰t già trên tòa sen.  

Chín ngàn triŒu bÒ tát ngÒi låi phía bên phäi cûa 
ÇÙc Th‰ tôn, Chín ngàn triŒu vÎ ngÒi låi phía bên trái. 
Trong suÓt khoäng th©i gian Çó, PhÆt nhÆp chánh 
ÇÎnh, thuy‰t pháp b¢ng phÜÖng tiŒn thiŒn xäo. ñ‰n 
ngày thÙ bäy, ÇÙc Th‰ tôn du‡i cánh tay, bi‰t Çåi bÒ 
tát Ph° DÛng Çang trª vŠ tØ cõi PhÆt Liên Hoa 
ThÜ®ng. Khi Çi, Çåi bÒ tát Ph° DÛng dùng thÀn l¿c 
cûa chính mình, h‰t bäy ngày m§i Ç‰n ÇÜ®c cõi PhÆt 
Liên Hoa ThÜ®ng. Khi ÇÙc Th‰ tôn du‡i cánh tay, BÒ 
tát Ph° DÛng Çã vŠ bên cånh ÇÙc Th‰ tôn. Sau khi Çi 
quanh ÇÙc Th‰ tôn ba vòng theo chiŠu bên phäi, BÒ tát 
Ph° DÛng nghe tâm tràn ÇÀy tin tÜªng, ch¡p tay hÜ§ng 
vŠ ÇÙc Th‰ tôn mà thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, con Çã vi‰ng 
tÃt cä th‰ gi§i hŒ cûa mÜ©i phÜÖng. B¢ng m¶t thành 
thÀn l¿c cûa mình, con Çã g¥p chín mÜÖi chín ngàn 
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triŒu cõi PhÆt. B¢ng hai thành thÀn l¿c cûa mình, con 
Çã thÃy ÇÜ®c m¶t ngàn triŒu ÇÃng Th‰ tôn. CÙ nhÜ vÆy 
cho Ç‰n ngày thÙ bäy, t§i ÇÜ®c cõi PhÆt Liên Hoa 
ThÜ®ng, trên ÇÜ©ng Çi con cÛng thÃy hàng træm ngàn 
triŒu cõi NhÜ lai  bÃt Ç¶ng. 

"ThÜa Th‰ tôn, vào lúc Ãy chÜ PhÆt Th‰ tôn dùng 
thÀn l¿c hoá hiŒn, vì chúng sinh mà nói chánh pháp 
trong chín mÜÖi hai ngàn triŒu cõi PhÆt. Con thÃy 
ÇÜ®c tám mÜÖi ngàn triŒu cõi PhÆt, tám mÜÖi ngàn 
triŒu NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri xuÃt hiŒn 
trong cõi th‰. Sau khi Çänh lÍ tØng vÎ xong, con låi Çi 
ti‰p.  

"ThÜa Th‰ tôn, ngay ngày hôm Ãy, con Çi qua ba 
mÜÖi chín ngàn triŒu cõi PhÆt, và trong ba mÜÖi chín 
ngàn triŒu cõi PhÆt này, có ba mÜÖi chín ngàn triŒu bÒ 
tát sinh ra, và trong cùng m¶t ngày, thành t¿u vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ. Con Çi quanh các ÇÃng NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri Ãy ba vòng theo chiŠu bên phäi, 
rÒi dùng thÀn thông làm thân mình bi‰n mÃt. 

"ThÜa Th‰ tôn, con cÛng thÃy chÜ PhÆt Th‰ tôn, 
trong sáu mÜÖi triŒu cõi PhÆt. Con quì Çänh lÍ tØng 
cõi PhÆt, tØng vÎ PhÆt Th‰ tôn, rÒi Çi ti‰p. 

"ThÜa Th‰ tôn, con låi thÃy tám triŒu cõi PhÆt, NhÜ 
lai nhÆp diŒt ni‰t bàn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Con 
Çänh lÍ chÜ vÎ rÒi Çi ti‰p. 

"Låi n»a, thÜa Th‰ tôn, có chín mÜÖi læm triŒu cõi 
PhÆt, chánh pháp ÇŠu mÃt cä. Con c¿c kÿ xao xuy‰n, 
bÆc khóc xót thÜÖng. Ÿ Çó, con låi thÃy các loài tr©i, 
rÒng [nagas], då xoa [yakshas], la sát [rakshasas], 
cùng nhiŠu loåi chúng sinh khác trong cõi Døc gi§i 
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khóc than kh¡t khoäi. ThÜa Th‰ tôn, con låi thÃy trong 
các cõi PhÆt Ãy sông ngòi Çåi dÜÖng, núi Tu Di cùng 
cÕ cây ÇÃt Çai ÇŠu cháy røi không sót låi chút gì. Con 
quì Çänh lÍ, nghe lòng tuyŒt v†ng, rÒi Çi ti‰p.  

"ThÜa Th‰ tôn, con lên Ç‰n tÆn cõi PhÆt Liên Hoa 
ThÜ®ng, thÃy có næm træm ngàn triŒu tòa sen ÇÜ®c 
d¿ng lên. Ÿ phía Nam, có m¶t træm ngàn triŒu tòa sen. 
Ÿ phía B¡c, có m¶t træm ngàn triŒu tòa sen. Ÿ phía 
ñông có m¶t træm ngàn triŒu tòa sen. Ÿ phía Tây có 
m¶t træm ngàn triŒu tòa sen. Ÿ không gian phía trên có 
m¶t træm ngàn triŒu tòa sen. ThÜa Th‰ tôn, tÃt cä toà 
sen ÇÜ®c d¿ng b¢ng bäy loåi châu báu, trên m‡i toà 
sen là m¶t ÇÃng NhÜ lai Çang thuy‰t pháp. Con kinh 
ngåc, hÜ§ng vŠ tÃt cä các ÇÃng NhÜ lai Ãy, hÕi: 
‘Không bi‰t Çây là cõi PhÆt nào?’ 

"Các ÇÃng NhÜ lai dåy r¢ng ‘ThiŒn nam tº, Çây là 
cõi PhÆt Liên Hoa ThÜ®ng.’ 

"ThÜa Th‰ tôn, con Çi quanh theo chiŠu bên phäi 
cûa tÃt cä các vÎ NhÜ lai Ãy, và hÕi hÒng danh cûa 
ÇÃng NhÜ lai hóa chû cõi PhÆt này. ChÜ NhÜ lai Çáp, 
‘hóa chû cõi PhÆt này là ÇÙc Liên Hoa Tång 
[Padmagarbha] NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri." 

"Lúc Ãy con låi hÕi, ‘Con thÃy có hàng træm ngàn 
triŒu ÇÃng NhÜ lai, nhÜng låi không bi‰t ÇÃng hóa chû 
Liên Hoa Tång NhÜ lai −ng cúng Chánh bi‰n tri là vÎ 
nào. Xin chÌ giúp cho con, ÇÃng hóa chû nÖi Çây là vÎ 
nào?’ NhÜ lai Çáp, ‘ThiŒn nam tº, NhÜ lai së chÌ cho 
ông thÃy Çâu là Liên Hoa Tång NhÜ lai −ng cúng 
Chánh bi‰n tri.’ 

"Nói vØa xong, tÃt cä chÜ NhÜ lai ÇŠu bi‰n Çi, hiŒn 
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tÜ§ng bÒ tát. ChÌ còn låi m¶t ÇÃng NhÜ lai. Con Ç‰n 
Çänh lÍ, Ç¥t ÇÌnh ÇÀu ngang chân NhÜ lai. Khi con vØa 
Ç‰n, m¶t tòa sen hiŒn lên, con bÜ§c lên toà sen Ãy. 
ThÜa Th‰ tôn, lúc Ãy b‡ng dÜng có rÃt nhiŠu tòa sen 
hiŒn lên, nhÜng không ai ngÒi trên Çó cä. Con m§i hÕi 
Liên Hoa Tång NhÜ lai, ‘Kính thÜa NhÜ lai, vì sao tòa 
sen låi trÓng không, không ai ngÒi?’ Liên Hoa Tång 
NhÜ lai Çáp, ‘ChÜa trÒng gÓc rÍ ÇiŠu lành thì không 
Çû thÀn l¿c lên ngÒi các tòa sen Ãy.’ 

"Con låi hÕi, ‘Kính thÜa Th‰ tôn, muÓn ngÒi tòa 
sen Ãy phäi trÒng gÓc rÍ ÇiŠu lành nào?’ 

"ñÙc Liên Hoa Tång NhÜ lai Çáp, ‘Ông hãy nghe 
Çây, ThiŒn nam tº. Chúng sinh nào ÇÜ®c nghe Chánh 
Pháp Sanghata së nh© gÓc rÍ ÇiŠu lành này mà lên 
ngÒi tòa sen kia, huÓng chi ngÜ©i ghi chép, Ç†c tøng. 
Ph° DÛng, vì ông Çã tØng nghe qua Chánh Pháp 
Sanghata nên bây gi© có th‹ lên ngÒi tòa sen Ãy. B¢ng 
không, ch£ng làm sao Ç‰n ÇÜ®c cõi PhÆt này.’ 

"ñÙc Th‰ tôn nói xong, con låi hÕi, ‘ThÜa Th‰ tôn, 
công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe Chánh Pháp Sanghata này 
ÇÜ®c bao nhiêu?’  

"Liên Hoa Tång NhÜ lai mÌm miŒng cÜ©i. Con låi 
hÕi, ‘ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì duyên gì, mà NhÜ 
lai mÌm miŒng cÜ©i?’ "ñÙc Th‰ tôn nói, ‘Này ThiŒn 
nam tº, này Çåi bÒ tát Ph° DÛng, bÆc thÀn thông trí tuŒ 
vÜ®t b¿c, ông hãy nghe cho kÏ. Ví dø có ngÜ©i là vua 
Chuy‹n pháp luân, thÓng lãnh bÓn løc ÇÎa. Ph° DÛng, 
n‰u vua Chuy‹n pháp luân Ãy lÃy håt mè trÒng ÇÀy 
bÓn løc ÇÎa, ông nghï th‰ nào, së thu hoåch ÇÜ®c bao 
nhiêu?’ 
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"Con thÜa r¢ng, ‘NhiŠu, thÜa Th‰ tôn, nhiŠu l¡m, 
thÜa ThiŒn thŒ.’ 

"ñÙc Th‰ tôn bäo, ‘Ph° DÛng, ví dø ÇÜ®c bao 
nhiêu håt mè, gom thành m¶t ÇÓng, låi có ngÜ©i ngÒi 
lÜ®m tØng håt mà Ç‰m, x‰p sang m¶t bên. Ông nghï 
th‰ nào, có Ç‰m h‰t ÇÜ®c không?’ 

"Con thÜa, ‘ThÜa Th‰ tôn, không th‹ ÇÜ®c. ThÜa 
ThiŒn thŒ, không cách gì có th‹ Ç‰m h‰t ÇÜ®c.’ 

‘Ph° DÛng, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, trØ phi là NhÜ lai, 
không ai có th‹ Ç‰m bi‰t công ÇÙc cûa Chánh Pháp 
Sanghata này. Ph° DÛng, cho dù các bÆc NhÜ lai 
nhiŠu b¢ng sÓ lÜ®ng mè thu hoåch ÇÜ®c, tÃt cä cùng 
nói vŠ công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe Chánh Pháp Sanghata, 
công ÇÙc Ãy vÅn không th‹ nói cùng, cÛng không th‹ 
dùng ví dø diÍn tä, huÓng chi là công ÇÙc cûa ngÜ©i 
biên chép, Ç†c tøng, hay nh© ngÜ©i biên chép.’ 

"Con låi hÕi, ‘biên chép Chánh Pháp Sanghata së 
ÇÜ®c phÜ§c gì?’ 

"ñÙc Th‰ tôn nói, ‘ThiŒn nam tº, ông hãy nghe 
Çây. N‰u có ai mang h‰t cây cÕ có trong m¶t triŒu th‰ 
gi§i, c¡t thành tØng khúc dài b¢ng bŠ r¶ng m¶t ngón 
tay, và, Ph° DÛng, hãy nghe thêm hai ví dø này, n‰u 
tÃt cä ÇÃt, Çá, núi, tÃt cä vi trÀn có trong m¶t triŒu th‰ 
gi§i hŒ, cÙ m‡i m¶t vi trÀn bi‰n thành m¶t vÎ vua 
Chuy‹n pháp luân, thÓng lãnh bÓn løc ÇÎa. Công ÇÙc 
cûa ngÀn Ãy vua Chuy‹n pháp luân, có th‹ dùng toán 
sÓ Ç‰m bi‰t ÇÜ®c không?’ 

"Con thÜa, ‘Ngoài NhÜ lai, không ai có th‹ Ç‰m 
bi‰t ÇÜ®c.’ 

‘Ph° DÛng, công ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép Kinh 
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Chánh Pháp Sanghata cÛng vÆy. NgÀn Ãy vua Chuy‹n 
pháp luân ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc, vÅn không th‹ 
sánh n°i v§i công ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép chánh pháp 
này, dù chÌ m¶t ch». Tuy công ÇÙc cûa vua Chuy‹n 
pháp luân rÃt ÇÒ s¶, vÅn không th‹ sánh b¢ng. Ph° 
DÛng, bÆc Çåi bÒ tát cÛng vÆy, trø th‰ h¶ trì và hành 
trì chánh pháp ñåi ThØa, công ÇÙc không th‹ nghï 
bàn, dù là vua Chuy‹n pháp luân cÛng không th‹ sánh 
b¢ng. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, không gì có th‹ ví b¢ng công 
ÇÙc cûa ngÜ©i ghi chép kinh Chánh Pháp Sanghata. 
Ph° DÛng, kinh Sanghata này vén mª cä kho tàng 
công ÇÙc, hàng phøc phiŠn não, tÕa rång ng†n Çèn 
chánh pháp, chi‰n th¡ng ma vÜÖng, làm sáng ng©i cõi 
thanh tÎnh bÒ tát, mang låi thành t¿u viên mãn các 
Pháp.’ 

"Nghe ÇÙc NhÜ lai nói xong, con hÕi, ‘ThÜa Th‰ 
tôn, ª cõi th‰ gian này, phåm hånh là ÇiŠu khó gi». 
N‰u có ai t¿ hÕi vì sao låi nhÜ vÆy, thÜa Th‰ tôn, là vì 
ÇÜ©ng tu cûa NhÜ lai khó g¥p, nên phåm hånh cÛng 
khó g¥p. Siêng tu phåm hånh thì thÃy NhÜ lai; ngày 
cÛng nhÜ Çêm, NhÜ lai luôn ª trÜ§c m¥t. Bao gi© tr¿c 
ti‰p thÃy ÇÜ®c NhÜ lai, ngày Çêm chiêm bái, thì thÃy 
ÇÜ®c cõi PhÆt. ThÃy cõi PhÆt thì thÃy ÇÜ®c kho tàng 
chánh pháp. ñ‰n lúc ch‰t, s® hãi cÛng không sinh. Do 
Çó không lo, không buÒn, không bÎ tham døc ràng 
bu¶c.’ 

 "Con nói xong, ÇÙc Th‰ tôn dåy r¢ng, ‘Ph° DÛng, 
NhÜ lai xuÃt hiŒn cõi th‰ là viŒc hi‰m hoi khó g¥p.’ 

"Con nói, ‘ThÜa Th‰ tôn, rÃt hi‰m hoi. ThÜa ThiŒn 
thŒ, rÃt khó g¥p.’ 
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"ñÙc Th‰ tôn nói, ‘Ph° DÛng, Chánh Pháp 
Sanghata cÛng vÆy, cÛng rÃt khó g¥p. Chánh Pháp 
Sanghata này Çi vào l‡ tai ai, ngÜ©i Ãy së nh§ chuyŒn 
tám mÜÖi ki‰p vŠ trÜ§c. Sáu mÜÖi ngàn ki‰p së làm 
vua Chuy‹n pháp luân, tám ngàn ki‰p thành bÆc ñ‰ 
thích, hai mÜÖi ngàn ki‰p giàu có nhÜ chÜ thiên cõi 
tr©i thanh tÎnh, ba mÜÖi tám ngàn ki‰p sinh làm Çåi bà 
la môn, chín mÜÖi chín ngàn ki‰p không tái sinh cõi 
d», m¶t træm ki‰p không sinh làm quÌ Çói, hai mÜÖi 
tám ngàn ki‰p không sinh cõi súc sinh, mÜ©i ba ngàn 
ki‰p không sinh cõi a tu la, không ch‰t vì vÛ khí, hai 
mÜÖi læm ngàn ki‰p trí tuŒ không bÎ khuÃt lÃp, bäy 
ngàn ki‰p sáng då thông minh, chín ngàn ki‰p dung 
måo uy nghi dÍ m‰n, giÓng nhÜ tÜ§ng tÓt cûa s¡c thân 
NhÜ lai, hai mÜÖi læm ngàn ki‰p không mang thân n», 
mÜ©i sáu ngàn ki‰p không mang thân tÆt bŒnh, ba 
mÜÖi læm ngàn ki‰p ÇÜ®c nhãn thông, mÜ©i chín ngàn 
ki‰p không sinh vào loài rÒng, sáu mÜÖi ngàn ki‰p 
không bÎ sân hÆn tác Ç¶ng, bäy ngàn ki‰p không sinh 
vào gia Çình nghèo khó, tám mÜÖi ngàn ki‰p sinh trên 
hai løc ÇÎa. ñ‰n khi phÜ§c báu cån, cÛng ÇÜ®c nh»ng 
ÇiŠu nhÜ sau: mÜ©i hai ngàn ki‰p không sinh làm 
ngÜ©i mù, mÜ©i ba ngàn ki‰p không sinh vào ba cõi ác 
Çåo, mÜ©i m¶t ngàn ki‰p làm vÎ hiŠn giä dåy pháp 
nhÅn. 

‘ñ‰n lúc lâm chung, khi thÀn thÙc cuÓi cùng ngÜng 
lìa, vÅn không vÜ§ng v†ng tâm Çiên Çäo, không bÎ sân 
hÆn tác Ç¶ng. PhÜÖng ñông së thÃy chÜ PhÆt Th‰ tôn 
nhiŠu nhÜ sÓ cát cûa mÜ©i hai sông H¢ng; phÜÖng 
Nam së thÃy chÜ PhÆt Th‰ tôn nhiŠu nhÜ sÓ cát cûa 
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hai mÜÖi triŒu sông H¢ng;  phÜÖng Tây së thÃy chÜ 
PhÆt Th‰ tôn nhiŠu nhÜ sÓ cát cûa hai mÜÖi læm sông 
H¢ng; PhÜÖng B¡c së tr¿c ti‰p thÃy chÜ PhÆt Th‰ tôn 
nhiŠu nhÜ sÓ cát cûa tám mÜÖi sông H¢ng; không gian 
phía trên së tr¿c ti‰p thÃy ÇÜ®c chÜ PhÆt Th‰ tôn nhiŠu 
nhÜ sÓ cát cûa chín mÜÖi triŒu sông H¢ng; không gian 
phía dÜ§i së tr¿c ti‰p thÃy chÜ PhÆt Th‰ tôn nhiŠu nhÜ 
sÓ cát cûa tám triŒu sông H¢ng, tÃt cä ÇŠu tr¿c ti‰p 
hiŒn ra trÜ§c m¡t ngÜ©i Ãy, nói v§i ngÜ©i Ãy nhÜ sau, 
‘ThiŒn nam tº, vì ông Çã tØng nghe qua Chánh Pháp 
Sanghata nên Ç©i sau së ÇÜ®c nhiŠu an låc hånh phúc, 
vì vÆy ông ÇØng s® hãi.’ Nói nhÜ vÆy rÒi, chÜ NhÜ lai 
låi an ûi ngÜ©i Ãy, ‘ThiŒn nam tº, ông có thÃy các bÆc 
NhÜ lai nhiŠu nhÜ cát cûa hàng træm t› triŒu con sông 
H¢ng không?’ 

‘NgÜ©i Ãy Çáp, ‘ThÜa Th‰ tôn con có thÃy. ThÜa 
ThiŒn thŒ, con có thÃy.’  

‘NhÜ lai nói, ‘ThiŒn nam tº, các bÆc NhÜ lai này 
Ç‰n Ç‹ g¥p ông.’ 

‘NgÜ©i Ãy hÕi, ‘Con nh© công ÇÙc gì mà ÇÜ®c NhÜ 
lai Ç‰n g¥p ª Çây?’ 

‘NhÜ lai Çáp, ‘ThiŒn nam tº, ông hãy nghe Çây. 
Nh© ông có ÇÜ®c thân ngÜ©i, tai låi tình c© nghe ÇÜ®c 
Chánh Pháp Sanghata, vì vÆy tåo ÇÜ®c công ÇÙc l§n 
nhÜ vÆy.’  

‘NgÜ©i Ãy nói, ‘ThÜa Th‰ tôn, chÌ tình c© nghe qua 
mà ÇÜ®c công ÇÙc nhiŠu nhÜ vÆy, nói gì ngÜ©i nghe 
ÇÜ®c h‰t tØ ÇÀu chí cuÓi.’ 

‘NhÜ lai nói, ‘Ông ÇØng nói, ông ÇØng nói. ThiŒn 
nam tº, NhÜ lai së nói cho ông nghe vŠ công ÇÙc cûa 
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m¶t bài kŒ bÓn câu. ThiŒn nam tº, so v§i công ÇÙc cûa 
các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri nhiŠu nhÜ 
sÓ cát cûa mÜ©i ba sông H¢ng, công ÇÙc cûa m¶t bài 
kŒ bÓn câu nhiŠu hÖn rÃt nhiŠu. So v§i công ÇÙc cûa 
ngÜ©i cúng dÜ©ng các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, Chánh 
bi‰n tri nhiŠu b¢ng sÓ cát có trong mÜ©i ba sông H¢ng 
thì công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe chÌ m¶t bài kŒ bÓn câu 
cûa Chánh Pháp Sanghata này nhiŠu hÖn rÃt nhiŠu, 
huÓng chi nghe ÇÜ®c tr†n vËn tØ ÇÀu chí cuÓi.  ThiŒn 
nam tº, ông hãy nghe vŠ công ÇÙc cûa ngÜ©i nghe 
Chánh Pháp Sanghata tØ ÇÀu chí cuÓi. Ví dø m¶t thiên 
hà bao gÒm hàng t› th‰ gi§i hŒ phû toàn håt mè, và sÓ 
lÜ®ng cûa vua Chuy‹n pháp luân nhiŠu b¢ng sÓ mè Ãy, 
rÒi có ngÜ©i nhiŠu tiŠn l¡m cûa, cúng dÜ©ng r¶ng rãi 
tÃt cä nh»ng vÎ vua Chuy‹n pháp luân kia, công ÇÙc Ãy 
vÅn không sánh b¢ng công ÇÙc cúng dÜ©ng m¶t vÎ Tu 
Çà hoàn.  

N‰u tÃt cä chúng sinh trong toàn cõi thiên hà bao 
gÒm hàng t› th‰ gi§i hŒ ÇŠu trª thành bÆc Tu Çà hoàn, 
công ÇÙc cúng dÜ©ng ngÀn Ãy Tu Çà hoàn vÅn không 
sánh b¢ng công ÇÙc cúng dÜ©ng m¶t vÎ TÜ Çà hàm. 
N‰u tÃt cä chúng sinh trong toàn cõi thiên hà bao gÒm 
hàng t› th‰ gi§i hŒ ÇŠu trª thành bÆc TÜ Çà hàm, công 
ÇÙc cúng dÜ©ng ngÀn Ãy TÜ Çà hàm vÅn không sánh 
b¢ng công ÇÙc cúng dÜ©ng m¶t vÎ A na hàm. N‰u tÃt 
cä chúng sinh trong toàn cõi thiên hà bao gÒm hàng t› 
th‰ gi§i hŒ ÇŠu trª thành bÆc A na hàm, công ÇÙc cúng 
dÜ©ng ngÀn Ãy A na hàm vÅn không sánh b¢ng công 
ÇÙc cúng dÜ©ng m¶t vÎ A la hán. N‰u tÃt cä chúng 
sinh trong toàn cõi thiên hà bao gÒm hàng t› th‰ gi§i 
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hŒ ÇŠu trª thành bÆc A la hán, công ÇÙc cúng dÜ©ng 
ngÀn Ãy A la hán vÅn không sánh b¢ng công ÇÙc cúng 
dÜ©ng m¶t vÎ Bích Chi PhÆt. N‰u tÃt cä chúng sinh 
trong toàn cõi thiên hà bao gÒm hàng t› th‰ gi§i hŒ 
ÇŠu trª thành bÆc Bích Chi PhÆt, công ÇÙc cúng dÜ©ng 
ngÀn Ãy Bích Chi PhÆt vÅn không sánh b¢ng công ÇÙc 
cúng dÜ©ng m¶t vÎ bÒ tát. N‰u tÃt cä chúng sinh trong 
toàn cõi thiên hà bao gÒm hàng t› th‰ gi§i hŒ ÇŠu trª 
thành bÆc bÒ tát, công ÇÙc cúng dÜ©ng ngÀn Ãy bÒ tát 
vÅn không sánh b¢ng công ÇÙc cûa ngÜ©i phát khªi tín 
tâm trong sáng nÖi m¶t NhÜ lai, không th‹ sánh b¢ng 
công ÇÙc cûa ngÜ©i phát khªi tín tâm trong sáng nÖi 
hàng t› th‰ hŒ ÇÀy cä NhÜ lai, và không th‹ sánh b¢ng 
ngÜ©i nghe Chánh Pháp Sanghata này. ChØng Çó, Ph° 
DÛng, có cÀn phäi giäi thích vŠ công ÇÙc cûa ngÜ©i 
biên chép, Ç†c tøng thu¶c lòng, suy xét nghïa lš cûa 
chánh pháp này hay không? Có cÀn phäi giäi thích vŠ 
công ÇÙc cû a ngÜ©i ÇÓi trÜ§c kinh này mà lÍ bái v§i 
lòng tin tÜªng trong sáng hay không?" 

‘Ph° DÛng, ông nghï th‰ nào? Có ngÜ©i t¿ hÕi kÈ 
phàm phu Ãu trï có th‹ nghe chánh pháp này ÇÜ®c 
chæng, dù có ÇÜ®c nghe, cÛng không th‹ tin nhÆn. 

‘Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây, kÈ phàm phu Ãu trï 
muÓn chåm Çáy Çåi dÜÖng, liŒu có khä næng làm ÇÜ®c 
viŒc này hay không?’ 

"Con Çáp, ‘ThÜa Th‰ tôn, không th‹.’ 
"ñÙc Th‰ tôn låi hÕi, ‘Có kÈ muÓn ÇÜa tay múc 

cån Çåi dÜÖng, liŒu có khä næng làm ÇÜ®c viŒc này hay 
không? ‘ 

"Con Çáp, ‘ThÜa Th‰ tôn, không th‹ ÇÜ®c. ThÜa 
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ThiŒn thŒ, không th‹ ÇÜ®c. ‘ 
"NhÜ lai nói, ‘Ph° DÛng, chúng sinh không có khä 

næng v§t cån Çåi dÜÖng, ngÜ©i mang tâm nguyŒn nhÕ 
bé cÛng vÆy, không có khä næng ti‰p nhÆn chánh pháp 
này. Ph° DÛng, chÜa g¥p Çû chÜ NhÜ lai nhiŠu nhÜ sÓ 
cát có trong tám mÜÖi sông H¢ng thì chÜa th‹ ghi chép 
Chánh Pháp Sanghata. ChÜa g¥p Çû chÜ NhÜ lai nhiŠu 
nhÜ sÓ cát có trong chín mÜÖi sông H¢ng thì chÜa th‹ 
nghe Chánh Pháp Sanghata. ChÜa g¥p Çû træm ngàn 
triŒu triŒu NhÜ lai thì dù g¥p ÇÜ®c chánh pháp này 
cÛng không th‹ tín nhÆn. Ph° DÛng, ngÜ©i nào g¥p Çû 
h¢ng hà sa sÓ NhÜ lai, khi nghe chánh pháp này së có 
ÇÜ®c lòng tin trong sáng. NgÜ©i Ãy së vô cùng hoan 
hÌ, së có ÇÜ®c cái nhìn Çúng v§i s¿ thÆt [nhÜ thÆt tri 
ki‰n], së tin nhÆn Chánh Pháp Sanghata này mà không 
sinh lòng khinh rÈ.  

‘Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây, ngÜ©i nào ghi chép 
chÌ m¶t bài kŒ bÓn câu cûa Chánh Pháp Sanghata, sau 
khi Çi qua chín mÜÖi læm ngàn triŒu th‰ gi§i hŒ thì cõi 
PhÆt cûa ngÜ©i Ãy së giÓng nhÜ cõi TÎnh ñ¶ A Di ñà. 
Ph° DÛng, th† mång cûa chúng sinh Ãy së dài tám 
mÜÖi bÓn ngàn ki‰p.  

‘Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây, n‰u có ai vÜ§ng 
nghiŒp ngÛ nghÎch, ho¥c t¿ mình làm, ho¥c bäo ngÜ©i 
làm, ho¥c thÃy ngÜ©i làm mà lòng mØng theo, khi 
nghe ÇÜ®c bài kŒ bÓn câu cûa Chánh Pháp Sanghata 
này, t¶i chÜ§ng tiêu tan cä.  

‘Ph° DÛng, ông hãy nghe, NhÜ lai së nói thêm vŠ 
diŒu døng cûa chánh pháp này. Ví dø có ngÜ©i phá 
hûy tháp PhÆt, phá Tæng hòa h®p, quÃy nhiÍu chánh 
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ÇÎnh cûa bÒ tát, hoåi chánh trí NhÜ lai, gi‰t cha gi‰t 
mË. NghiŒp gây ra rÒi låi hÓi hÆn, buÒn bã nghï r¢ng, 
"Thân này Çã hÕng, Ç©i sau cÛng hÕng theo. ThÆt vô 
tích s¿." Nghï rÒi tâm sinh sÀu thäm, Çau Ç§n vô b©. 
Ph° DÛng, ngÜ©i Ãy bÎ ngÜ©i khác hÃt hûi khinh rÈ. 
ñÓi v§i chuyŒn th‰ gian cÛng nhÜ xuÃt th‰ ÇŠu trª nên 
vô døng. NhÜ thanh cûi Çã cháy thành tro, ngÜ©i Ãy 
ki‰p ki‰p cÛng ÇŠu nhÜ vÆy. NhÜ rÜ©ng c¶t cûa cæn 
nhà huy hoàng tráng lŒ, lºa cháy rÒi trông thÆt thê 
lÜÖng. NgÜ©i Ãy cÛng vÆy, trông thÆt thäm thÜÖng, ª 
Çâu, ch‡ nào cÛng bÎ Çánh ÇÆp chê trách; kh° sª Çói 
khát bÙc bách, m¶t mi‰ng cÛng không có mà æn. Càng 
chÎu kh° l§n, càng bÎ hành hå Çói khát, låi càng nh§ 
nghiŒp phá hûy tháp PhÆt và næm nghiŒp ngÛ nghÎch 
Çã làm. Khi nh§ låi viŒc làm xÜa, ngÜ©i Ãy nghï r¢ng, 
‘rÒi ta së vŠ Çâu? Ai së là ngÜ©i che chª cho ta?’ Càng 
nghï càng tuyŒt v†ng, ‘ñã không còn nÖi nÜÖng d¿a, 
thôi lên núi cao nhäy xuÓng v¿c cho xong.’ NgÜ©i Ãy 
nói, 

‘NghiŒp d» Çã tåo, 
Nay nhÜ tro tàn, 
Muôn Ç©i lºa cháy. 
Ki‰p này không vËn, 
Ki‰p sau không tròn, 
Trong thân không an,  
Ngoài thân không °n. 
Vì tâm mê lÀm, 
Nên tåo nghiŒp ác. 
NghiŒp ác phåm rÒi, 
Së Ç†a ác Çåo, 
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Sinh Çâu cÛng vÆy, 
CÛng kh° nhÜ nhau’ 

NgÜ©i Ãy nghï rÒi  
Khóc than vÆt vã, 
Ti‰ng khóc kinh Ç¶ng  
ñ‰n cä chÜ thiên: 

‘Bóng tÓi trÜ§c m¥t, 
Hy v†ng không còn, 
Thôi ta Çành phäi 
ñ†a vào ác Çåo.’ 

ChÜ thiên lên ti‰ng bäo: 
‘Tâm trång kh° Çau 
NgÜÖi gi» làm gì?  
Hãy vÃt h‰t xuÓng, 
Thong thä mà Çi’ 

NgÜ©i Ãy trä l©i: 
‘Tôi gi‰t cha gi‰t mË 
NghiŒp ngÛ nghÎch vÜ§ng rÒi 
Không còn nÖi nÜÖng d¿a 
Kh° Çau làm sao tránh? 
Thôi tìm ÇÌnh núi cao 
Ném thân mình xuÓng v¿c.’ 

ChÜ Thiên liŠn khuyên, 
‘NgÜÖi thÆt quá Çiên rÒ, 
Ch§ làm ÇiŠu dåi d¶t!  
ñã tåo nhiŠu ác nghiŒp, 
ñØng t¿ bu¶c thêm vào. 
Ai t¿ håi chính mình 
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Së låc sâu ÇÎa ngøc, 
Ÿ Çó phäi khóc gào, 
Phäi rÖi nhào xuÓng ÇÃt. 
CÓ g¡ng ki‹u nhÜ vÆy, 
Ch£ng th‹ thành PhÆt Çà, 
Ch£ng th‹ thành BÒ tát, 
Ch£ng th‹ thành Thanh væn. 
Phäi tìm hÜ§ng Çi khác, 
Mà g¡ng sÙc vÜ®t lên. 
Ÿ trên ng†n núi kia, 
Có m¶t vÎ thánh nhân, 
NgÜÖi ráng lên tìm g¥p.’ 

NgÜ©i kia lên ÇÌnh núi,  
G¥p ÇÜ®c Çåi thánh nhân, 
B‡ng sinh lòng kính ngÜ«ng, 
LiŠn quì xuÓng Çê ÇÀu:  

‘Con nay kh° Çã nhiŠu, 
L¡m s® hãi Çau thÜÖng, 
Xin thánh nhân che chª,  
Cho con vŠ nÜÖng d¿a, 
Cho con ÇÜ®c nghe Pháp, 
Dù chÌ chÓc lát  thôi. 
Cho con ÇÜ®c sám hÓi, 
Nh»ng t¶i l‡i Çã làm. 
Xin thánh nhân hãy nói, 
V§i con m¶t l©i thôi.’ 

VÎ thánh nhân an ûi, 
‘Ông nay khóc Çã nhiŠu, 
ChÎu bao nhiêu kh° não, 
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ñói khát và tuyŒt v†ng, 
Trong ba cõi luân hÒi. 
VÆy ông hãy vào Çây, 
ˆn uÓng rÒi ngÖi nghÌ. 
Bao gi© thân bình an,  
BÃy gi© h£n nghe Pháp.’ 

Bao nhiêu món æn ngon 
NgÜ©i Ãy æn h‰t cä. 
ˆn xong rºa såch tay, 
ñi nhiÍu quanh thánh hiŠn. 
RÒi x‰p chân tïnh t†a. 

‘Con gi‰t mË gi‰t cha, 
Hûy chùa tháp cûa PhÆt, 
Phá hoåi hòa h®p Tæng, 
Ngæn bÒ tát thành Çåo.’ 

Nghe xong nh»ng l©i Ãy, 
VÎ thánh nhân nói r¢ng: 
‘Ông tåo nên nghiŒp d», 
Làm l¡m viŒc tày tr©i. 
Bây gi© phäi sám hÓi, 
Nh»ng viŒc ác Çã làm 
Hay Çã bäo ngÜ©i làm.’  

Nghe thánh nhân nói vÆy, 
Tim ngÜ©i Ãy røng r©i, 
Tâm kinh hoàng tuyŒt v†ng: 
‘Ai che chª cho con? 
ViŒc ác kia Çã làm, 
Kh° Çau ¡t phäi chÎu!’ 
NgÜ©i Ãy cä ai chân 
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Quì xuÓng chÃm m¥t ÇÃt. 
‘Nh»ng t¶i ác sâu n¥ng, 
ñã làm hay bäo làm, 
Con xin sám hÓi cä. 
NguyŒn ÇØng thành quä d», 
NguyŒn ÇØng chÎu kh° Çau. 
Bây gi© con ª Çây, 
Xin thánh nhân che chª, 
Xin cho con nÜÖng d¿a, 
Xin giúp con sám hÓi, 
Cho t¶i chÜ§ng tiêu tan.’ 

‘Lúc bÃy gi© vÎ thánh nhân cÃt l©i trÃn an, ‘Ta së 
làm nÖi nÜÖng d¿a. Ta së nâng Ç« ông. Ta së là ngÜ©i 
bån che chª cho ông. Ông ch§ nên lo s®, hãy l¡ng 
nghe cho kÏ. PhÆt có m¶t chánh pháp tên g†i 
Sanghata, ông Çã tØng nghe qua bao gi© chÜa?’ 

‘NgÜ©i Ãy thÜa, ‘Con chÜa tØng ÇÜ®c nghe qua.’ 
‘Thánh nhân nói, ‘ThÆt là t¶i nghiŒp. N‰u không 

trú ª lòng tØ bi, có ai mang chánh pháp ra nói cho 
ngÜ©i bÎ lºa ÇÓt bao gi©. ThiŒn nam tº, ông hãy nghe 
câu chuyŒn này. Ÿ m¶t th©i xa xÜa, vô lÜ®ng ki‰p vŠ 
trÜ§c, có m¶t vÎ Pháp VÜÖng tên g†i Vô CÃu NguyŒt 
[Vimala-chandra]. Lúc bÃy gi© vua Vô CÃu NguyŒt 
sinh ÇÜ®c ngÜ©i con trai, liŠn m©i các vÎ bà la môn 
rành xem tÜ§ng Ç‰n hÕi r¢ng, ‘Các ông xem tÜ§ng ÇÙa 
bé này ra sao.’ TÃt cä ÇŠu nói, ‘ThÆt ch£ng lành. ñÙa 
bé m§i ra Ç©i này, thÆt ch£ng lành.’ Vua hÕi, ‘ñÙa bé 
l§n lên së ra sao?’ TÃt cä ÇŠu nói, ‘ñÙa bé này khi bäy 
tu°i së làm håi tánh mång cûa cha mË mình.’ BÃy gi© 
vua nói, ‘Dù ÇÙa bé có së håi mång ta, nhÜng nó vÅn 
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là con ta, ta së không håi nó. HuÓng chi thân ngÜ©i 
trong cõi th‰ gian này thÆt vô cùng quí hi‰m, ta nhÃt 
ÇÎnh së không gi‰t håi bÃt cÙ m¶t ai.’   

‘ñÙa bé l§n thÆt nhanh, qua m¶t tháng Çã l§n b¢ng 
trÈ hai tu°i. ThÃy ÇÙa bé l§n nhanh, vua bi‰t ÇŠu là do 
nghiŒp báo cûa mình, nên s§m trao ngôi báu låi cho 
ÇÙa trÈ, d¥n dò kÏ lÜ«ng, ‘Giang sÖn này ta giao låi 
cho con. Con hãy là m¶t vÎ vua tÓt, hãy dùng chánh 
pháp mà trÎ dân, chuyŒn gì trái v§i chánh pháp, ÇØng 
bao gi© làm.’ TruyŠn ngôi xong, vua rÛ bÕ m†i quyŠn 
hành cûa ngÜ©i trÎ nÜ§c.  

‘Hàng triŒu quan Çåi thÀn kéo vŠ cånh vua Vô CÃu 
NguyŒt, thÜa r¢ng ‘ñåi vÜÖng, vì lš do gì mà ngài dÙt 
bÕ giang sÖn, thôi không trÎ nÜ§c?’ 

‘Vua Çáp, ‘Cho dù tØ nhiŠu lÀn vô lÜ®ng ki‰p ta 
luôn ÇÜ®c làm vua v§i ÇÀy Çû giang sÖn, tài sän, 
quyŠn hành, nhÜng vÅn không thÃy mãn nguyŒn.’  

‘Ch£ng bao lâu sau, ÇÙa con trai cÜ§p Çi mång 
sÓng cûa cha mË, vÜ§ng nghiŒp vô gián. 

‘Ông có bi‰t, ta còn nh§ khi vÎ vua trÈ gi‰t cha mË 
mình rÒi, cÛng cäm thÃy hÓi hÆn, cÛng khóc than vÆt 
vã. Ta thÃy vÆy phát tâm Çåi bi, Ç‰n nói chánh pháp 
cho ngÜ©i Ãy nghe. NgÜ©i Ãy nghe xong, nghiŒp vô 
gián tiêu diŒt nhanh chóng, không còn dÃu v‰t. 

‘VÎ thánh nhân nói ti‰p, ‘Chánh Pháp Sanghata là 
chúa t‹ cûa m†i kinh, chÜ Çåi kh° hånh nghe ÇÜ®c rÒi 
së n¡m ÇÜ®c c¶i nguÒn chánh pháp vô thÜ®ng, xóa 
m†i nghiŒp chÜ§ng, tiêu diŒt m†i phiŠn não thác loån. 

‘ñÜ©ng dÅn Ç‰n giäi thoát 
Ta së nói ª Çây, 
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Ông hãy nghe cho kÏ. 

M¶t bài kŒ bÓn câu 
N‰u ÇÜ®c giäng liên tøc, 
Së diŒt m†i nghiŒp chÜ§ng, 
ñåt quä Tu Çà hoàn, 
Giäi thoát m†i ác nghiŒp.’ 

Khi l©i này nói ra, 
Chúng sinh bÎ ràng bu¶c 
Trong ÇÎa ngøc kinh hoàng 
ñŠu ÇÜ®c giäi thoát cä. 

NgÜ©i Ãy nghe xong rÒi 
TØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, 
Hai bàn tay ch¡p låi, 
ñänh lÍ dÜ§i chân thÀy: 

‘Lành thay, ôi lành thay! 
Lành thay, thiŒn tri thÙc, 
Lành thay, ÇÃng Çåo sÜ, 
Våch lÓi Çi vi diŒu,  
Chánh Pháp Sanghata, 
Chi‰n th¡ng m†i nghiŒp d». 
Lành thay, cho nh»ng ai 
ñÜ®c nghe chánh pháp này!’ 

‘Vào lúc bÃy gi©, ª khoäng không phía trên, mÜ©i 
hai ngàn thiên tº cùng ch¡p tay, ti‰n Ç‰n trÜ§c m¥t 
thánh nhân, quì xuÓng Çänh lÍ, nói r¢ng, ‘ThÜ®ng 
nhân, thÜ®ng nhân bi‰t ÇÜ®c bao nhiêu ki‰p vŠ trÜ§c?’ 
ñÒng th©i, có bÓn triŒu long vÜÖng và mÜ©i tám ngàn 
la sát vÜÖng cÛng Ç‰n. TÃt cä ch¡p tay hÜ§ng vŠ thánh 
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nhân, cung kính cúi ÇÀu Çänh lÍ, nói nhÜ sau, ‘ThÜ®ng 
nhân, thÜ®ng nhân bi‰t ÇÜ®c bao nhiêu ki‰p vŠ trÜ§c?’ 
VÎ thánh nhân Çáp, ‘Hàng træm ngàn triŒu th©i kÿ vô 
sÓ.’ 

‘TÃt cä cùng hÕi, ‘Nh© thiŒn nghiŒp nào mà ác 
nghiŒp có th‹ tÙc thì tÄy såch?’  

‘Thánh nhân Çáp, ‘Nh© nghe Chánh Pháp 
Sanghata. Trong sÓ chúng sinh Ç‰n Çây ngày hôm nay, 
tÃt cä nh»ng ai có lòng tin tÜªng khi nghe chánh pháp 
này, së ÇÜ®c th† kš vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. NgÜ©i nào vÜ§ng 
næm nghiŒp vô gián, chÌ cÀn nghe nói Ç‰n chánh pháp 
tên Sanghata, nghiŒp chÜ§ng tÙc thì tiêu diŒt. Hàng 
træm triŒu th©i kÿ vô sÓ vô lÜ®ng ki‰p, cºa vào ác 
nghiŒp së khép kín, ba mÜÖi hai cánh cºa dÅn vào các 
tÀng tr©i së mª ra. GÓc rÍ ÇiŠu lành cûa ngÜ©i chÌ 
nghe m¶t bài kŒ bÓn câu Çã ÇÒ s¶ nhÜ vÆy, huÓng chi 
mang lòng tin tÜªng tôn kính, cúng dÜ©ng chánh pháp 
Ãy b¢ng hoa, vòng hoa, hÜÖng ÇÓt, hÜÖng xoa, hÜÖng 
b¶t, y phøc, màn trÜ§ng, tràng phan, hay ngÜ©i dùng 
nhåc cø tÃu nhåc cúng dÜ©ng, phát sinh m¶t niŒm 
hoan hÌ, tán dÜÖng ‘lành thay, lành thay’.’" 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng k‹ låi v§i ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa 
Th‰ tôn, còn nh»ng ngÜ©i khi nghe tuyên thuy‰t 
Chánh Pháp Sanghata mà Çänh lÍ b¢ng cách ch¡p tay 
cung kính, h† ÇÜ®c công ÇÙc gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe 
Çây. BÃt cÙ m¶t ai vÜ§ng nghiŒp vô gián, t¿ mình làm, 
bäo ngÜ©i làm, hay thÃy ngÜ©i làm mà lòng mØng 
theo, khi nghe bài kŒ bÓn câu cûa Chánh Pháp 
Sanghata mà bi‰t Çänh lÍ b¢ng cách ch¡p tay cung 
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kính, Ph° DÛng, ông nên bi‰t t¶i chÜ§ng vô gián cûa 
ngÜ©i Ãy ÇŠu tiêu diŒt cä, huÓng gì nghe ÇÜ®c tr†n vËn 
Chánh Pháp Sanghata, công ÇÙc låi nhiŠu hÖn gÃp b¶i. 
ThiŒn nam tº, NhÜ lai së giäi thích š nghïa này cho 
ông. Ví dø cung ÇiŒn long vÜÖng trong hÒ Vô NhiŒt 
Não [Anavatapta], nÖi Çó m¥t tr©i không soi sáng, låi 
có næm con sông l§n, nÜ§c chäy xi‰t vô cùng vô tÆn. 
Có ngÜ©i muÓn Ç‰m tØng gi†t nÜ§c trong næm con 
sông l§n kia, Ph° DÛng, ông nghï th‰ nào, có Ç‰m h‰t 
ÇÜ®c không?" 

Ph° DÛng thÜa, "Không th‹, thÜa Th‰ tôn." 
ñÙc Th‰ tôn nói, "Ph° DÛng, gÓc rÍ ÇiŠu lành cûa 

Chánh Pháp Sanghata này cÛng vÆy, dù có Ç‰m hàng 
træm hàng ngàn ki‰p cÛng không th‹ nào Ç‰m h‰t. Ph° 
DÛng, n‰u ông th¡c m¡c vì sao låi nhÜ vÆy, NhÜ lai 
hÕi ông, ngÜ©i tuyên thuy‰t Chánh Pháp Sanghata 
trong m¶t phút giây, có nh†c công hay không?" 

Ph° DÛng Çáp, "Då có, thÜa NhÜ lai." 
ñÙc Th‰ tôn nói, "Ph° DÛng, ngÜ©i nào có khä 

næng tuyên thuy‰t Chánh Pháp Sanghata phäi nh†c 
công còn hÖn vÆy n»a. Ví nhÜ Ç‰m nÜ§c trong næm 
con sông l§n chäy tØ hÒ Vô NhiŒt Não, không th‹ nào 
cùng." 

BÒ tát Ph° DÛng thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, næm con 
sông l§n Ãy tên g†i là gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ñó là sông Ganges, sông Sita, 
sông Vakshu, sông Yamuna và sông Chandrabhaga. 
Næm con sông l§n này Ç° ra Çåi dÜÖng. M‡i con sông 
ÇŠu có næm træm nhánh sông Ç° vào. Ph° DÛng, næm 
træm nhánh sông này tØ tr©i chäy vŠ, m‡i nhánh sông 
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låi có hàng ngàn nhánh sông nhÕ, nh© vào Çó m†i loài 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c l®i ích." 

Ph° DÛng thÜa, "Hàng ngàn nhánh sông nhÕ Çó là 
gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Sundari có hàng ngàn nhánh 
sông, Shamkha có hàng ngàn nhánh sông, Vahanti có 
hàng ngàn nhánh sông, Chitra-sena có hàng ngàn 
nhánh sông, Dharma-vritta có hàng ngàn nhánh sông. 
Nh»ng con sông l§n này ÇŠu có hàng ngàn nhánh 
sông, làm thành suÓi mÜa lên cõi ÇÎa cÀu. Ph° DÛng, 
suÓi mÜa rÖi xuÓng tåo hoa màu, cây trái, vø mùa. Khi 
r§t trên cõi ÇÎa cÀu thì thành nÜ§c. Nh© nÜ§c mà ÇÒng 
ru¶ng vÜ©n tÜ®c ÇŠu ÇÜ®c thÕa thuê xanh tÓt. Ph° 
DÛng, ví nhÜ toàn th‹ th‰ gi§i có m¶t vÎ luân vÜÖng 
n¡m gi» thiên hå, làm cho ai cÛng ÇÜ®c hånh phúc. 
Chánh Pháp Sanghata cÛng vÆy, ÇÜ®c tuyên thuy‰t 
trong th‰ gi§i hŒ này là Ç‹ chúng sinh cùng ÇÜ®c l®i 
ích hånh phúc. ChÜ thiên cõi tr©i Trayastrimsha [cõi 
tr©i Tam ThÆp Tam] sÓng rÃt th†, nhÜng loài ngÜ©i thì 
không ÇÜ®c nhÜ vÆy. N‰u ông hÕi cõi tr©i 
Trayastrimsha là cõi tr©i nào, ông phäi bi‰t Çó là cõi 
cûa thiên vÜÖng ñ‰ thích [Indra].  

Ph° DÛng, có nh»ng ngÜ©i khÄu nghiŒp thanh tÎnh, 
công ÇÙc nhiŠu không th‹ ví dø ÇÜ®c. Låi có nh»ng 
ngÜ©i khÄu nghiŒp n¥ng nŠ, sinh vào ÇÎa ngøc và súc 
sinh. Chúng sinh Çau kh° trong ba cõi ÇÎa ngøc, ngå 
quÌ và súc sinh không có nÖi nÜÖng d¿a, hy v†ng ÇÙt 
Çoån, Ãy là vì änh hÜªng cûa thÀy bån không tÓt. Còn 
kÈ khÄu nghiŒp thanh tÎnh, công ÇÙc không th‹ ví dø, 
Ãy là nh© änh hÜªng cûa thÀy bån tÓt. ThÀy bån tÓt là 
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thiŒn tri thÙc, g¥p thiŒn tri thÙc là g¥p NhÜ lai. G¥p 
NhÜ lai thì ác nghiŒp tiêu diŒt cä. Vua mà làm l®i ích 
cho chúng sinh, chúng sinh mØng vui không th‹ ví dø.  

"Ph° DÛng, Chánh Pháp Sanghata cÛng vÆy, mang 
ÇÀy Çû chÙc næng cûa ÇÃng NhÜ lai trong th‰ gi§i này. 
Ai không ÇÜ®c nghe Chánh Pháp Sanghata thì không 
th‹ thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, không th‹ chuy‹n pháp 
luân, không th‹ Çánh trÓng Çåi pháp, không th‹ ngÒi 
tòa SÜ tº chánh pháp, không th‹ nhÆp cõi ni‰t bàn, 
không th‹ phóng vô lÜ®ng ánh sáng. Ph° DÛng, không 
nghe Chánh Pháp Sanghata này thì không có khä næng 
ngÒi trong trái tim cûa giác ng¶." 

Ph° DÛng hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, con có ÇiŠu th¡c 
m¡c, thÜa ThiŒn thŒ, con có th‹ hÕi ÇÜ®c chæng?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ph° DÛng, ông có th¡c m¡c gì, 
NhÜ lai së vì ông mà giäi Çáp." 

Ph° DÛng nói, "ThÜa Th‰ tôn, ÇÙc Liên Hoa Tång 
NhÜ lai có nói vŠ vÎ thánh nhân giúp nhiŠu chúng sinh 
diŒt nghiŒp vô gián, rÒi Ç¥t tØng ngÜ©i vào thánh vÎ Tu 
Çà hoàn. VÆy vÎ thánh nhân Çó là ai?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, 

"Ph° DÛng Çåi bÒ tát, 
L©i nói cûa NhÜ lai 
RÃt thâm sâu vi diŒu, 
Ông hãy nghe cho kÏ. 

Chính kinh Sanghata 
Là Pháp sÜ giäng pháp, 
Hóa hiŒn làm thánh nhân, 
Hóa hiŒn thân PhÆt Çà, 
NhiŠu nhÜ cát sông H¢ng, 
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S¡c tÜ§ng thÆt phong phú. 
Thân PhÆt nói pháp PhÆt,  
Vén mª cä kho tàng 
Tinh túy cûa chánh pháp. 

N‰u có chúng sinh nào 
Khao khát g¥p ÇÙc PhÆt, 
ThÃy ÇÜ®c Sanghata 
Là thÃy ÇÜ®c NhÜ lai. 
Sanghata ª Çâu, 
NhÜ lai ngay nÖi Ãy." 

ñÙc PhÆt låi nói, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe Çây. 
Trong quá khÙ, chín mÜÖi chín th©i kÿ vô sÓ vŠ trÜ§c, 
có mÜ©i hai triŒu PhÆt Çà cùng tên là Ratnottama. NhÜ 
lai lúc Ãy Çang là vÎ Çåi thí chû, chí tâm cúng dÜ©ng 
mÜ©i hai triŒu PhÆt Çà tên Chandra, mang ÇÒ æn thÙc 
uÓng, hÜÖng thÖm, hÜÖng xoa, vòng hoa, tÃt cä nh»ng 
gì có th‹ làm vui lòng PhÆt, NhÜ lai ÇŠu cúng dÜ©ng 
Çû cä. BÃy gi© NhÜ lai ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

"Ph° DÛng, NhÜ lai còn nh§ trong ki‰p quá khÙ có 
mÜ©i tám triŒu PhÆt Çà tên g†i Ratnavabhasa, NhÜ lai 
lúc bÃy gi© cÛng Çang là vÎ Çåi thí chû, Çã cúng dÜ©ng 
mÜ©i tám triŒu NhÜ lai tên g†i Garbha-sena v§i ÇÀy Çû 
vòng hoa, hÜÖng xoa, vÆt trang trí và trang sÙc, cÙ 
ÇiŠu gì thích h®p v§i vÎ PhÆt nào, NhÜ lai ÇŠu cúng 
dÜ©ng Çû cä. BÃy gi© NhÜ lai ÇÜ®c th† kš së thành t¿u 
vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

"Ph° DÛng, NhÜ lai còn nh§ hai mÜÖi triŒu ÇÙc 
PhÆt cùng mang tên NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri 
Shikhi-sambhava. Ph° DÛng, NhÜ lai cÛng nh§ hai 
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mÜÖi triŒu ÇÙc PhÆt cùng mang tên Kashyapa, lúc bÃy 
gi© NhÜ lai cÛng Çang là m¶t vÎ Çåi thí chû, cúng 
dÜ©ng chÜ PhÆt v§i hÜÖng liŒu, vòng hoa, hÜÖng xoa, 
h‰t lòng tôn kính phøng s¿. BÃy gi© NhÜ lai ÇÜ®c th† 
kš së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

"Ph° DÛng, låi có mÜ©i sáu triŒu ÇÙc PhÆt cùng tên 
là Vô CÃu Quang [Vimala-prabhasa], lúc Ãy NhÜ lai 
Çang là m¶t Çåi trÜªng giä, tiŠn cûa rÃt nhiŠu. NhÜ lai 
mang h‰t tài sän cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, và ÇÜ®c th† kš 
tÜÖng lai së thành bÆc chánh giác. Tuy nhiên th©i gian 
vÅn chÜa chín mùi. 

"Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây. Låi có chín mÜÖi 
læm triŒu ÇÙc PhÆt sinh ra trong th‰ gi§i, cùng tên là 
NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri Shakyamuni. Lúc 
Ãy NhÜ lai Çang là vÎ quÓc vÜÖng, mang hÜÖng thÖm, 
vòng hoa, hÜÖng xoa, y phøc, trang sÙc, hÜÖng ÇÓt, 
tràng phan, và ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ 
ÇŠ. NhÜ lai hãy còn nh§ rÃt rõ. 

"Ph° DÛng, låi có chín mÜÖi triŒu ÇÙc NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri cùng tên là Krakutsanda. Lúc Ãy 
NhÜ lai Çang là m¶t thanh niên thu¶c giai cÃp bà la 
môn, nhiŠu tiŠn l¡m cûa, mang h‰t cûa cäi ra cúng 
dÜ©ng chÜ NhÜ lai, v§i hÜÖng thÖm, vòng hoa, hÜÖng 
xoa, y phøc, trang sÙc và Çích thân phøng s¿ cho tØng 
vÎ NhÜ lai, bÃy gi© ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô thÜ®ng 
bÒ ÇŠ. NhÜ lai còn nh§. NhÜng th©i gian vÅn chÜa chín 
mùi.   

"Ph° DÛng, låi có mÜ©i tám triŒu PhÆt Çà, cùng tên 
là NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri Kanakamuni. 
Lúc Ãy NhÜ lai Çang là vÎ Çåi thí chû, cúng dÜ©ng tÃt 
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cä các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri Ãy, và 
ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. NhÜng th©i 
gian vÅn chÜa chín mùi. 

"Ph° DÛng, låi có mÜ©i ba triŒu PhÆt Çà, cùng tên 
là NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri Avabhasashri. 
Lúc Ãy NhÜ lai cúng dÜ©ng chÜ PhÆt Ãy v§i y phøc, 
trang sÙc, hÜÖng thÖm, vòng hoa, hÜÖng xoa, chæn 
mŠn và trang trí. CÀn phøng s¿ cúng dÜ©ng ra sao, 
NhÜ lai ÇŠu chu toàn ÇÀy Çû. Các ÇÙc NhÜ lai Ãy giäi 
thích r¶ng rãi vŠ š nghïa cûa chánh pháp cho các ÇŒ 
tº, và NhÜ lai lúc Ãy ÇÜ®c th† kš trong tÜÖng lai së 
thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. NhÜng th©i gian vÅn chÜa 
chín mùi. 

"Ph° DÛng, låi có hai mÜÖi læm triŒu NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri cùng tên là DiŒu Hoa [Pushya]. 
Lúc Ãy NhÜ lai Çang là ngÜ©i xuÃt gia, cung kính cúng 
dÜ©ng tÃt cä các ÇÃng NhÜ lai Ãy, làm nh»ng viŒc tôn 
giä A Nan ngày nay làm cho NhÜ lai, không sai khác. 
Lúc Ãy NhÜ lai cÛng ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ. NhÜng NhÜ lai còn nh§, th©i gian lúc Ãy 
vÅn chÜa chín mùi. 

"Ph° DÛng, låi có mÜ©i hai triŒu NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri cùng tên là Vipashyin. NhÜ lai 
lúc bÃy gi© cúng dÜ©ng các bÆc NhÜ lai, −ng cúng, 
Chánh bi‰n tri Ãy v§i y phøc, trang sÙc, hÜÖng thÖm, 
vòng hoa, hÜÖng xoa. Các ÇÃng NhÜ lai Ãy cÀn gì, 
NhÜ lai ÇŠu chu toàn ÇÀy Çû. Vào lúc Ãy, NhÜ lai Çang 
là ngÜ©i xuÃt gia, và ngay lúc Ãy NhÜ lai còn nh§ Çã 
ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. Khi ÇÙc 
PhÆt Vipashyin cuÓi cùng nói vŠ Chánh Pháp 
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Sanghata này, NhÜ lai nghe qua Çã hi‹u. Ngay lúc Ãy, 
trên tr©i mÜa xuÓng bäy loåi châu báu quí giá, cõi th‰ 
gian không còn kÈ bÀn cùng, và cÛng ngay lúc Ãy, 
NhÜ lai låi ÇÜ®c th† kš së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 
TØ ÇÃy vŠ sau, träi qua m¶t th©i gian dài NhÜ lai 
không còn nhÆn s¿ th† kš." 

BÒ tát Ph° DÛng hÕi, "ThÜa NhÜ lai, th©i gian Ãy là 
gì? Duyên Ãy là gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ph° DÛng, ông hãy nghe Çây. 
M¶t th©i kÿ vô sÓ sau ngày hôm Ãy, có ÇÃng NhÜ lai, 
−ng cúng, Chánh bi‰n tri Nhiên ñæng [Dipamkara] 
xuÃt hiŒn trên cõi th‰ gian, lúc Ãy, NhÜ lai Çang là m¶t 
thanh niên thu¶c giai cÃp bà la môn tên là Megha. Khi 
NhÜ lai Nhiên ñæng nhÆp th‰, NhÜ lai Çang tu phåm 
hånh dÜ§i dång bà la môn. Khi g¥p NhÜ lai Nhiên 
ñæng, thanh niên Ãy räi bäy nhánh hoa Üu Çàm cúng 
dÜ©ng, hÒi hÜ§ng vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. BÃy gi© NhÜ lai 
Nhiên ñæng th† kš cho thanh niên Ãy së thành ÇÃng 
NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri tên Thích ca mâu 
ni. 

"Ph° DÛng, khi Ãy, NhÜ lai ngÒi trong không gian, 
cao b¢ng mÜ©i hai cây Ça la, Çåt vô sinh pháp nhÅn. 
NhÜ lai nh§ rõ nhÜ m§i hôm qua, NhÜ lai thÃy rÃt rõ 
tÃt cä nh»ng gÓc rÍ ÇiŠu lành mà NhÜ lai Çã cÃy trÒng 
tØ khi xuÃt gia tu phåm hånh träi qua vô sÓ ki‰p, và 
Çåt ÇÜ®c nh»ng ÇÙc tính toàn häo. Ph° DÛng, ngay tØ 
th©i gian Ãy NhÜ lai ÇÓi v§i vô sÓ lÀn træm ngàn triŒu 
tÌ chúng sinh, Çã phát nguyŒn dÅn d¡t tØng ngÜ©i vào 
v§i chánh pháp, huÓng chi bây gi© NhÜ lai Çã thành 
t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, së vì chúng sinh mà tåo l®i ích 
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l§n lao. Ph° DÛng, NhÜ lai së dåy cho chúng sinh PhÆt 
Pháp vi diŒu thÆm thâm. Chúng sinh có nhu cÀu gì, 
NhÜ lai së dåy PhÆt Pháp phù h®p v§i nhu cÀu Ãy. Ÿ 
cõi tr©i, NhÜ lai dùng thân tr©i Ç‹ dåy PhÆt Pháp. Ÿ 
cõi rÒng, NhÜ lai dùng thân rÒng Ç‹ dåy PhÆt Pháp. Ÿ 
cõi då xoa, NhÜ lai dùng thân då xoa Ç‹ dåy PhÆt 
Pháp. Ÿ cõi quÌ Çói, NhÜ lai dùng thân quÌ Çói Ç‹ dåy 
PhÆt Pháp. Ÿ cõi ngÜ©i, NhÜ lai dùng thân ngÜ©i Ç‹ 
dåy PhÆt Pháp. Chúng sinh nào cÀn PhÆt dåy d‡, NhÜ 
lai liŠn hiŒn thân PhÆt Ç‹ dåy d‡. Chúng sinh nào cÀn 
bÒ tát dåy d‡, NhÜ lai liŠn hiŒn thân bÒ tát Ç‹ dåy d‡. 
BÃt cÙ chúng sinh cÀn gì, PhÆt hóa hiŒn thân Ãy Ç‹ dåy 
PhÆt Pháp. Ph° DÛng, NhÜ lai dùng Çû loåi s¡c tÜ§ng 
Ç‹ dÅn d¡t chúng sinh. 

"Ph° DÛng, vì sao NhÜ lai låi dùng nhiŠu s¡c tÜ§ng 
nhÜ vÆy? Là vì Ç‹ chúng sinh tích lÛy nhiŠu loåi thiŒn 
cæn. Chúng sinh së tu hånh thí, tåo công ÇÙc, quên cä 
nghÌ ngÖi Ç‹ t¿ cÙu mình, së hành thiŠn, së không 
quên sinh tº, thiŒn nghiŒp nào có th‹ làm ÇÜ®c, h† ÇŠu 
làm Çû. Nh© nghe chánh pháp, h† së nh§ låi gÓc rÍ 
ÇiŠu lành Çã làm trong quá khÙ. Làm nhÜ vÆy là Ç‹ 
nh¡m vào l®i låc lâu dài trong cõi tr©i và ngÜ©i.  

"Ph° DÛng, chúng sinh Ãy khi ÇÜ®c nghe Chánh 
Pháp Sanghata, m†i ÇÙc tính, m†i l®i låc, m†i thiŒn 
cæn së tÙc thì trª nên không gi§i  hån. 

"Lúc bÃy gi©, chúng sinh Ãy së nói v§i nhau nhÜ 
sau, ‘v§i nh»ng viŒc Çã làm, Çã thu thÆp, nhÃt ÇÎnh 
phäi có m¶t pháp hi‹n l¶ thành t¿u chánh Ç£ng giác, 
và quä lành là tâm nguyŒn l®i låc chúng sinh së thành 
thøc viên mãn.’  
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"Chúng sinh tin tÜªng trong sáng nÖi PhÆt Pháp, së 
nói, ‘Có m¶t Pháp hoàn toàn phù h®p v§i th¿c tÜ§ng 
cûa s¿ vÆt’, tØ Çó mà phát sinh quä lành là Çåi låc vô 
thÜ®ng cûa chánh pháp. Còn chúng sinh nào mê mu¶i, 
Çiên rÒ, nói r¢ng các pháp không có, và cÛng không có 
gì siêu viŒt các pháp, tØ Çó mà phát sinh quä d» là Ç†a 
vào ác Çåo, Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p Çâm ÇÀu vào cõi d». 
Tám ki‰p chÎu kh° Çau ÇÎa ngøc. MÜ©i hai ki‰p chÎu 
kh° Çau quÌ Çói. MÜ©i sáu ki‰p sinh cõi a tu la. Chín 
ngàn ki‰p sinh làm ác quÌ yêu tinh. Quä d» cån rÒi låi 
sinh vào loài ngÜ©i, nhÜng mÜ©i bÓn ngàn ki‰p sinh ra 
không lÜ«i. MÜ©i sáu ngàn ki‰p ch‰t trong thai mË. 
MÜ©i hai ngàn ki‰p sinh làm hòn thÎt. MÜ©i m¶t ngàn 
ki‰p sinh làm ngÜ©i mù, chÎu m†i kh° Çau, khi‰n cha 
mË nghï r¢ng: ‘ThÆt phí công sinh dÜ«ng, sinh ra ÇÙa 
con này ch£ng Ç‹ làm gì, mang n¥ng chín tháng chÌ 
hoài công’. Phäi chÎu nóng lånh, Çói khát, kh° Çau bÙc 
bách. Dù có ÇÜ®c m¶t ÇÙa con mà bÆc cha mË vÅn 
cäm thÃy tuyŒt v†ng, không chút niŠm vui.  

"Ph° DÛng, chúng sinh nào tØ bÕ chánh pháp, phäi 
chÎu luân hÒi trong cõi ÇÎa ngøc và súc sinh. ñ‰n lúc 
mång chung phäi chÎu Ç§n Çau cÖn hÃp hÓi. Ph° 
DÛng, ngÜ©i nào nói r¢ng, "các pháp có thÆt, và có 
ngÜ©i siêu viŒt các pháp’, Nh© thiŒn cæn Çó mà sinh 
vào phÜÖng B¡c cõi Uttara-kurus. Hai mÜÖi læm ngàn 
ki‰p sinh vào cõi tr©i Trayastrimsha [cõi tr©i Tam 
ThÆp Tam], khi quä báo Ãy cån thì låi sinh vào phÜÖng 
B¡c cõi Uttara-kurus, së không sinh tØ thai mË, së thÃy 
m¶t træm ngàn th‰ gi§i, ÇŠu là cõi Sukhavati [TÎnh 
Ç¶], së thÃy tÃt cä các cõi PhÆt, an trú nÖi Ãy, tåi nÖi Ãy 
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thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 
"Ph° DÛng, diŒu døng cûa kinh Chánh Pháp 

Sanghata là vÆy. Chúng sinh nào tin tÜªng sâu xa kinh 
này së không bao gi© ch‰t trong s¿ s® hãi, së ÇÀy Çû 
ÇÙc hånh.  

Ph° DÛng, có ngÜ©i t¿ hÕi, ‘NhÜ lai ngày Çêm giäi 
thoát vô lÜ®ng chúng sinh, vÆy mà sÓ lÜ®ng chúng 
sinh trong cõi luân hÒi vÅn không giäm. Có nhiŠu 
ngÜ©i giác ng¶, ho¥c sinh vào cõi tr©i, ho¥c ÇÜ®c 
nguÒn an låc, vÆy tåi sao chúng sinh luân hÒi vÅn 
không giäm b§t?’  

Låi có nh»ng ngÜ©i tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang 
thang, kh° hånh lõa th‹, có š nghï nhÜ sau, ‘chúng ta 
phäi Ç‰n chÃt vÃn CÒ ñàm vŠ ÇiŠu này.’ Tám mÜÖi 
bÓn ngàn bà la môn, tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang thang 
cùng hàng træm ngÜ©i kh° hånh lõa th‹ cùng kéo Ç‰n 
thành VÜÖng Xá. Lúc bÃy gi©, ÇÙc Th‰ tôn mÌm 
miŒng cÜ©i. 

ThÃy vÆy, Çåi bÒ tát Di Låc tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, 
v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì xuÓng chÃm 
ÇÃt, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, thÜa 
r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, vì lš do gì mà Th‰ tôn mÌm 
miŒng cÜ©i? Không phäi vô c§ mà ÇÃng NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri låi mÌm cÜ©i nhÜ vÆy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe Çây. 
Ngày hôm nay, có m¶t Çoàn ngÜ©i rÃt Çông së ti‰n 
Ç‰n thành VÜÖng Xá này." 

BÒ tát Di Låc hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, ai së Ç‰n Çây? 
tr©i, rÒng, då xoa, loài ngÜ©i hay loài không phäi 
ngÜ©i [phi nhân]?" 
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ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Di Låc, tÃt cä tr©i, rÒng, då xoa, 
loài ngÜ©i và loài không phäi ngÜ©i ÇŠu së Ç‰n Çây 
ngày hôm nay. Cä tám mÜÖi bÓn ngàn bà la môn cÛng 
së Ç‰n; chín mÜÖi ngàn triŒu tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï 
lang thang, kh° hånh lõa th‹ cÛng së Ç‰n Çây chÃt vÃn 
NhÜ lai. NhÜ lai së nói Pháp cho h† nghe, khi‰n tan 
bi‰n m†i hš luÆn, nghi ho¥c. Các vÎ bà la môn së phát 
tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, chín ngàn triŒu tu sï ngoåi Çåo, 
khÃt sï lang thang, kh° hånh lõa th‹ së Çåt quä Tu Çà 
hoàn. MÜ©i tám ngàn triŒu long vÜÖng së Ç‰n, nghe 
NhÜ lai thuy‰t pháp. Nghe xong h† së phát tâm vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ. Sáu mÜÖi ngàn triŒu thiên tº cõi tr©i 
thanh tÎnh së Ç‰n. Ba mÜÖi ngàn triŒu Thiên ma cùng 
tùy tùng së Ç‰n. MÜ©i hai ngàn triŒu a tu la vÜÖng së 
Ç‰n. Các vÎ Çåi vÜÖng, tÃt cä có næm træm, cùng tùy 
tùng cÛng së Ç‰n nghe pháp. TÃt cä sau khi nghe NhÜ 
lai thuy‰t Pháp, ÇŠu së phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ." 

Nghe vÆy, Çåi bÒ tát Di Låc mang ÇÌnh ÇÀu låy 
ngang chân ÇÙc Th‰ tôn, theo hÜ§ng bên phäi cûa ÇÙc 
Th‰ tôn Çi quanh ba vòng, rÒi thân hình bi‰n mÃt ngay 
nÖi Ãy. 

ñåi bÒ tát Ph° DÛng lúc Ãy tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, 
v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì xuÓng chÃm 
ÇÃt, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, thÜa 
r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, næm træm vÎ Çåi vÜÖng së Ç‰n 
Çây, Çåi danh cûa h† là gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ph° DÛng ông hãy nghe Çây. 
Trong sÓ các vÎ  Çåi vÜÖng Ãy có, 

Çåi vÜÖng Hoan H› [Nanda],  
Çåi vÜÖng DiŒu H› [Sunanda],   
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Çåi vÜÖng TÓi ThÜ®ng h› [Upananda],  
Çåi vÜÖng Nhân Tiên [Jinarsabha],  
Çåi vÜÖng TÎnh Quân [Brahma-sena],  
Çåi vÜÖng Phåm Ân [Brahma-ghosha],  
Çåi vÜÖng ThiŒn Ki‰n [Sudarshana],  
Çåi vÜÖng Th¡ng Quân [Jayasena],  
Çåi vÜÖng H› Quân [Nanda-sena],  
Çåi vÜÖng TÀn-bà-sa-la [Bimbi-sara],  
Çåi vÜÖng Ba-tÜ-n¥c [Prasena-jit],  
Çåi vÜÖng Tæng TrÜªng [Virudhaka], 

các vÎ Çåi vÜÖng nói trên cùng nhiŠu vÎ khác, tÃt cä 
næm træm vÎ, m‡i vÎ dÅn theo m¶t træm ngàn triŒu tùy 
tùng. TÃt cä ÇŠu hÜ§ng t§i  vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, ngoåi trØ 
Çåi vÜÖng Tæng TrÜªng [Virudhaka]." 

Ba mÜÖi ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ phÜÖng 
ñông. Næm mÜÖi ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ phÜÖng 
Nam. Sáu mÜÖi ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ phÜÖng 
Tây. Tám mÜÖi ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ phÜÖng 
B¡c. Chín mÜÖi ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ không 
gian phía dÜ§i. M¶t træm ngàn triŒu bÒ tát Çang Ç‰n tØ 
không gian phía trên, các vÎ bÒ tát này ÇŠu an trú thÆp 
ÇÎa, tØ mÜ©i phÜÖng ti‰n vŠ thành VÜÖng Xá, ÇÌnh 
Linh ThÙu, Ç‹ h¶i diŒn cùng ÇÙc Th‰ tôn. TÃt cä các 
vÎ bÒ tát này ÇŠu mang tâm hÜ§ng vŠ vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

Lúc Ãy, PhÆt bäo Çåi bÒ tát Ph° DÛng, "Ph° DÛng, 
ông hãy Ç‰n mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, báo v§i tÃt cä các 
vÎ bÒ tát r¢ng, ‘Hôm nay, tåi thành VÜÖng Xá, NhÜ lai 
së tuyên thuy‰t chánh pháp, m©i tÃt cä nh»ng ai trú 
trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i hãy hoan hÌ tùy thuÆn, 
ch¡p tay Çänh lÍ.’ Ông hãy khéo Çi nhanh, rÒi vŠ Çây 
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nghe Pháp." 
Nghe xong, Çåi bÒ tát Ph° DÛng tØ ch‡ ngÒi ÇÙng 

dÆy, cúi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i chân ÇÙc Th‰ tôn, Çi quanh 
ÇÙc Th‰ tôn ba vòng theo chiŠu bên phäi rÒi vÆn døng 
thÀn thông làm cho thân hình bi‰n mÃt ngay nÖi Ãy.   

ñåi bÒ tát Ph° DÛng theo l©i ÇÙc Th‰ tôn, Çi Ç‰n 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i báo tin cho các vÎ bÒ tát, "Hôm 
nay NhÜ lai së nói chánh pháp nÖi thành VÜÖng Xá. 
Xin quí bÒ tát hãy tùy thuÆn hoan hÌ, cÃt l©i tán thán 
"lành thay", nh© vào Çó ngày hôm nay chÜ vÎ së ÇÜ®c 
l®i ích, thành t¿u Çåi låc." 

BÒ tát Ph° DÛng Çi nhÜ vÆy kh¡p cä mÜ©i phÜÖng 
th‰ gi§i, cung thÌnh vÃn an m†i ÇÃng PhÆt Çà, báo tin 
cho chÜ bÒ tát, chÌ trong th©i gian m¶t búng tay Çã trª 
vŠ låi thành VÜÖng Xá, cånh ÇÙc Th‰ tôn.  

TÃt cä bà la môn, tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang 
thang, kh° hånh lõa th‹ ÇŠu vŠ tø h†p. Các loài tr©i, 
rÒng, loài ngÜ©i và loài không phäi ngÜ©i, cùng næm 
træm vÎ Çåi vÜÖng và tùy tùng. Ba mÜÖi ba ngàn triŒu 
ma vÜÖng ác hi‹m cÛng tø h†p cùng tùy tùng.  

Lúc bÃy gi© thành VÜÖng Xá chÃn Ç¶ng, trên tr©i 
mÜa xuÓng bøi trÀm hÜÖng thÖm ngát, låi mÜa xuÓng 
nh»ng Çóa hoa tr©i, k‰t thành cung ÇiŒn nguy nga trên 
chóp ÇÌnh ÇÙc Th‰ tôn. CÛng vào lúc Ãy, thiên vÜÖng 
ñ‰ thích thä sÃm sét xuÓng trÜ§c m¥t NhÜ lai. BÓn 
ng†n gió l§n n°i lên tØ bÓn hÜ§ng, quét såch bøi u‰ 
trong thành. MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i mÜa xuÓng nh»ng 
håt nÜ§c thÖm trong, rÒi låi mÜa xuÓng hoa Üu Çàm, 
hoa sen [padmas], hoa sen vàng [kumudas], hoa sen 
tr¡ng [pundarikas], k‰t thành chi‰c l†ng hoa r¿c r« 
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trên ÇÀu chÜ  vÎ trong Pháp h¶i, låi k‰t thành tám mÜÖi 
bÓn ngàn lÀu thành bÃt Ç¶ng ngay trên ÇÌnh ÇÀu ÇÙc 
NhÜ lai. NÖi tám mÜÖi bÓn ngàn lÀu thành k‰t b¢ng 
hoa quí Ãy có tám mÜÖi bÓn ngàn pháp Çàn k‰t b¢ng 
bäy loåi ng†c báu. Trên m‡i pháp Çàn có m¶t ÇÃng 
NhÜ lai Çang tuyên giäng chánh pháp. Khi Ãy tam 
thiên Çåi thiên th‰ gi§i chÃn Ç¶ng sáu cách.  

ñåi bÒ tát Ph° DÛng thÃy vÆy ch¡p tay cung kính 
hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vì lš do gì 
mà thành VÜÖng Xá hôm nay låi có ÇiŠm lành hy h»u 
nhÜ vÆy?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, "Ví dø có lÀn vua xoa ÇÀu m¶t 
ngÜ©i tâm trí bÃt ÇÎnh, kiêu mån, ích k›, xem vÆt gì 
cÛng là cûa mình, låi rÃt nghèo. NgÜ©i Ãy Ç‰n trÜ§c 
cung vua, nhÃt ÇÎnh Çòi vào cung. Quan quân b¡t låi, 
Çánh ÇÆp thê thäm. Ngay lúc Ãy, vua nghe có ngÜ©i 
khæng khæng Çòi xông vào cÃm ÇiŒn, nghï r¢ng ‘ngÜ©i 
này muÓn gi‰t ta.’ Nghï vÆy vua n°i giÆn, nói v§i quÀn 
thÀn, ‘hãy mang h¡n lên vách núi gi‰t quách Çi. Gi‰t 
luôn tÃt cä nh»ng gì thu¶c vŠ h¡n, cha mË, con cái, tôi 
t§ giúp viŒc.’ Theo lÎnh vua, cä gia t¶c ngÜ©i kia bÎ 
gi‰t cä. Thân nhân rÖi vào cänh ng¶ c¿c kÿ bi thäm. 
Ph° DÛng, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, NhÜ lai, −ng cúng, 
Chánh bi‰n tri vØa tuyên thuy‰t chánh pháp cho chúng 
sinh. KÈ phàm phu Ãu trï cÛng nhÜ kÈ kiêu ngåo Çiên 
rÒ kia, thÃy ÇÜ®c s¡c tÜ§ng bên ngoài, hình dång, màu 
s¡c, gi§i phái, dung måo låi cho r¢ng Çây chính là thân 
PhÆt. NgÜ©i nhÜ vÆy nghe càng nhiŠu PhÆt Pháp thì låi 
càng kiêu mån, ham nói l©i vô nghïa. DÀn dà chÌ còn 
bi‰t có mình, ích k› thi‹n cÆn, t¿ mình không nghe 
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chánh pháp, låi càng không th‹ thuy‰t chánh pháp. 
N‰u có ai nói kinh, dù chÌ m¶t bài kŒ bÓn câu, h† cÛng 
ch£ng chuyên chú nghe, ch£ng cÓ g¡ng hi‹u, cho r¢ng 
‘ta thØa bi‰t rÒi.’ Vì sao? Vì kiêu mån, thÃy mình h†c 
r¶ng nên quay låi chiêm ngÜ«ng trí tuŒ cûa chính 
mình. Nh»ng ngÜ©i giao du v§i kÈ phàm phu Ãu trï 
nhÜ vÆy së không sÓng thuÆn theo chánh pháp, së 
không nghe ÇÜ®c l©i thuÆn v§i chánh pháp, vì bi‰t 
nhiŠu nên trª nên ngåo mån. Låi hay vi‰t thi kŒ, kinh 
Çi‹n, t¿ vi‰t l©i gi§i thiŒu. H† mang bÃt hånh l§n Ç‰n 
cho ngÜ©i khác và cho chính mình. H† cÛng æn ÇÒ 
cúng dÜ©ng cûa khách thÆp phÜÖng, æn rÒi không tiêu 
hóa n°i. ñ‰n lúc gÀn ch‰t, chÎu n‡i s® hãi l§n lao. 
NgÜ©i xung quanh m§i hÕi, ‘ông Çã dùng trí tuŒ tinh 
xäo, dÅn d¡t rÃt nhiŠu ngÜ©i, nay sao låi không th‹ an 
ÇÎnh cho chính mình?’ NgÜ©i Ãy nói, ‘Này các Çåo 
h»u, nay tôi không th‹ an ÇÎnh cho chính mình." Khi 
Ãy m†i ngÜ©i m§i kinh hoàng khóc than Çû cách. Vì 
hành Ç¶ng cûa m¶t ngÜ©i mà thân nhân quy‰n thu¶c 
vô t¶i bÎ h†a lây. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, nh»ng ngÜ©i kia 
khi gÀn ch‰t cÃt ti‰ng khóc than, thÃy mình bÎ trói 
bu¶c vào cõi ÇÎa ngøc, vào thai súc sinh, tÃt cä chÌ vì 
lÀm lÅn noi theo bån Çåo không tÓt.  

"Vì vÆy, NhÜ lai nói v§i các ông, h«i các vÎ bà la 
môn, tu sï ngoåi Çåo, các ông ÇØng khinh mån. Chim 
non chÜa m†c cánh, chÜa th‹ vÜ®t tr©i r¶ng bay Ç‰n 
cõi Tr©i. Các ông cÛng vÆy, không th‹ Çåt ni‰t bàn. 
ThÀn l¿c Ãy, các ông chÜa có. Vì sao? Vì xét vŠ 
nghiŒp quä, nghiŒp cûa các ông so v§i nghiŒp sinh vào 
ki‰p chim ch£ng khác, thân xác ch£ng bao lâu së rã 
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tan trong cái ch‰t. ñ‰n khi gÀn ch‰t, vÎ giác mÃt cä, 
chÌ còn n‡i s® hãi l§n lao, nghï r¢ng "Vì sao ta låi bám 
gi» xác thân này, Çã không vui ÇÜ®c n‡i vui cûa tr©i 
và cûa ngÜ©i, låi không th‹ trú ª ni‰t bàn, bám gi» 
thân này vô ích nhÜ vÆy, rÒi tÜÖng lai së tái sinh cõi 
nào? ñâu së là nÖi cho ta nÜÖng t¿a? RÒi ta së sinh 
vào Çâu, së diŒt vŠ Çâu?" 

ñÙc Th‰ tôn låi nói v§i nh»ng ngÜ©i tu sï ngoåi 
Çåo, khÃt sï lang thang, kh° hånh lõa th‹ và bà la môn, 
"Các ông ÇÓi v§i cõi Diêm phù Çû bäy loåi ng†c báu 
này ÇØng bao gi© tuyŒt v†ng. ñØng t¿ loåi mình ra 
khÕi kho tàng chánh pháp. Có gì nghi ho¥c, các ông 
hãy hÕi NhÜ lai, NhÜ lai së toàn thành m†i Ü§c nguyŒn 
cho các ông." 

Lúc bÃy gi©, các vÎ bà la môn, tu sï ngoåi Çåo, khÃt 
sï lang thang và kh° hånh lõa th‹ ÇÙng lên tØ ch‡ ngÒi, 
lÃy tay áo che vai, ch¡p tay hÕi ÇÙc Th‰ tôn, "ñÙc Th‰ 
tôn ngày Çêm lúc nào cÛng giäi thoát chúng sinh ra 
khÕi luân hÒi không lÖi nghÌ, vÆy tåi sao sÓ lÜ®ng cûa 
chúng sinh trong luân hÒi vÅn không tæng không 
giäm? ThÜa Th‰ tôn, vì nhân duyên gì mà chúng sinh 
vÅn triŠn miên sinh diŒt không hŠ giäm?" 

Lúc Ãy, ÇÙc Th‰ tôn nói v§i Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, 
"DÜ®c Quân, ngÜ©i ngoåi Çåo m¥c áo giáp tinh tÃn, 
nêu lên vÃn ÇŠ hŒ tr†ng, có khä næng xua tan phiŠn 
não, th¡p sáng ng†n Çèn chánh pháp. ñúng thÆt nhÜ 
vÆy, DÜ®c Quân, sau này chúng sinh nhiŠu tu°i hay ít 
tu°i së hi‹u cänh sinh diŒt luân hÒi. DÜ®c Quân, cÛng 
có chúng sinh nhiŠu tu°i, giÓng nhÜ ngÜ©i ít tu°i, mê 
mu¶i ch£ng bi‰t gì. 
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"DÜ®c Quân, ví nhÜ có ngÜ©i g¶i ÇÀu, m¥c áo m§i, 
bÜ§c ra ÇÜ©ng. Ai thÃy cÛng khen ÇËp. Låi có ngÜ©i 
cÛng g¶i ÇÀu, gi¥t áo cÛ. ñÀu tuy g¶i, nhÜng áo Çã cÛ 
không ÇËp. DÜ®c Quân, ngÜ©i nhiŠu tu°i cÛng nhÜ áo 
cÛ, không th‹ làm ÇËp cõi Diêm phù. Còn ngÜ©i ít tu°i 
thì låi hiŒn tÜ§ng sinh diŒt." 

Lúc Ãy các bà la môn, tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang 
thang và kh° hånh lõa th‹ ÇÙng dÆy hÕi ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, trong chúng tôi, ai ngÜ©i nhiŠu tu°i, ai 
ngÜ©i ít tu°i?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "NhiŠu tu°i là chúng sinh triŠn 
miên trong cänh kh° Çau luân hÒi ác Çåo mà không 
thÃy Çû, vÆy các ông ÇŠu là ngÜ©i nhiŠu tu°i." 

Khi Ãy tÃt cä bà la môn cùng các long vÜÖng thÜa 
v§i ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa Th‰ tôn, chúng tôi không còn 
ham thích phiŠn não kh° Çau trong luân hÒi." 

Nh»ng ngÜ©i tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang thang và 
kh° hånh lõa th‹ låi nói, "Trong sÓ nh»ng ngÜ©i ít 
tu°i, không có ai låi có khä næng tr¿c nhÆn chân tÜ§ng 
cûa th¿c tåi." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân lúc bÃy gi© thÜa cùng ÇÙc 
Th‰ tôn, "ThÜa Th‰ tôn, hãy xem h† kìa. Sao tinh tÃn 
låi khó Ç‰n nhÜ vÆy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, ông hãy l¡ng nghe. 
Bây gi© NhÜ lai së thu nhi‰p toàn b¶ th‰ gi§i." 

Lúc Ãy, chín mÜÖi bÓn ngàn triŒu ngÜ©i m§i sinh 
ÇÙng trÜ§c m¥t NhÜ lai, không thÜa, không chào, cÛng 
không hÕi Çáp gì v§i NhÜ lai, chÌ ÇÙng yên l¥ng nhÜ 
vÆy. ñåi bÒ tát DÜ®c Quân hÕi ÇÙc NhÜ lai, ‘Kính 
thÜa NhÜ lai, vì lš do gì h† Ç‰n trÜ§c NhÜ lai låi 
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không thÜa không nói, không chào, không hÕi?" 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, nh»ng ai nói r¢ng 

‘ngÜ©i ít tu°i không th‹ tr¿c nhÆn chân tÜ§ng cûa th¿c 
tåi" thì nên g¥p nh»ng ngÜ©i ít tu°i này.  

Nh»ng ngÜ©i Ãy nói, "ThÜa Th‰ tôn, chúng con là 
ngÜ©i ít tu°i. ThÜa ThiŒn thŒ, chúng con là ngÜ©i ít 
tu°i." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "Các ông hãy tr¿c nhÆn th‰ gi§i 
này rÒi dùng thân cûa các ông Ç‹ thÎ hiŒn phåm vi cûa 
th‰ gi§i." 

Lúc Ãy, chín mÜÖi bÓn ngàn triŒu ngÜ©i ít tu°i 
không r©i thân mình, trø gi»a không gian, an trú thÆp 
ÇÎa. ñåi bÒ tát DÜ®c Quân cÃt l©i tán thán, "ThÜa Th‰ 
tôn, nh»ng ngÜ©i này tinh tÃn vÜ®t b¿c, khéo Çåt pháp 
diŒt, khéo vÜ®t sinh tº luân hÒi. ThÜa Th‰ tôn, h† m§i 
sinh ra hôm nay, cÛng ngay trong ngày hôm nay h† 
ÇÜ®c giäi thoát, bÜ§c vào thÆp ÇÎa." 

Khi Ãy, các bà la môn, tu sï ngoåi Çåo, khÃt sï lang 
thang, kh° hånh lõa th‹, các vÎ long vÜÖng, ma vÜÖng 
cùng tùy thu¶c, lúc ÇÀu toan Ç‰n phá rÓi, bây gi© ÇŠu 
cÃt ti‰ng nói v§i ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa Th‰ tôn, chúng 
con Ç‰n trÜ§c m¥t NhÜ lai, nghe ÇÜ®c chánh pháp này, 
sinh lòng tin tÜªng trong sáng nÖi PhÆt, Pháp. NguyŒn 
an låc nhÜ NhÜ lai an låc, nguyŒn thành bÆc NhÜ lai, 
−ng cúng, Chánh bi‰n tri, trong th‰ gi§i này." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "TÓt l¡m, tÓt l¡m! bÃt luÆn các 
ông Ç‰n g¥p NhÜ lai nhÜ th‰ nào, nghe ÇÜ®c Chánh 
Pháp Sanghata này rÒi phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, nh© 
gÓc rÍ ÇiŠu lành Ãy, các ông së mau chóng thành t¿u 
chánh Ç£ng chánh giác." 
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ñÙc Th‰ tôn nói xong, tÃt cä ngÜ©i ngoåi Çåo tÙc 
kh¡c Çåt vô sinh pháp nhÅn, chÙng quä thÆp ÇÎa bÒ tát. 
RÒi cùng thæng lên không gian cao b¢ng bäy cây Ça la, 
dùng thÀn l¿c hóa hiŒn lÀu thành b¢ng bäy loåi ng†c 
quí, cúng dÜ©ng NhÜ lai, thÎ hiŒn phong phú, thi tri‹n 
thÀn thông. H† låi trú trên ÇÌnh cûa ÇÙc Th‰ tôn, rãi 
hoa quí lên mình NhÜ lai, chiêm bái NhÜ lai, quán 
thân mình là thân PhÆt.  

BÃy gi©, hàng træm ngàn triŒu t› thiên tº Çang 
ÇÙng trên tÀng không ÇÒng loåt mang hoa báu rãi trên 
mình NhÜ lai, Ç†c bài kŒ này,  

"Sa môn CÒ ñàm 
Là bÆc tÓi th¡ng, 
Là Çåi phÜ§c ÇiŠn, 
Là Çåi cÙu Ç¶, 
Thành t¿u Tam Mu¶i, 
Trí bi‰t cùng kh¡p, 
Tròn ÇÀy viên mãn. 
ñÓi v§i chúng sinh 
TrÀm luân luân hÒi, 
Ngài luôn vÆn døng 
PhÜÖng tiŒn thiŒn xäo, 
LÀn lÜ®t cÙu Ç¶ 
TÃt cä m†i loài, 
Không sót m¶t ai. 
Dù chÌ m¶t l©i 
CÛng Çû giäi thoát 
Bi‰t bao h»u tình" 

BÃy gi© Çåi bÒ tát DÜ®c Quân tØ ch‡ ngÒi ÇÙng 
dÆy, v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì xuÓng 
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chÃm ÇÃt, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn 
thÜa r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, vì lš do gì mà nh»ng vÎ 
thiên tº này låi hát bài kŒ, thÎ hiŒn thÀn thông, dùng l©i 
phong phú thi‰t tha tán dÜÖng công hånh cûa NhÜ lai 
nhÜ vÆy?" 

ñÙc PhÆt bäo, "ThiŒn nam tº, ông hãy nghe Çây. 
Không phäi h† tán dÜÖng NhÜ lai mà tán dÜÖng chính 
bän thân h†. RÒi h† së Ç¥t thân mình làm tòa Pháp, së 
Ç¥t thân mình làm tòa Pháp vô thÜ®ng, së tØ thân mình 
phóng ra ánh sáng chánh pháp, së ÇÜ®c tÃt cä NhÜ lai 
gi» gìn cho h† thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, rÒi chuy‹n 
pháp luân, giäng giäi sâu r¶ng vŠ chánh pháp thâm 
diŒu." 

Lúc Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân thÜa v§i ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, m‡i ngày Çêm, có bi‰t bao nhiêu 
chúng sinh ÇÜ®c giäi thoát, sao Ç‰n nay luân hÒi vÅn 
chÜa cån?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "TÓt l¡m, DÜ®c Quân, ông hÕi 
NhÜ lai nhÜ vÆy là tÓt l¡m. Ông hãy nghe Çây. Ví nhÜ 
có m¶t phú ông, tiŠn rØng båc bi‹n. NgÜ©i Ãy có nhiŠu 
tiŠn, nhiŠu håt, nhiŠu kho bÒ, nhiŠu gia nô, tá ÇiŠn. Låi  
có rÃt nhiŠu tài sän, ru¶ng vÜ©n, lúa måch, lúa mì, lúa 
gåo, håt mè, håt ÇÆu cä træm giÓng loåi ÇŠu dÒi dào 
ÇÀy Çû. Mùa Xuân gieo håt, sang Thu håt chín g¥t vŠ 
chÃt vào kho. Håt vŠ t§i kho, giÓng nào cÃt riêng 
giÓng nÃy, æn dÀn cho Ç‰n mùa xuân næm sau låi mang 
håt ra cÃy. DÜ®c Quân, chúng sinh cÛng vÆy, trong 
quá khÙ tåo ÇÜ®c thiŒn nghiŒp, luôn tìm phÜ§c ÇiŠn Ç‹ 
tåo thiŒn cæn. Nh© ÇÜ®c thiŒn cæn mà tinh tÃn hành trì 
chánh pháp, khi‰n thiŒn pháp tæng thêm. Nh© thiŒn 
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pháp tæng mà thân tâm  ÇÜ®c hÌ låc, tri túc, và nh© Çó 
mà träi qua hàng ngàn triŒu ki‰p thiŒn cæn vÅn không 
bÎ phí u°ng.  

"DÜ®c Quân, bÒ tát m§i phát tâm cÛng vÆy, nh© 
phát tâm bÒ ÇŠ dÛng mãnh mà thiŒn cæn không hÜ 
hoåi, n¡m gi» các pháp trong dång tinh túy nhÃt." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, bÒ tát m§i phát 
tâm, trong mÖ thÜ©ng thÃy gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, bÒ tát m§i phát tâm 
trong mÖ thÜ©ng thÃy cänh d». Vì sao? Vì bÒ tát m§i 
phát tâm Çang giäi nghiŒp cÛ. DÜ®c Quân, gieo ác 
nghiŒp rÒi không th‹ tránh kh° Çau. NhÜng bÒ tát thÃy 
cänh d» trong mÖ thì tâm không khi‰p s®. 

DÜ®c Quân låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, bÒ tát m§i phát 
tâm, trong mÖ thÜ©ng thÃy cänh d» gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, bÒ tát m§i phát 
tâm, m¶t là mÖ thÃy lºa cháy, khi Ãy phäi nghï r¢ng, 
"lºa này ÇÓt tan tham døc." DÜ®c Quân, hai là mÖ thÃy 
nÜ§c xoáy, bÒ tát m§i phát tâm cÛng không s® hãi. Vì 
sao? DÜ®c Quân, vì nhÜ vÆy là có th‹ ném bÕ m†i 
ràng bu¶c Ç‰n tØ vô minh, thanh tÎnh ác nghiŒp. DÜ®c 
Quân, ba là mÖ thÃy cänh tÜ®ng c¿c kÿ d» d¢n." 

DÜ®c Quân hÕi, "Là cänh gì, thÜa Th‰ tôn?" 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ThÃy ÇÀu mình bÎ chém. DÜ®c 

Quân, lúc Ãy bÒ tát m§i phát tâm cÛng không s® hãi. 
Vì sao? Vì lúc Ãy nghï r¢ng, "Tham, sân, si ta ch¥t lìa. 
Luân hÒi sáu cõi, ta chi‰n th¡ng cä." BÒ tát m§i phát 
tâm së không bao gi© vào cõi ÇÎa ngøc, ngå quÌ, súc 
sinh, a tu la, rÒng, tr©i, mà chÌ sinh vào cõi PhÆt thanh 
tÎnh. DÜ®c Quân, trong tÜÖng lai, ª m¶t th©i vŠ sau, 
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n‰u có ai có ÇÜ®c niŒm bÒ ÇŠ, phäi nên thÃy ngÜ©i Ãy 
mang Çåi nguyŒn. DÜ®c Quân, m¥c dù ngÜ©i Ãy së bÎ 
trách móc, khinh rÈ. DÜ®c Quân, khi Ãy bÒ tát Çã phát 
tâm bÒ ÇŠ không ÇÜ®c sinh tâm buÒn nän, chán 
chÜ©ng. 

"DÜ®c Quân, Pháp NhÜ lai dåy nhiŠu vô k‹. Cä 
træm ngàn lÀn vô sÓ ki‰p NhÜ lai siêng tu phåm hånh. 
DÜ®c Quân, viŒc khó làm NhÜ lai ÇŠu làm cä, không 
vì tiŠn tài th‰ l¿c, không vì mÜu cÀu hånh phúc th‰ 
gian, cÛng không vì thÀn thông. DÜ®c Quân, viŒc khó 
làm NhÜ lai gánh h‰t, chÌ Ç‹ hi‹u ÇÜ®c chân tÜ§ng cûa 
th¿c tåi. TrÜ§c khi ÇÜ®c nghe Chánh Pháp Sanghata, 
NhÜ lai không ÇÜ®c quä vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. Ngay lúc 
ÇÜ®c nghe Chánh Pháp Sanghata, NhÜ lai Çåt vô 
thÜ®ng bÒ ÇŠ.  

VÆy ông phäi bi‰t Chánh Pháp Sanghata là pháp 
c¿c kÿ sâu xa vi diŒu. DÜ®c Quân, cho dù cä træm 
ngàn lÀn vô sÓ ki‰p cÛng hi‰m mà ÇÜ®c nghe Chánh 
Pháp Sanghata.  DÜ®c Quân, NhÜ lai xuÃt th‰ là ÇiŠu 
c¿c kÿ hi‰m hoi. NgÜ©i th† trì Chánh Pháp Sanghata 
cÛng c¿c kÿ hi‰m hoi. TÃt cä nh»ng ai ÇÜ®c nghe 
chánh pháp này së thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. DÜ®c 
Quân, ngÜ©i Ãy trong m¶t træm ngàn ki‰p së vÜ®t thoát 
luân hÒi, së sinh vào cõi PhÆt thanh tÎnh, së Çû khä 
næng bi‰t rõ các pháp DiŒt và ñåo, bi‰t rõ c¶i nguÒn 
cûa chánh pháp, bi‰t rõ thiŒn xÙ, bi‰t rõ và tr¿c chÙng 
thiŒn xÙ, bi‰t rõ thiŒn xÙ và pháp diŒt cûa thiŒn xÙ. 
DÜ®c Quân, ông có bi‰t nói "diŒt" là nghïa gì?   

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, ‘diŒt’ chính là 
pháp xÙ." 
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ñÙc Th‰ tôn låi hÕi, "‘Pháp xÙ’ là gì?" 
DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, pháp xÙ là ‘tinh 

tÃn’, ‘trì gi§i’, và ‘gi§i hånh ÇÀy Çû.’ NhÜ vÆy g†i là 
Pháp tång, các pháp tØ kho tàng chánh pháp này mà 
khªi sinh." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "Hay l¡m, DÜ®c Quân. Ông trÜ§c 
NhÜ lai Çáp ÇÜ®c nghïa này, thÆt là hay l¡m." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vì lš do gì các 
ÇÃng NhÜ lai xuÃt hiŒn cõi th‰?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ngÜ©i nào bi‰t vŠ 
kho tàng trí tuŒ thì së bi‰t tÜ§ng hiŒn cûa NhÜ lai. Bi‰t 
ÇÜ®c tÜ§ng hiŒn cûa NhÜ lai thì bi‰t tÜ§ng hiŒn cûa 
NhÜ lai là nÖi an låc th¡ng diŒu. RÒi khi NhÜ lai xuÃt 
hiŒn cõi th‰, ngÜ©i Ãy së thông Çåt các pháp, nh© khéo 
léo phÜÖng tiŒn mà bi‰t rõ m†i viŒc th‰ gian và xuÃt 
th‰ gian, låi bi‰t rõ vŠ trí tuŒ th‰ gian và trí tuŒ xuÃt 
th‰ gian." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, ÇÜ®c trí tuŒ rÒi, 
làm sao chÙng ni‰t bàn?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, bi‰t chân tÜ§ng cûa 
Pháp thì bi‰t ÇÜ®c ni‰t bàn. DÜ®c Quân, tÜÖng t¿ nhÜ 
vÆy, bi‰t ÇÜ®c chánh pháp trong dång tinh túy nhÃt thì 
chÙng ng¶ ÇÀu tiên khªi sinh. Gi» gìn chánh pháp 
trong tâm Çúng nhÜ ÇÜ®c nghe thì thu nhi‰p ÇÜ®c 
chánh pháp. DÜ®c Quân, giÓng nhÜ m¶t thÜÖng gia, Çi 
xa làm giàu, thu góp vàng båc cûa ngÜ©i và cûa mình 
ÇÜ®c ngàn nén vàng. TrÜ§c khi lên ÇÜ©ng, cha mË d¥n 
dò, ‘Con yêu quí, mang vàng båc cûa mình và cûa 
ngÜ©i, nhiŠu nh»ng ngàn nén, phäi thÆn tr†ng ÇØng Ç‹ 
thÃt thoát u°ng phí Çi. Ki‰m ÇÜ®c nhiŠu l®i, phäi gi» 
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vàng cho cÄn thÆn. ñó là së món l®i l§n cho chúng ta, 
cho chúng ta cu¶c sÓng hånh phúc.’ NgÜ©i con Çáp, 
‘con së cÄn thÆn.’ RÒi mang vàng lên ÇÜ©ng. 

"ThÜÖng gia mang vàng lên ÇÜ©ng, chÜa ÇÀy 
tháng, sÓ vàng Çã phÀn mÃt phÀn phung phí, m¶t nén 
cÛng không còn. NgÜ©i Ãy buÒn rÀu lo nghï, trái tim 
Çau nhÙc bªi  mÛi tên sÀu mu¶n. Quá lo l¡ng xÃu h°, 
ngÜ©i Ãy không tìm vŠ låi nhà. Cha mË ª nhà nghe tin, 
trái tim Çau nhÙc tuyŒt v†ng. H† khóc vÆt vã, xé áo xé 
quÀn, nói r¢ng, ‘Th¢ng con bÃt hi‰u! Vì nó mà cä nhà 
bÎ vå lây! ñã không làm ÇÜ®c gì cho cha mË, låi còn 
bi‰n tÃt cä thành kÈ tôi Çòi.’ Cha mË ngÜ©i Ãy vì quá 
sÀu kh° tuyŒt v†ng nên qua Ç©i. NgÜ©i con cÛng vì 
quá sÀu kh° tuyŒt v†ng mà qua Ç©i.  DÜ®c Quân, 
tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, m¥c dù NhÜ lai Çã có l©i giäi thích, 
nhÜng Çám ngÜ©i kia không tin l©i NhÜ lai, Ç‰n n‡i t¿ 
mình tách lìa chính mình ra khÕi ng†c báu chánh 
pháp, tuyŒt v†ng mà tìm cái ch‰t, khi lìa Ç©i trái tim 
Çau nhÙc bªi mÛi tên sÀu mu¶n. CÛng nhÜ cha mË 
ngÜ©i kia, vì ham vàng mà khóc than vÆt vã, tâm thÀn 
xáo tr¶n t¶t b¿c, chÌ vì vàng båc cûa mình và cûa 
ngÜ©i. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, DÜ®c Quân, ai không tin l©i 
NhÜ lai, tâm bÃt an, chÎu Çû loåi phiŠn não khi gÀn kŠ 
cái ch‰t. Quá khÙ làm ÇÜ®c ÇiŠu lành, Çåt ÇÜ®c cõi tái 
sinh tÓt ÇËp nhÜng không bi‰t ti‰p tøc tích lÛy thiŒn 
nghiŒp, Ç‹ nghiŒp báo cån h‰t, tâm chìm trong phiŠn 
não. BÃy gi© thÃy cänh kinh hoàng cõi ÇÎa ngøc, thai 
súc sinh và th‰ gi§i Diêm VÜÖng, låi nghï, ‘ai che chª 
cho tôi? Ç‹ tôi khÕi thÃy cänh ÇÎa ngøc, súc sinh, quÌ 
Çói, cõi Diêm VÜÖng, Ç‹ tôi khÕi Ç§n Çau nÖi Çó.’ 
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NgÜ©i con lâm bÎnh, thÀn trí mê säng, trôi dÀn vào cõi 
ch‰t. Cha mË nói: 

"Con yêu cûa cha mË, 
Dù Çau Ç§n tÆt bÎnh 
Là ÇiŠu kinh hãi nhÃt 
NhÜng con Öi ÇØng s®  
Con không th‹ nào ch‰t. 
KÈ ch‰t m§i s® bÎnh 
Con yêu hãy v»ng tin  
Cho dù là tÆt bÎnh 
Hay s® hãi tÆt bÎnh 
RÒi con së thoát cä. 

"NgÜ©i con Çáp, ‘thÀn thÙc mê m©, thân th‹ nhÙc 
nhÓi, tÙ chi Ç§n Çau. Con thÃy con Çang ch‰t. M¡t 
không thÃy, tai không nghe, thân không cäm, tÙ chi 
thúc Çau nhÜ khúc g‡ vô tri. MË Öi, mË Öi, mË nói cho 
con nghe, cái ch‰t vÅn chÜa Ç‰n Çi mË!’ 

"NgÜ©i mË Çáp, ‘ñØng nói vÆy, con yêu. Con ÇØng 
làm mË s®. Con chÌ sÓt nóng mê säng Çó thôi.’ 

"NgÜ©i con nói, ‘Con không cäm thÃy thân con 
Çang sÓt, bÎnh, hay Çau. ChÌ thÃy cái ch‰t bûa vây bÙc 
bách. Ai cÙu con Çây? Ai së là ngÜ©i che chª cho 
con?’ 

"Cha mË bäo r¢ng, ‘Con trai yêu Öi, con kh° nhÜ 
vÆy ch¡c là vì thÀn linh Çang giÆn d». Hay là Ç‰n cúng 
t‰ Ç‹ xin h† che chª cho con?’ 

"NgÜ©i con nói, ‘Xin cha mË giúp cho con ÇÜ®c 
yên °n. Cha mË hãy Çi nhanh, Ç‰n ÇŠn th© cÀu khÄn 
nhanh nhanh.’ 

"Cha mË ngÜ©i Ãy Ç‰n ÇŠn th©, cúng hÜÖng bái 
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thÀn linh. Cúng hÜÖng rÒi, ngÜ©i gi» ÇŠn nói, ‘ThÀn 
linh Çang n°i giÆn v§i các ngÜ©i. Các ngÜ©i phäi cúng 
t‰ Çúng phép thì m§i ÇÜ®c yên. CÀn phäi gi‰t m¶t 
ngÜ©i Ç‹ t‰ máu, con cûa các ngÜ©i së khÕi bÎnh.’  Khi 
Ãy, cha mË ngÜ©i kia bàn v§i nhau, ‘Phäi làm sao bây 
gi©? Chúng ta quá nghèo. N‰u thÀn linh không vui, 
con mình së ch‰t u°ng, còn n‰u khi‰n ÇÜ®c thÀn linh 
vui, con mình së ÇÜ®c chª che. Thôi thì dù nghèo 
cÛng nên ki‰m cho ra m¶t nån nhân t‰ thÀn.’ Bàn xong 
h† chåy v¶i vŠ nhà, có ÇÜ®c chút gì h† bán Çi cä, vét 
h‰t tiŠn båc, låi Çi vay thêm cûa ngÜ©i, hËn mÜ©i ngày 
không trä ÇÜ®c së Ç‰n Ç® thân trä n®. Gom Çû vàng, 
h† liŠn mua m¶t nån nhân. Mua xong, nån nhân Ãy 
vÅn không bi‰t mình së thành vÆt t‰ thÀn. Cha mË 
ngÜ©i kia nhÜ cuÒng nhÜ dåi, không vŠ nhà mà Çi 
th£ng Ç‰n ÇŠn th©, nói v§i ngÜ©i gi» ÇŠn, ‘Xin hãy 
chuÄn bÎ viŒc t‰ thÀn cho nhanh.’ RÒi t¿ tay gi‰t nån 
nhân kia, cÜ§p Çi mång sÓng cûa ngÜ©i Ãy. NgÜ©i gi» 
ÇŠn ÇÓt m« lên làm ÇÒ cúng, b¡t ÇÀu lÍ t‰ thÀn. Lúc Ãy 
thÀn linh giáng xuÓng, nói r¢ng, ‘Ta së thâu nhÆn con 
trai các ngÜ©i.’ Cha mË ngÜ©i Ãy vui mØng nhäy nhót, 
nói v§i nhau, ‘VÆy là con mình tai qua nån khÕi, dù 
chúng ta có phäi sÓng ki‰p tôi Çòi cÛng cam tâm.’ Nói 
xong bái tå thÀn linh, quay trª vŠ nhà. T§i nhà thÃy ra 
con mình Çã ch‰t. Cha mË Çau lòng quá Ç¶, ch‰t ngay 
tåi ch‡. DÜ®c Quân, cÀn phäi thÃy giao du v§i ngÜ©i 
bÃt thiŒn tai håi Ç‰n nhÜ vÆy." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, xin cho con hÕi 
m¶t ÇiŠu." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, ông cÙ hÕi." 
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DÜ®c Quân nói, "ThÜa Th‰ tôn, nh»ng ngÜ©i kia 
ch‰t rÒi sinh vŠ Çâu?" 

ñÙc PhÆt nói, "Thôi, DÜ®c Quân, ông ÇØng hÕi 
viŒc Ãy." 

DÜ®c Quân Çáp, "Xin ÇÙc Th‰ tôn mª lòng tØ bi 
nói cho chúng con ÇÜ®c bi‰t." 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân,  ngÜ©i mË sinh vào 
ÇÎa ngøc Khóc than [Hào khi‰u]. NgÜ©i cha sinh vào 
ÇÎa ngøc Núi Çè [Chúng h®p]. NgÜ©i con sinh vào ÇÎa 
ngøc Nóng [Viêm nhiŒt]. NgÜ©i gi» ngôi ÇŠn sinh vào 
ÇÎa ngøc A tÿ." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, còn nån nhân vô 
t¶i kia, sinh vào cõi nào?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông nên bi‰t r¢ng 
ngÜ©i vô t¶i kia ÇÜ®c sinh vào cõi tr©i Trayastrimsha 
[cõi tr©i Tam ThÆp Tam]." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, nh© nhân gì mà 
ÇÜ®c sinh vào cõi tr©i Trayastrimsha?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân ông hãy nghe Çây. 
Lúc ch‰t, lúc bÎ cÜ§p Çi mång sÓng, ngÜ©i Ãy näy m¶t 
niŒm tin tÜªng trong sáng nÖi NhÜ lai, nói mÃy ch» 
sau Çây, "Nam mô NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri." 
ChÌ m¶t lÀn thôi. Nh© thiŒn cæn này mà ÇÜ®c sinh vào 
cõi tr©i Ãy, sÓng an låc sáu mÜÖi ki‰p. Bi‰t ÇÜ®c viŒc 
trong tám mÜÖi ki‰p vŠ trÜ§c. Sinh ra ª Çâu cÛng 
không g¥p phiŠn não. Sinh ra là phiŠn não tan Çi. 
Chúng sinh Ãy không th‹ làm cho phiŠn não tÆn diŒt." 

Nghe xong, Çåi bÒ tát DÜ®c Quân  hÕi, "ThÜa Th‰ 
tôn, phäi th‰ nào m§i có th‹ làm cho phiŠn não tÆn 
diŒt?" 
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ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, cÀn phäi tinh tÃn 
vÜ®t b¿c." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, phäi tinh tÃn vÜ®t 
b¿c nhÜ th‰ nào?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy nghe Çây: 
tinh tÃn là tÜ§ng hiŒn cûa quä. Cái g†i là ‘quä Tu Çà 
hoàn’, là ch‡ cûa hånh tinh tÃn. Cái g†i là ‘quä TÜ Çà 
hàm’,  là ch‡ cûa hånh tinh tÃn. Cái g†i là ‘quä A na 
hàm’,  là ch‡ cûa hånh tinh tÃn. Cái g†i là ‘quä A la 
hán’, và s¿ tÎch diŒt cûa bÆc A La Hán, là ch‡ cûa 
hånh tinh tÃn. Cái g†i là ‘quä ñ¶c Giác" và trí tuŒ cûa 
bÆc ñ¶c Giác, là ch‡ cûa hånh tinh tÃn. Cái g†i là ‘quä 
bÒ tát" và Çåi giác ng¶, là ch‡ cûa hånh tinh tÃn. DÜ®c 
Quân, tÃt cä nh»ng ÇiŠu nói trên ÇŠu ÇÜ®c g†i là ‘ch‡ 
cûa hånh tinh tÃn.’ 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, Tu Çà hoàn và quä 
Tu Çà hoàn có tÜ§ng hiŒn nhÜ th‰ nào?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, ví nhÜ có ngÜ©i 
trÒng cây, vØa trÒng xuÓng, cây Çã Çâm chÒi chÌa 
nhánh sum suê. N¶i m¶t ngày rÍ sâu m¶t do tuÀn. Låi 
cÛng có ngÜ©i trÒng cây, khi trÒng g¥p gió l§n, cây 
ch£ng lên ÇÜ®c chÒi xanh nào. NgÜ©i Ãy bÙng cây Çi. 
NgÜ©i kia thÃy vÆy lên ti‰ng, ‘Vì sao ông Çào ÇÃt cûa 
tôi?’ Trong lúc cä hai Çang d¢n co v§i nhau, nhà vua 
Çi ngang, thÃy có trÆn cãi vã liŠn bäo quÀn thÀn, ‘g†i 
hai ngÜ©i Ãy Ç‰n Çây cho ta.’  

"QuÀn thÀn vâng l©i, chåy nhanh Ç‰n nói, ‘ñåi 
VÜÖng truyŠn g†i hai ông.’  

"Nghe vÆy, m¶t ngÜ©i hoäng hÓt s® sŒt, còn m¶t 
ngÜ©i vÅn ÇiŠm tïnh an nhiên. Cä hai Ç‰n trÜ§c m¥t 
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vua. Vua hÕi, ‘Vì c§ gì hai ngÜÖi d¢n co cãi vã v§i 
nhau?’  

"M¶t trong hai ngÜ©i ÇÙng lên thÜa, ‘ThÜa ñåi 
VÜÖng, tôi không có ru¶ng vÜ©n, chÌ mÜ®n ÇÜ®c mänh 
ÇÃt này trÒng cây. TrÒng m¶t ngày, cây ÇÖm hoa k‰t 
trái, nºa sÓng nºa chín. Ngay ngày Çó, ngÜ©i kia cÛng 
Ç‰n trÒng cây, nhÜng trong khi trÒng g¥p gió l§n, cây 
không th‹ Çâm chÒi. ThÜa ñåi VÜÖng, rÍ cây cûa 
ngÜ©i Ãy không sâu Çû m¶t do tuÀn, vì vÆy ngÜ©i Ãy 
không vui Ç‰n ki‰m chuyŒn sinh s¿ v§i tôi, nói r¢ng 
tÃt cä ÇŠu là l‡i cûa tôi. Xin ñåi VÜÖng xét cho, tôi 
hoàn toàn không có l‡i.’  

"Khi Ãy nhà vua triŒu tÆp ba mÜÖi triŒu quÀn thÀn, 
phán r¢ng, ‘Các ông nói Çi.’  

"QuÀn thÀn thÜa, ‘Tâu ñåi VÜÖng, nói ÇiŠu gì?’  
"Vua Çáp, ‘Các ông có bao gi© tØng nghe có ai 

trÒng cây mà trong m¶t ngày m†c lên Çû cành Çû lá, 
hoa trái sum suê, nºa sÓng nºa chín? Các ông nói thº 
xem có th‹ có chuyŒn nhÜ vÆy ÇÜ®c hay không?’  

"QuÀn thÀn ÇÙng dÆy, tâu r¢ng, ‘Tâu ñåi VÜÖng, 
chuyŒn này là phép lå, chúng tôi không th‹ bi‰t ch¡c 
ÇÜ®c. Phäi hÕi ngÜ©i kia kÏ hÖn.’  

"Nhà vua quay låi hÕi ngÜ©i kia, ‘L©i ngÜÖi nói lúc 
nãy có thÆt không?’  

"NgÜ©i Ãy Çáp, ‘Tâu ñåi VÜÖng, toàn là s¿ thÆt.’  
"Vua nói, ‘Ta chÜa tØng nghe qua chuyŒn lå nhÜ 

vÆy. NgÜÖi nói r¢ng ‘cây trÒng m¶t ngày, ÇÖm hoa k‰t 
trái’, thÆt là chuyŒn khó tin.’  

NgÜ©i Ãy ch¡p tay Çáp, ‘N‰u ñåi VÜÖng không tin, 
xin cÙ hãy Ç‰n Çó Çích thân trÒng thº.’ 
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"Vua bèn ra lŒnh nhÓt hai ngÜ©i kia vào ngøc, t¿ 
mình dÅn ba mÜÖi triŒu quÀn thÀn ra mänh ÇÃt n†, lÃy 
cây trÒng thº. Cây không näy mÀm, không ra lá, 
ch£ng ÇÖm hoa, không k‰t trái. Vua n°i giÆn truyŠn 
lÎnh, ‘Mang rìu låi Çây.’ QuÀn thÀn ÇÜa rìu låi, vua hå 
lÎnh ÇÓn ngã gÓc cây sum suê hoa trái ngÜ©i kia trÒng. 
Thân cây ngã xuÓng, mÜ©i hai cây khác m†c lên. Vua 
låi bäo ch¥t. MÜ©i hai cây ngã xuÓng, hai mÜÖi bÓn 
cây khác låi m†c, v§i ÇÀy Çû gÓc rÍ hoa trái, chÒi xanh 
mÖn mªn, lÃp lánh bäy thÙ châu ng†c quí giá. Trên 
cây xuÃt hiŒn hai mÜÖi bÓn con chim mào vàng cánh 
ng†c, âm thanh trong suÓt. Vua thÃy vÆy låi càng tÙc 
tÓi, t¿ tay ÇÜa rìu b° xuÓng gÓc cây. Rìu phÆp vào 
thân cây, nÜ§c cam lÒ tuôn ra. BÃy gi© nhà vua cäm 
thÃy bÃt an, truyŠn lÎnh, ‘Thä hai ngÜ©i kia ra khÕi 
ngøc’, quÀn thÀn då rang, tÙc tÓc chåy vŠ ngøc dÅn hai 
ngÜ©i Ç‰n g¥p vua.  

"Vua bÃy gi© lên ti‰ng hÕi, ‘NgÜÖi trÒng thÙ cây 
gì, mà cÙ ÇÓn xuÓng thì låi m†c lên nhiŠu gÃp b¶i, 
thành nh»ng hai mÜÖi bÓn cây, trong khi cây cûa ta 
ch£ng ra mÀm tr° lá, ch£ng k‰t trái ÇÖm hoa?’  

"NgÜ©i kia thÜa r¢ng, ‘Vì công ÇÙc ngÜ©i trÒng 
không giÓng nhau.’  

"QuÀn thÀn nghe xong, quì cä hai chân, nói v§i 
ngÜ©i kia, ‘Ông m§i xÙng là vua trÎ nÜ§c. Vua trÜ§c 
không xÙng Çáng.’ NgÜ©i kia bÃy gi© nói,   

‘PhÜ§c báu Ç‰ vÜÖng 
Tôi ch£ng mong cÀu 
CÛng không mong cÀu 
TiŠn tài, cûa cäi. 
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ChÌ tin nÖi PhÆt. 
NguyŒn trª thành bÆc 
Tôn quí nhÃt trong  
Các loài hai chân. 
NguyŒn Ç‰n ÇÜ®c nÖi 
NhÜ lai trú ª 
Thanh tÎnh ni‰t bàn. 
NguyŒn Çem chánh pháp  
Thuy‰t cho các ông 
Cùng Ç‰n ni‰t bàn. ‘ 
"NgÜ©i Ãy x‰p chân 
Theo th‰ hoa sen, 
Và thú nhÆn r¢ng: 
‘Trong th©i quá khÙ, 
Tôi phåm ác nghiŒp, 
Nên nay bÎ nhÓt  
Vào ngøc cûa vua. 
Bây gi© tåi Çây, 
Phát tâm bÒ ÇŠ 
NguyŒn tan nghiŒp cÛ’ 

"Lúc Ãy hai mÜÖi bÓn triŒu con chim mÕ ng†c kim 
cÜÖng xÜ§ng lên âm thanh trong v¡t. Låi có ba mÜÖi 
hai ngàn tòa lÀu hiŒn ra, m‡i tòa r¶ng hai mÜÖi læm do 
tuÀn, v§i hai mÜÖi læm triŒu con chim mÕ vàng mào 
vàng, m¥t vàng, cÃt ti‰ng ngÜ©i nói r¢ng,  

‘ñåi VÜÖng ch¥t cây, gây quä ác. Hai mÜÖi bÓn 
cây trong sÓ m¶t træm triŒu cây, m†c sØng s»ng trÜ§c 
m¥t ñåi VÜÖng. Vì viŒc làm bÃt thiŒn này mà ñåi 
VÜÖng së g¥p quä bÃt thiŒn. ñåi VÜÖng có bi‰t ngÜ©i 
trÒng cây Ãy là ai chæng?’ 
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"Vua r¢ng, 
‘Tôi thÆt không bi‰t. 
Xin nói cho tôi nghe 
NgÜ©i trÒng cây Ãy 
ñích thÆt là ai?’ 

"Chim Çáp,  
‘NgÜ©i Ãy së là 
Ng†n Çèn th‰ gi§i, 
XuÃt hiŒn cõi trÀn, 
Làm ngÜ©i dÅn d¡t 
Toàn th‹ chúng sinh 
Ra khÕi ràng bu¶c 
Sinh tº luân hÒi.’ 

"Vua hÕi,  
‘VÆy còn ngÜ©i kia 
TrÒng cây không m†c, 
ñã làm nh»ng gì 
Trong th©i quá khÙ? 
Xin chim giäi thích 
Tôi nghe ÇÜ®c chæng? 

"Chim Çáp,  
‘ñŠ Bà ñåt Ma 
Là tên ngÜ©i Ãy. 
Không chút cæn lành, 
LÃy gì cây m†c?’ 

"Ngay lúc Ãy, ba mÜÖi triŒu quÀn thÀn nghe chánh 
pháp này ÇÒng loåt chÙng quä thÆp ÇÎa, ÇÜ®c trí huŒ 
trong suÓt, còn nhà vua an trø thÆp ÇÎa rÒi thành t¿u 
thiŒn pháp." 

BÒ tát DÜ®c Quân nghe ÇÙc Th‰ tôn k‹ xong, hÕi 
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r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà ba 
mÜÖi triŒu quÀn thÀn Çåt ÇÜ®c trí tuŒ trong suÓt, an trø 
thÆp ÇÎa?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy nghe NhÜ 
lai giäi thích Çây.  

BÃy gi© ÇÙc Th‰ tôn mÌm miŒng cÜ©i, tØ miŒng 
phóng ra tám mÜÖi bÓn ngàn tia sáng l§n, Çû cä træm 
vån s¡c màu xen lÅn, xanh, vàng, ÇÕ, tr¡ng, tía, pha lê, 
båc, chi‰u sáng r¿c r« th‰ gi§i vô lÜ®ng vô biên, rÒi vŠ 
låi cånh ÇÙc Th‰ tôn, vòng quanh ba vòng theo chiŠu 
bên phäi rÒi tan bi‰n vào ÇÌnh ÇÀu cûa PhÆt.  

Lúc Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, 
v¡t m¶t våt áo lên vai, gÓi bên phäi quì xuÓng chÃm 
ÇÃt, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn mà nói, 
"ThÜa Th‰ tôn, vì lš do gì Th‰ tôn mÌm cÜ©i? Không 
phäi vô c§ mà bÆc NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri 
låi mÌm cÜ©i." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, ông có thÃy vô sÓ 
ngÜ©i tØ bÓn phÜÖng Çang vŠ Çây tø h†p không?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa không, con không thÃy." 
ñÙc Th‰ tôn nói, "VÆy ông nhìn låi cho kÏ, nhiŠu 

vô cùng tÆn." 
BÃy gi© Çåi bÒ tát DÜ®c Quân quan sát kÏ lÜ«ng, 

thÃy phÜÖng ñông có m¶t gÓc Çåi thø tÕa r¶ng Ç‰n 
bäy ngàn do tuÀn. Trên Çó có hai mÜÖi læm ngàn triŒu 
thân ngÜ©i tø tÆp, không nói næng, không thÜa hÕi, 
không trò truyŒn, không æn, không ÇÙng, không Çi, chÌ 
ngÒi ch© im l¥ng. PhÜÖng Nam có m¶t gÓc Çåi thø tÕa 
r¶ng Ç‰n bäy ngàn do tuÀn. Trên Çó có hai mÜÖi læm 
ngàn triŒu thân ngÜ©i tø tÆp, không nói næng, không 
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thÜa hÕi, không trò truyŒn, không æn, không ÇÙng, 
không Çi, chÌ ngÒi ch© im l¥ng. PhÜÖng Tây có m¶t 
gÓc Çåi thø tÕa r¶ng Ç‰n bäy ngàn do tuÀn. Trên Çó có 
hai mÜÖi læm ngàn triŒu thân ngÜ©i tø tÆp, không nói 
næng, không thÜa hÕi, không trò truyŒn, không æn, 
không ÇÙng, không Çi, chÌ ngÒi ch© im l¥ng. PhÜÖng 
B¡c có m¶t gÓc Çåi thø tÕa r¶ng Ç‰n bäy ngàn do tuÀn. 
Trên Çó có hai mÜÖi læm ngàn triŒu thân ngÜ©i tø tÆp, 
không nói næng, không thÜa hÕi, không trò truyŒn, 
không æn, không ÇÙng, không Çi, chÌ ngÒi ch© im l¥ng. 
Không gian phía dÜ§i có m¶t gÓc Çåi thø tÕa r¶ng Ç‰n 
bäy ngàn do tuÀn. Trên Çó có hai mÜÖi læm ngàn triŒu 
thân ngÜ©i tø tÆp, không nói næng, không thÜa hÕi, 
không trò truyŒn, không æn, không ÇÙng, không Çi, chÌ 
ngÒi ch© im l¥ng.Không gian phía trên có m¶t gÓc Çåi 
thø tÕa r¶ng Ç‰n bäy ngàn do tuÀn. Trên Çó có hai 
mÜÖi læm ngàn triŒu thân ngÜ©i tø tÆp, không nói 
næng, không thÜa hÕi, không trò truyŒn, không æn, 
không ÇÙng, không Çi, chÌ ngÒi ch© im l¥ng.  

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân m§i thÜa ÇÙc Th‰ tôn, "ThÜa 
NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri, xin cho con hÕi 
m¶t ÇiŠu." 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ông có ÇiŠu gì th¡c m¡c cÙ hÕi, 
NhÜ lai së vì ông mà trä l©i tÃt cä." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vì sao 
vô sÓ thân ngÜ©i nhÜ vÆy tØ bÓn phÜÖng kéo Ç‰n và 
ngÒi låi Çây? Vì sao ª gi»a  không gian phía trên và 
phía dÜ§i låi có næm mÜÖi ngàn triŒu ngÜ©i kéo Ç‰n, 
và ngÒi låi? ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà 
có viŒc nhÜ vÆy?" 
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ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy t¿ mình 
Ç‰n thæm các ÇÃng NhÜ lai trong mÜ©i phÜÖng th‰ 
gi§i, hÕi xem nh»ng thân ngÜ©i này Ç‰n tØ cõi nào." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, con dùng thÀn l¿c 
nào Ç‹ Çi? ThÀn l¿c cûa NhÜ lai, hay thÀn l¿c cûa 
chính mình?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy Çi b¢ng 
thÀn l¿c cûa chính mình." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân nghe xong, theo hÜ§ng bên 
phäi cûa ÇÙc Th‰ tôn Çi quanh ba vòng, rÒi thân hình 
bi‰n mÃt ngay nÖi Ãy. Sau khi  Çi qua hÖn chín mÜÖi 
sáu triŒu th‰ gi§i, Çåi bÒ tát DÜ®c Quân Ç‰n th‰ gi§i 
tên g†i NguyŒt ñæng [Chandrapradipa]. VÎ NhÜ lai, 
−ng cúng, Chánh bi‰n tri cûa cõi Ãy tên là NguyŒt 
ThÜ®ng Cänh Gi§i [Chandravati-kshetra]. NhÜ lai 
NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i Çang thuy‰t Pháp cho tám 
mÜÖi ngàn triŒu Çåi bÒ tát.  

Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân t§i cõi NguyŒt ñæng, 
Ç‰n bên PhÆt, mang ÇÌnh ÇÀu låy ngang chân ÇÙc Th‰ 
tôn NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i, bÆc NhÜ lai, −ng 
cúng, Chánh bi‰n tri, rÒi ÇÙng dÆy ch¡p tay cung kính 
hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, nói r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn con tØ 
cõi PhÆt cûa ÇÙc Th‰ tôn Thích ca mâu ni NhÜ lai, tåi 
cõi Ta bà, Çã vÜ®t chín mÜÖi sáu ngàn triŒu th‰ gi§i Ç‹ 
Ç‰n Çây. Không nÖi nào con thÃy ÇÜ®c nhiŠu thân 
ngÜ©i nhÜ con Çã thÃy ª cõi Ãy. ThÜa ÇÙc Th‰ tôn, vì 
nguyên do gì trong Pháp h¶i cûa ÇÙc Th‰ tôn Thích ca 
mâu ni NhÜ lai tåi cõi Ta bà låi có nhiŠu thân ngÜ©i tØ 
mÜ©i phÜÖng vŠ tø h†p Çông Çäo nhÜ vÆy? Con chÜa 
tØng thÃy sÓ lÜ®ng thân ngÜ©i nhiŠu nhÜ sÓ lÜ®ng thân 
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ngÜ©i Çang trú ª cõi Ta bà." 
ñÙc Th‰ tôn NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i Çáp, 

"DÜ®c Quân, ngay chính nÖi Ãy, h† thÜ©ng lang thang 
và ª låi." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vì sao låi nhÜ 
vÆy?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "H† tØ cây g‡ vô tri sinh ra." 
DÜ®c Quân nói, "Con chÜa tØng nghe nói có chúng 

sinh nào låi tØ cây g‡ vô tri sinh ra." 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông chÜa tØng nghe 

nói thÆt sao?" 
DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con chÜa tØng 

nghe qua, chÜa tØng ÇÜ®c thÃy." 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông muÓn thÃy 

không? NhÜ lai së chÌ cho ông thÃy." 
DÜ®c Quân thÜa, "ThÜa Th‰ tôn, con rÃt muÓn. 

ThÜa ThiŒn thŒ, con rÃt muÓn." 
BÃy gi© ñÙc Th‰ tôn NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i 

NhÜ lai du‡i cánh tay. TØ cánh tay PhÆt sinh ra m¶t 
træm ngàn triŒu thân ngÜ©i. M‡i thân ngÜ©i du‡i ra 
m¶t træm cánh tay, rãi các loåi hÜÖng hoa hÜÖng xoa 
cúng dÜ©ng NhÜ lai. Khi Ãy ÇÙc Th‰ tôn NguyŒt 
ThÜ®ng Cänh Gi§i NhÜ lai hÕi Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, 
"Ông bây gi© thÃy ÇÜ®c chÜa, DÜ®c Quân? có thÃy 
thân ngÜ©i Çang rãi hÜÖng hoa hÜÖng xoa cúng dÜ©ng 
NhÜ lai?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con có thÃy, thÜa 
ThiŒn thŒ, con có thÃy." 

ñÙc Th‰ tôn dåy, "Th‰ Çó, thân ngÜ©i vô tri hiŒn 
ra. Th‰ Çó, con ngÜ©i vô tri ra Ç©i." 
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M¶t træm triŒu thân ngÜ©i, m‡i thân du‡i ra m¶t 
træm cánh tay, và ÇŠu rÖi Ç†a. DÜ®c Quân nói, "ThÜa 
Th‰ tôn, vì sao låi nhÜ vÆy? ThÜa ThiŒn thŒ, vì sao 
træm cánh tay mà trong khoänh kh¡t có th‹ rÖi Ç†a nhÜ 
vÆy? ThÜa Th‰ tôn, cúng dÜ©ng v§i hàng træm cánh 
tay mà vÅn chÜa giäi thoát, vÆy ngÜ©i chÌ có hai tay 
giäi thoát ÇÜ®c còn hi‰m Ç‰n mÙc nào!" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Ông nói Çúng l¡m, DÜ®c Quân. 
TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, thân ngÜ©i vô tri sinh, vô tri diŒt. 
DÜ®c Quân, ông nên bi‰t xác thân này là vÆt vô tri, 
nhÜ m¶ng nhÜ huyÍn." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, thân ngÜ©i Ãy có 
phäi cÛng có kÈ ít tu°i, có kÈ nhiŠu tu°i?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ñúng vÆy, DÜ®c Quân, có kÈ ít 
tu°i, có kÈ nhiŠu tu°i." 

DÜ®c Quân låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vÆy ai là kÈ ít 
tu°i? ai là kÈ nhiŠu tu°i?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Nh»ng kÈ ông vØa thÃy rÖi Ç†a 
Çó, là kÈ nhiŠu tu°i, còn nh»ng ngÜ©i do cây sinh ra là 
kÈ ít tu°i." 

DÜ®c Quân nói, "Xin Th‰ tôn cho con ÇÜ®c g¥p 
nh»ng ngÜ©i ít tu°i." 

BÃy gi© ñÙc Th‰ tôn NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i 
ÇÜa bàn tay phäi ra; tØ mÜ©i phÜÖng, m¶t træm ngàn 
triŒu thân ngÜ©i tø h†p låi. TØ không gian phía trên và 
phía dÜ§i, næm mÜÖi triŒu thân ngÜ©i tø h†p låi. TÃt cä 
ÇŠu không quì Çänh lÍ ÇÙc Th‰ tôn cÛng không thÜa 
gªi, chÌ ÇÙng im l¥ng.  

Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân nói, "ThÜa Th‰ tôn, vì 
sao nh»ng ngÜ©i này không nói næng mà chÌ ÇÙng im 
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l¥ng?" 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông không  bi‰t 

sao? Cõi này vô tri không nói, cÛng không hi‹u chánh 
pháp. Vì sao? DÜ®c Quân, có nh»ng ngÜ©i ít tu°i 
trong Pháp h¶i này không bi‰t sinh, không hi‹u diŒt. 
Dù có thÃy kh° não l§n lao cûa già, bŒnh, sÀu mu¶n, 
khóc than, yêu phäi xa, ghét phäi gÀn, ch‰t và ch‰t 
không Çúng kÿ, h† vÅn không xúc Ç¶ng, không chán 
ngán. VÆy h† lÃy gì Ç‹ hi‹u? DÜ®c Quân, h† là nh»ng 
ngÜ©i cÀn ÇÜ®c giáo hóa luôn luôn." 

Nghe xong Çåi bÒ tát DÜ®c Quân nói, "ThÜa Th‰ 
tôn, vÆy nh»ng kÈ ít tu°i không bi‰t chánh pháp Ãy, h† 
Ç‰n tØ Çâu? Çi vŠ Çâu? së tái sinh vŠ cõi nào?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy nghe Çây. 
Thân ngÜ©i h† có không phäi là sän phÄm cûa th® 
vàng, th® hàn, th® m¶c, cÛng không phäi do th® thû 
công n¡n ÇÃt mà thành. Thân Ãy cÛng không vì s® vua 
mà hiŒn ra. Thân Ãy do nghiŒp mà thành, tØ phÓi h®p 
nam n» sinh ra. Ki‰p này sang ki‰p khác h† ÇÜ®c dåy 
nhiŠu ti‹u xäo, g¥p l¡m n‡i Çau bén nh†n triŠn miên, 
toàn là k‰t quä cûa ác nghiŒp Çã làm trong quá khÙ. 
DÜ®c Quân, ª cõi này, nh»ng kÈ ít tu°i chÜa tÌnh thÙc 
së phäi chÎu nhiŠu kh° Çau nhÜ vÆy. Vì lš do Ãy h† 
không nói næng trò chuyŒn. H† không nói l©i nào cä. 
DÜ®c Quân, nh»ng ngÜ©i ít tu°i này không bi‰t ÇiŠu 
lành, không bi‰t sinh, không bi‰t diŒt, nên së không 
Çåt ÇÜ®c thân ngÜ©i. DÜ®c Quân, nh»ng ngÜ©i nhÜ 
vÆy ÇÜ®c g†i là "ngÜ©i ít tu°i." 

DÜ®c Quân låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vÆy ngÜ©i ít 
tu°i sinh ra nhÜ th‰ nào? ch‰t Çi ra sao?" 
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ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, giÓng nhÜ ngÜ©i 
cÀm cûi ÇÜa vào trong lºa, cûi së b¡t lºa cháy sáng. 
Thân th‹ con ngÜ©i cÛng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, ÇÀu tiên 
sinh vào thân ngÜ©i. Sau khi sinh, thì có cäm xúc." 

DÜ®c Quân hÕi, "Ÿ Çây ai là ngÜ©i có s¿ sinh toàn 
häo? Ai là ngÜ©i Çã Çåt ñåi ni‰t bàn?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, Çúng nhÜ ông hÕi, 
PhÆt Çà có s¿ sinh toàn häo, NhÜ lai Çã Çåt ñåi Ni‰t 
bàn. Ví nhÜ có ngÜ©i bÎ vua nhÓt vào hÀm tÓi. Vào 
hÀm rÒi nhìn Çâu cÛng chÌ thÃy bóng tÓi thæm th£m. 
Låi có ngÜ©i khi xÜa Çã tØng chÎu nhiŠu kh° não, nay 
thÃy ngÜ©i này bÎ ÇÜa vào ch‡ tÓi, nghï r¢ng, ‘NgÜ©i 
này chÜa tØng träi qua cänh tÓi tæm nhÜ vÆy, ch¡c 
ch¡n không th‹ thích nghi, e ch‰t mÃt thôi.’ Nghï vÆy 
m§i ÇÓt m¶t ng†n lºa nhÕ phía sau nhà Ç‹ khích lŒ an 
ûi ngÜ©i Çang bÎ nhÓt. Không ng© ng†n lºa tình c© bÓc 
l§n, lan r¶ng, cä tòa nhà bÓc cháy, thiêu ch‰t ngÜ©i. 
Nhà vua nghe tin có ngÜ©i ch‰t, trong lòng xÓn xang 
nghï r¢ng, ‘TØ nay ta së thôi không nhÓt ngÜ©i vào 
hÀm tÓi.’ RÒi nói v§i ngÜ©i trong vÜÖng quÓc, ‘Các 
ngÜ©i ÇØng s® hãi, rÒi các ngÜ©i së ÇÜ®c bình an. TØ 
nay vŠ sau së không còn ai Çánh ÇÆp nhÓt các ngÜ©i 
vào hÀm tÓi. Ta së không håi mång sÓng cûa các 
ngÜ©i. Không cÀn phäi s® hãi n»a.’  

"DÜ®c Quân, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, NhÜ lai là ngÜ©i 
ÇÓt tan m†i phiŠn não, ch»a lành m†i bÎnh kh°. NhÜ 
ngÜ©i kia nhà cháy thân cÛng cháy, vì bình an phúc 
låc cûa chúng sinh mà giäi thoát tÃt cä ra khÕi vòng tù 
t¶i, NhÜ lai cÛng vÆy, xä bÕ m†i ô nhiÍm tham sân si, 
xuÃt hiŒn trong cõi th‰ nhÜ ng†n Çèn soi sáng chúng 
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sinh, giäi thoát tÃt cä ra khÕi ÇÎa ngøc, ra khÕi thân súc 
sinh, quÌ Çói [ngå quÌ] hay a tu la. Chúng sinh ít tu°i 
hay nhiŠu tu°i, NhÜ lai ÇŠu giäi thoát cä." 

Khi Ãy trên không rãi xuÓng âm thanh hát l©i kŒ, 

"Ru¶ng phÜ§c tuyŒt häo 
Ru¶ng phÜ§c tÓi th¡ng 
ñã khéo bày mª, 
Håt giÓng gieo vào 
Không bÎ mÃt Çi. 

Ru¶ng phÜ§c PhÆt Çà, 
Cõi PhÆt thanh tÎnh, 
Khai mª chánh pháp 
Cûa ÇÃng ñåi Hùng. 

ñåo sÜ vÆn døng 
Kho tàng trí tuŒ, 
ñ¶ dÅn chúng sinh 
Vào cõi ni‰t bàn. 
XuÃt hiŒn cõi th‰, 
An låc cõi trÀn, 
Thanh tÎnh cõi PhÆt, 
Nh»ng ngÜ©i nhiŠu tu°i 
Cùng ngÜ©i ít tu°i 
Trong toàn ba cõi 
ñŠu ÇÜ®c cÙu thoát  
Ra khÕi luân hÒi. 

PhÆt Çóng tÃt cä 
Cºa vào ÇÎa ngøc, 
Cºa vào súc sinh, 
Cºa vào ngå quÌ, 
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Nh© Çó th‰ gian 
Cùng cõi xuÃt th‰ 
ñŠu ÇÜ®c thanh tÎnh." 

Lúc Ãy ÇÙc NhÜ lai NguyŒt ThÜ®ng Cänh Gi§i mÌm 
miŒng cÜ©i, nói r¢ng,  

"Lành thay, thÃy ÇÜ®c bÆc tÓi th¡ng.  
Lành thay, thÃy ÇÜ®c ÇÃng PhÆt Çà.  
Lành thay phÜ§c ÇiŠn diŒu pháp.  
Lành thay Tæng già hòa h®p.  
Lành thay Chánh Pháp Sanghata ÇÜ®c tuyên 

thuy‰t, là nÖi tÆn diŒt cûa ác pháp. Ai nghe ÇÜ®c pháp 
này së thành t¿u ÇÜ©ng tu tÓi thÜ®ng." 

Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân ch¡p tay cung kính 
hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, thÜa r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, vì 
nhân gì, vì duyên gì mà ÇÙc Th‰ tôn mÌm miŒng 
cÜ©i?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ThiŒn nam tº, ông 
có thÃy nh»ng ngÜ©i ít tu°i kia không?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con có thÃy. ThÜa 
ThiŒn thŒ, con có thÃy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, " DÜ®c Quân, ngày hôm nay tÃt 
cä nh»ng ngÜ©i Ãy së thành t¿u thÆp ÇÎa bÒ tát." 

Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân bay lên không trung, 
cao tám mÜÖi ngàn do tuÀn, låi có tám mÜÖi ngàn triŒu 
thiên tº mÜa xuÓng nh»ng Çóa hoa r¿c r« cúng dÜ©ng 
ÇÙc Th‰ tôn. ThÃy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, nh»ng ngÜ©i 
ít tu°i ch¡p tay Çänh lÍ. Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân 
ÇÙng trong không trung, vÆn døng âm thanh l§n rót 
vào tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i. Chúng sinh trong ba 
mÜÖi hai ÇÎa ngøc l§n ÇŠu nghe, chúng sinh ba mÜÖi 
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hai tÀng tr©i ÇŠu nghe, tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i 
chÃn Ç¶ng sáu cách. Tám mÜÖi bÓn ngàn long vÜÖng 
tÆn Çáy Çåi dÜÖng cÛng nghe rung chuy‹n, ba mÜÖi 
ngàn triŒu la sát lÛ lÜ®t kéo vŠ, hai mÜÖi læm ngàn 
triŒu quÌ Çói, då xoa, la sát tØ vÜÖng quÓc Adakavati 
kéo vŠ trÜ§c m¥t ÇÙc Th‰ tôn NguyŒt ThÜ®ng Cänh 
Gi§i, tø h†p Çông Çäo. Khi Ãy ÇÙc Th‰ tôn nói pháp 
cho nh»ng ngÜ©i ít tu°i, và m¶t træm triŒu bÒ tát tØ các 
th‰ gi§i mÜ©i phÜÖng cùng dùng thÀn l¿c kéo Ç‰n d¿ 
h¶i. 

Khi Ãy Çåi bÒ tát DÜ®c Quân ch¡p tay cung kính 
hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, nói r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, rÃt 
nhiŠu Çåi bÒ tát ÇŠu Ç‰n tø h†p Çông Çäo, thÜa NhÜ 
lai, các loài tr©i, thÀn, rÒng, cÛng ÇŠu Ç‰n tø h†p Çông 
Çäo. Låi có rÃt nhiŠu då xoa, la sát, quÌ Çói, Ç‰n tØ th‰ 
gi§i Adakavati, cùng vŠ tø h†p Çông Çäo, mong ÇÜ®c 
nghe Pháp." 

Khi Ãy ÇÙc Th‰ tôn nói v§i BÒ tát DÜ®c Quân, 
‘ThiŒn nam tº, ông hãy vŠ låi Çây." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân dùng thÀn l¿c trª xuÓng tØ 
tÀng không, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn 
thÜa r¢ng, "TÆp h®p chánh pháp’, thÜa Th‰ tôn, con 
ÇÜ®c nghe nói vŠ ‘tÆp h®p chánh pháp’. VÆy xin Th‰ 
tôn cho con hÕi ‘tÆp h®p chánh  pháp’ nghïa là gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ThiŒn nam tº, khi nào có ngÜ©i 
tu phåm hånh thì g†i là ‘tÆp h®p chánh pháp.’ Vì g¡ng 
tu phåm hånh, nên tránh ÇiŠu bÃt thiŒn. Ông có thÃy, 
ThiŒn nam tº, nh»ng ngÜ©i ít tu°i kia, viŒc gì không 
thích h®p v§i phåm hånh, h† ÇŠu không làm. H† së 
n¡m ÇÜ®c næng l¿c T°ng Trì, së thu nhi‰p ÇÜ®c vån 
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pháp." 
DÜ®c Quân låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, nh© Çâu mà 

Çông Çäo chúng sinh vŠ tø  h¶i nÖi Çây Ç‹ nghe nói vŠ 
‘tÆp h®p chánh pháp’?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, có rÃt nhiŠu chúng 
sinh không bi‰t r¢ng sinh chính là kh°, lão chính là 
kh°, bÎnh chính là kh°, r¢ng sÀu Çau là kh°, khóc than 
là kh°, thÜÖng mà phäi xa là kh°, ghét mà phäi gÀn là 
kh°, rÒi sau bi‰t bao nhiêu kh° Çau nhÜ vÆy, cái ch‰t 
Ç‰n cÜ§p Çi thân th‹ và tánh mång. DÜ®c Quân, tÃt cä 
nh»ng ÇiŠu Ãy ÇŠu g†i là ‘kh°’, nhÜng có rÃt nhiŠu 
chúng sinh ÇÓi v§i š nghïa kh° Çau này låi không 
nghe, không bi‰t." 

NgÜ©i ít tu°i trong Pháp h¶i nghe ÇÙc PhÆt dåy, 
ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, hÕi r¢ng, 
"ThÜa Th‰ tôn, phäi chæng chúng con cÛng së ch‰t?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, "ñúng vÆy, ThiŒn nam tº, tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu së ch‰t." 

H† låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, cái ch‰t Ç‰n nhÜ th‰ 
nào?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ThiŒn nam tº, ngay lúc ch‰t, 
Ç‰n sát na cuÓi cùng cûa tâm thÙc, có ba luÒng khí 
mang tên g†i ‘khi‰n thÙc tÆn diŒt’, ‘khi‰n thÙc xao 
Ç¶ng’ và ‘khi‰n thÙc tán loån’. ThiŒn nam tº, vào lúc 
mång chung, ba loåi khí này së khi‰n thÀn thÙc cuÓi 
cùng xáo tr¶n, chao Ç¶ng và tán loån." 

H† låi hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, vào lúc mŒnh chung, có 
ba loåi khí khi‰n thân th‹ hÜ hoåi,  ba loåi khí Ãy là 
gì?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, "khi‰n cho thân th‹ hÜ hoåi có ba 
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thÙ, g†i là ‘vÛ khí’, ‘hÃp dÅn’ và  ‘thÜÖng t°n." 
H† låi hÕi, ‘ThÜa Th‰ tôn, cái g†i là ‘thân th‹’, thÆt 

ra là gì?" 
ñÙc Th‰ tôn nói, "Thân còn ÇÜ®c g†i là ‘bÓc sáng’, 

là ‘lºa cháy’, là ‘Ç©m dãi’, là ‘phun ®’, là ‘vi‰ng nghïa 
trang’, là ‘ngu mu¶i’, là ‘gánh n¥ng’, là ‘kh° vì sinh’, 
là ‘Ç¶ng vì sinh’, là ‘kh° não vì sinh l¿c’, là ‘mang låi 
cái ch‰t và lìa ngÜ©i thân thÜÖng’. Nh»ng s¿ nhÜ vÆy 
ÇŠu là tên g†i cûa ‘thân’. 

H† låi hÕi, "Th‰ nào là sÓng ? th‰ nào là ch‰t?" 
ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Này nh»ng ngÜ©i sÓng lâu, các 

ông nên bi‰t, ‘thÙc’ ch‰t còn ‘nghiŒp’ trÜ©ng tÒn. Cái 
g†i là ‘thân’, g¡n liŠn v§i hàng triŒu gân måch, tám 
mÜÖi bÓn ngàn l‡ chân lông, mÜ©i hai ngàn chi và hÖn 
ba træm sáu mÜÖi ÇÓt xÜÖng. Låi có tám mÜÖi bÓn 
ngàn loåi kš sinh trùng sÓng bên trong thân th‹. TÃt cä 
ÇŠu së ch‰t; ÇŠu Çoån diŒt. Khi con ngÜ©i ch‰t Çi thì 
các loài trùng ÇŠu không còn hy v†ng. Vì chúng kích 
Ç¶ng quay låi nhai nuÓt lÅn nhau, nên khí trong thân 
th‹ bÎ xáo tr¶n. Vì vÆy mà chúng phäi chÎu kh° não 
l§n lao, ho¥c kh° vì con trai, ho¥c kh° vì con gái, 
ho¥c kh° vì chÒng, vì v®, tÃt cä các sinh vÆt này ÇŠu bÎ 
mÛi tên phiŠn mu¶n Çâm thûng, nhai nuÓt lÅn nhau 
cho Ç‰n khi ch‰t h‰t, chÌ còn låi hai con. Låi tranh ÇÃu 
v§i nhau cho Ç‰n bäy ngày. Sau bäy ngày, m¶t con 
ch‰t, m¶t con thoát.  

Này ngÜ©i sÓng lâu, n‰u các ông t¿ hÕi cái gì g†i là 
‘Pháp’? Các ông nghï sao? CÛng giÓng nhÜ các loài 
trùng kia ÇÃu tranh nhai nuÓt lÅn nhau cho Ç‰n ch‰t, 
chúng sinh phàm phu mê mu¶i cÛng vÆy, luôn tranh 
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chÃp, chém gi‰t nhau, ch£ng bi‰t s® sinh, s® già, s® 
bÎnh, s® ch‰t. CÛng nhÜ hai con trùng kia Çánh gi‰t lÅn 
nhau, chúng sinh phàm phu mê mu¶i cÛng vÆy, Çánh 
gi‰t lÅn nhau. ñ‰n khi mång chung, có thiŒn tri thÙc 
Ç‰n hÕi, ‘Này Çåo h»u, ông Ç¥t lòng tin cûa mình ª 
Çâu? Có bi‰t sinh là kh° nån? Có bi‰t lão là kh° nån? 
Có bi‰t bÎnh là kh° nån? Có bi‰t tº là kh° nån?’  

NgÜ©i phàm phu Çáp, ‘Tôi Çã thÃy và bi‰t sinh lão 
bÎnh tº là kh°.’ ThiŒn tri thÙc låi hÕi, ‘VÆy tåi sao 
không tØng cÃy trÒng gÓc rÍ ÇiŠu lành? Sao không 
tØng cÃy trÒng thiŒn cæn, tÆp h®p chánh pháp, Ç‹ Ç‰n 
v§i hånh phúc cûa cä hai th‰ gi§i? ñåo h»u, cho 
chúng tôi hÕi thêm lÀn n»a, sao không tích tø công ÇÙc 
Ç‹ vÜ®t thoát sinh tº? Sao không tìm hi‹u Çâu là nÖi 
mình cÀn hÜ§ng tâm vŠ? Sao không nghe ti‰ng trÓng 
Çåi pháp dóng lên trên toàn cõi th‰? Sao không thÃy 
viŒc cÃy trÒng håt lành nÖi ru¶ng phÜ§c NhÜ lai, dâng 
các món hÜÖng thÖm, vòng hoa, vòng Çèn? Sao không 
thÃy viŒc cúng dÜ©ng Äm th¿c cho NhÜ lai, cho bÓn 
chúng thanh tÎnh, t› kheo, t› kheo ni, Üu bà t¡t, Üu bà 
di Çang dÓc lòng tu h†c PhÆt Pháp?’  

CÙ nhÜ vÆy h† nói l©i l®i ích cho ngÜ©i s¡p ch‰t. 
‘Này vua, sao không làm ÇÜ®c viŒc thiŒn nhÕ nhoi 
nào? Này ngÜ©i, sinh vào cõi Diêm phù này, sao chÌ 
làm toàn viŒc bÃt thiŒn?’ 

"Lúc Ãy, vÎ ñåi Pháp VÜÖng nói l©i kŒ, khích lŒ 
ngÜ©i s¡p ch‰t, 

‘G¥p NhÜ lai xuÃt th‰, 
Nghe trÓng pháp quäng Çåi, 
NhÆn kho tàng diŒu pháp, 
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Mª ni‰t bàn an låc, 
G¥p ÇÜ®c thiŒn duyên này, 
Sao vÅn chÜa tinh tÃn?’ 

"NgÜ©i Ãy Çáp r¢ng: 
‘Tâm tôi vÓn mê mu¶i, 
Låi không g¥p bån hiŠn, 
Nên chÙa mÀm ô nhiÍm. 
Tâm vÜ§ng ÇÀy tham ái, 
Tåo l¡m nghiŒp ch£ng lành: 
Gi‰t håi nhiŠu chúng sinh; 
Phá chúng Tæng hòa h®p; 
Dùng tâm lš chÃp ngã, 
ñÆp phá tháp cùng chùa; 
ThÜ©ng nói l©i phÌ báng 
Làm phiŠn lòng mË cha. 
Nay nh»ng nghiŒp Çã tåo, 
Tôi thÃy rõ tÃt cä. 
Tôi thÃy tôi sinh vào 
Cõi ÇÎa ngøc Hào khi‰u, 
Vào ÇÎa ngøc Chúng h®p,  
ChÎu Çau Ç§n không cùng.  
RÒi vào ngøc ñåi nhiŒt, 
Låi chìm cõi Vô gián, 
Gào thét cõi ñåi liên, 
S® hãi cõi H¡c th¢ng,  
Hàng træm lÀn chÜa h‰t. 
Chúng sinh cõi ÇÎa ngøc 
BÎ lôi xuÓng không ngØng, 
Nên cÙ hoài s® hãi. 
RÖi træm ngàn do tuÀn, 
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Sâu th£m trong n‡i s®, 
NhÜ tu¶t vào lòng phÍu 
Không tìm ÇÜ®c lÓi ra. 
Hàng ngàn Çao gÜÖm bén, 
Trong cõi ngøc Çao binh [Kshura]. 
Træm ngàn lÀn vô sÓ 
RØng gÜÖm và núi Çao 
C¡t thân hình ÇÙt Çoån,  
Vì nghiŒp cäm mà thành. 
Låi có cÖn bão l§n 
XÓc tung thân th‹ lên,  
XÓn xang không k‹ xi‰t. 
Chúng sinh nào cÛng thÃy 
Thân tôi ÇÀy Ç§n Çau. 
CÜ§p tài sän ngÜ©i khác 
Gi» h‰t làm cûa mình, 
Låi ch£ng tØng cho ai. 
Gi» con trai con gái, 
Gi» cha mË anh em, 
Gi» thân nhân b¢ng h»u, 
Gi» gia Çinh, nô tÿ, 
Gi» ng¿a bò, gia súc. 
Tôi låc lÓi lÀm ÇÜ©ng, 
Sa Ç†a cänh giàu sang. 
Mang båc vàng châu báu, 
GÃm vóc cùng ng†c ngà, 
Xây lÀu thành nguy nga, 
NgÜ©i ra vào tÃp nÆp. 
Nhåc du dÜÖng không dÙt, 
Tham Ç¡m cùng âm thanh. 
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Thân mình tÄm nÜ§c thÖm, 
Ch£ng tØng nghe thÕa mãn. 
Ôi thân th‹ tham lam, 
Vì thân mà lÀm låc, 
Ch£ng còn nÖi nÜÖng t¿a, 
Bây gi© và tÜÖng lai, 
Khi bão l§n n°i lên, 
Thân xÓc tung tØng mänh. 
LÜ«i quen n‰m vÎ ng†t, 
Trên ÇÀu quen k‰t hoa, 
M¡t mê m© s¡c ÇËp, 
Không th‹ nÜÖng d¿a vào. 
M¡t này Çã nhiŠu lÀn, 
Là nhân tåo nghiŒp d». 
CÛng nhÜ các nghiŒp d» 
Vì tai mà sinh ra. 
Cánh tay mang vòng quí, 
NhÅn Çeo ÇÀy ngón tay, 
C° lÃp lánh trai ng†c, 
Trang sÙc n¥ng hai chân, 
Vòng vàng quanh m¡t cá 
Toàn thân phû ng†c ngà. 
ñÀy chu‡i vàng vòng båc 
HÜªng vô tÆn giàu sang. 
Tâm khoái låc Çam mê,  
Quen cäm giác êm dÎu, 
Tham Ç¡m cùng løa là, 
Thäm ÇËp v§i chæn êm. 
Nuông thân trong xa xÌ 
TÄm thân b¢ng nÜ§c quí, 
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Xông Ü§p Çû loåi hÜÖng, 
TrÀm hÜÖng cùng chiên Çàn,  
Không gian mùi tÕa ngát. 
Xå hÜÖng, hÜÖng xoa quí, 
Xoa tÄm cä thân hình.  
Y phøc toàn løa mÎn, 
Tr¡ng thanh khi‰t tinh nguyên. 
BÜ§c xuÓng tØ lÜng voi, 
Låi bÜ§c lên lÜng ng¿a, 
Tôi thÃy tôi tôn quí 
NhÜ m¶t vÎ Çåi vÜÖng, 
Nh»ng con ngÜ©i tÀm thÜ©ng 
G¥p tôi là trÓn chåy 
Quanh tôi ÇÀy mÏ n», 
Múa hát thÆt du dÜÖng. 
Súc vÆt kia vô håi, 
Tôi sæn gi‰t không chØa. 
Làm Çû ÇiŠu bÃt thiŒn, 
Không bi‰t chuyŒn Ç©i sau. 
Nhai nuÓt thÎt chúng sinh, 
NghiŒp gây nên nhÜ vÆy, 
T¿ tåo l¡m kh° Çau, 
Không bi‰t ch‰t là gì. 
Quá nuông chìu bän thân. 
Bây gi© ch‰t Çã Ç‰n, 
Ch£ng còn ai che chª. 

‘Này ngÜ©i thân cûa tôi, 
Sao nhìn tôi nhÜ th‰? 
Vì sao xé áo y, 
Khóc than thÆt äo não, 

 



Kinh Chánh Pháp sanghata        93 

BÙc tóc rÒi ÇÃm ng¿c, 
Rãi bøi dÖ lên ÇÀu? 
Tôi sÓng Ç©i vô ích, 
Cänh sÓng gia Çình này 
Lë ra phäi tØ bÕ. 
Sao các ngÜ©i còn vÅn 
G¡ng mà bu¶c thêm vào? 
Thân này rÒi cÀm thú, 
Loài sói, chó, quå chim, 
Së tha hÒ rÌa rói. 
Nuông chìu thân th‹ này, 
ThÆt Çã quá u°ng công. 
R¡n diŒt tÆn Çeo Çu°i, 
Nên vÅn tái sinh hoài. 
MuÓn thoát n‡i s® này, 
Phäi tìm cho Çúng thuÓc. 
ThÀy th‰ gian cho thuÓc, 
Ch£ng th‹ ch»a n†c tham. 
ñÙng trÜ§c thŠm sinh tº, 
ChÌ chánh pháp là cÀn. 
ñØng ÇÜa tôi rÜ®u thÎt, 
ñØng nuông chìu thân tôi, 
Thân này rÒi hoåi diŒt, 
TÓn công thêm làm gì? 
Tích lÛy thêm ác nghiŒp,  
Có giúp ÇÜ®c gì Çâu! 
Quá nuông chìu bän thân, 
Mà thân rÒi së diŒt. 

Này con trai con gái, 
Sao ÇÜa m¡t nhìn cha? 
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Con mong cha h‰t bÎnh 
PhÕng ÇÜ®c l®i ích gì? 
ñØng khóc than vô ích 
Hãy nghe kÏ l©i cha, 
ñØng gây thêm nhiÍu håi.  
Cha vì lo cho con, 
ñã cÜ§p nhiŠu tiŠn cûa. 
Nay trÜ§c thŠm sinh tº, 
TuyŒt v†ng ôi vô b©. 
Cõi sinh là cõi s®, 
Cõi tº là cõi Çau, 
Cha cäm ÇÜ®c pháp "xúc" 
Cùng pháp "tÜªng", "th†", "hành". 
Do ái thû làm nhân, 
KÈ phàm phu trôi låc, 
Hái toàn quä phiŠn não, 
Sinh vào nhà bÃt thiŒn, 
VÜ§ng kËt trong kh° Çau. 
TÜªng công ÇÙc không Çáng,  
Gây håi l§n cho ngÜ©i. 
Xoay lÜng v§i chánh pháp. 
Gi§i hånh và bÓ thí, 
Cha ÇŠu không làm ÇÜ®c. 
Låi không hi‹u r¢ng sinh, 
Chính vì do nghiŒp ái, 
N†c Ç¶c cûa r¡n Tham 
VÜ§ng phäi mà không bi‰t. 
Vì si mà trôi låc 
Vào nÖi không nÈo thoát. 
Nghïa giäi thoát không hi‹u, 
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Làm l¡m viŒc ch£ng lành. 
Chåy theo lòng tham ái, 
Tâm tán loån mê m©, 
Mang ÇÀy n‡i ràng bu¶c, 
Lºa phiŠn não chói chang, 
Thân lang thang vô ÇÎnh, 
Ch£ng lúc nào bình an, 
CÛng ch£ng bi‰t tìm Çâu, 
Cho ra chÓn an låc. 
ChÌ có nÖi cºa PhÆt 
Là tìm ÇÜ®c hånh phúc. 

Chánh pháp luân chính là 
LiŠu thuÓc công hiŒu nhÃt. 
Gi§i hånh cùng gi§i pháp, 
Là ti‰ng l©i NhÜ lai." 

Khi Ãy ÇÙc Th‰ tôn nói v§i Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, 
"DÜ®c Quân, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, có l¡m chúng sinh Ç‰n 
khi ch‰t không có ÇÜ®c chút nhân lành Ç‹ chuy‹n 
thành quä lành, låi không có chÓn nÜÖng d¿a." 
BÃy gi© ÇÙc Th‰ tôn låi Ç†c bài kŒ này,  

"Làm nh»ng viŒc ch£ng lành, 
ñ†a sinh cõi ÇÎa ngøc. 
Lºa ÇÕ là áo m¥c, 
S¡t nung là nÜ§c uÓng, 
Toàn thân than hÒng phû, 
Bi‰t bao n‡i hãi hùng, 
Thân th‹ cháy thành than, 
Không phút giây an låc, 
Không nghe ÇÜ®c chánh pháp. 
NgÜ©i phàm phu mê mu¶i, 
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Làm viŒc trái chánh pháp, 
Thân tâm do nghiŒp cäm, 
Ch£ng ÇÜ®c chút gì vui. 
NgÜ©i thâm tín chánh pháp, 
ñû gi§i hånh, trí tuŒ, 
Thân gÀn thiŒn tri thÙc, 
Së thành ÇÃng NhÜ lai. 
NhÜ lai vào cõi th‰ 
ñ‹ Ç¶ cho nh»ng ai 
VÆn døng hånh tinh tÃn 
Bi‰t nghiêm chÌnh tu hành. 
NhÜ lai vào cõi th‰ 
V§i tâm Çåi tØ bi 
Thuy‰t giäng vŠ chánh pháp 
Khuyên góp gom thiŒn nghiŒp. 

"DÜ®c Quân, ông là ngÜ©i 
Gi§i hånh thÆt uy nghiêm, 
Ông nghe ÇiŠu này rÒi 
ñÜ®c thành t¿u viên mãn, 
Giäi thoát khÕi sinh tº, 
ThÃy ÇÜ®c chÜ NhÜ lai 
VÓn là bÆc CÙu ñ¶ 
V§i ti‰ng l©i tuyŒt häo. 

"NhÜ lai chính là cha, 
Là mË cûa th‰ gi§i, 
Và là Tâm BÒ ñŠ. 
NgÜ©i tuyên thuy‰t Pháp này, 
Là bÆc thiŒn tri thÙc, 
RÃt khó mà g¥p ÇÜ®c. 
NgÜ©i ti‰p th† Pháp này, 
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Së thành ÇÃng PhÆt Çà, 
Së thành bÆc NhÜ lai. 
Ai ngÜ©i bi‰t tôn kính  
Nh»ng ngÜ©i con NhÜ lai 
ñŠu së ÇÜ®c giäi thoát. 
Khi sÓng trong cõi th‰, 
ñŠu së ÇÜ®c chª che." 

Khi Ãy, Çåi bÒ tát DÜ®c Quân nói v§i ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, vì sao núi này låi chÃn Ç¶ng?" 

ñÙc Th‰ tôn nói v§i Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, "DÜ®c 
Quân, ông hãy nhìn cho thÆt kÏ." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân nhìn quanh, thÃy m¥t ÇÃt 
bÓn phía nÈ ra, tØ trong ÇÃt trÒi lên hai mÜÖi triŒu 
chúng sinh, cùng v§i hai mÜÖi triŒu chúng sinh tØ 
không gian phía dÜ§i, và hai mÜÖi triŒu chúng sinh tØ 
không gian phía trên. Nh»ng ngÜ©i ít tu°i Çang ª trong 
Pháp h¶i thÃy viŒc nhÜ vÆy, cÃt ti‰ng hÕi ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, nh»ng ngÜ©i vØa ÇÜ®c sinh ra Çây là 
ai?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "Các ông có thÃy Çoàn ngÜ©i 
Çông Çäo Ãy không?" 

H† Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, có thÃy." 
ñÙc Th‰ tôn nói, "H† là nh»ng ngÜ©i vì niŠm an 

låc hånh phúc cûa các ông mà sinh ra." 
Nh»ng ngÜ©i ít tu°i låi hÕi, "VÆy h† có së ch‰t?" 
ñÙc Th‰ tôn nói, "ñúng là nhÜ vÆy. H† cÛng së 

ch‰t." 
Khi Ãy nh»ng ngÜ©i ít tu°i Çang có m¥t trong Çåi 

h¶i ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, nói 
r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, chúng con không còn muÓn chÎu 
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kh° sinh tº." 
ñÙc Th‰ tôn hÕi. "Các ông muÓn Çåt næng l¿c tinh 

tÃn chæng?" 
H† nói, "Chúng con nguyŒn tr¿c ti‰p thÃy NhÜ lai, 

nguyŒn cÀu pháp gì ÇÜ®c nghe pháp Ãy, nguyŒn g¥p 
Tæng Çoàn thanh tÎnh, nguyŒn g¥p chúng bÒ tát quäng 
Çåi thÀn thông, Çó là nh»ng ÇiŠu chúng con nguyŒn 
mong, chúng con không còn ham chuyŒn sinh tº. " 

BÃy gi©, Çåi bÒ tát DÜ®c Quân cùng v§i næm træm 
vÎ bÒ tát, tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, dùng thÀn l¿c bay lên 
tÀng không, ngÒi ki‰t già, nhÆp chánh ÇÎnh. TØ s¡c 
thân các ngài hóa hiŒn thành sÜ tº, c†p, r¡n, voi, thÎ 
hiŒn nhiŠu thÀn bi‰n. Các ngài låi ngÒi ki‰t già trên 
ÇÌnh núi, và thæng cao hai mÜÖi do tuÀn, hóa hiŒn thân 
mình thành mÜ©i ngàn triŒu m¥t tr©i, m¥t træng, tÕa 
ánh sáng l§n xuÓng toàn th‹ Pháp h¶i.  

Khi Ãy nh»ng ngÜ©i ít tu°i nói v§i ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà th‰ gi§i này 
låi có luÒng ánh sáng l§n cùng v§i bi‰t bao nhiêu thÀn 
bi‰n nhÜ vÆy?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "ThiŒn nam tº, các ông có thÃy 
m¥t tr©i và m¥t træng kia không?" 

H† Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, chúng con có thÃy. ThÜa 
ThiŒn thŒ, chúng con có thÃy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "luÒng ánh sáng l§n và nh»ng 
thÀn bi‰n Ãy là do các ÇÃng BÒ tát dùng thân th‹ cûa 
chính mình hóa hiŒn cho các ông thÃy. RÒi chÜ bÒ tát 
së vì hånh phúc l®i ích cûa rÃt nhiŠu chúng sinh mà tØ 
bi giäng chánh pháp, së vì l®i ích cûa chúng h¶i Çông 
Çäo, cûa ngÜ©i và tr©i. Ÿ Çây, sau khi th‹ hiŒn cho các 
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ông thÃy thân vÆt lš và næng l¿c cûa tinh tÃn, chÜ bÒ 
tát së còn nhiŠu thÀn bi‰n khác." 

H† nghe xong, thÜa r¢ng. "Xin Th‰ tôn cho pháp, 
Ç‹ cho luÒng ánh sáng l§n này ÇÜ®c hiŒn." 

ñÙc Th‰ tôn nghe xong nói v§i Çåi bÒ tát DÜ®c 
Quân r¢ng, "DÜ®c Quân, ông có thÃy tam thiên Çåi 
thiên th‰ gi§i chÃn Ç¶ng sáu cách?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con có thÃy. ThÜa 
ThiŒn thŒ, con có thÃy." 

BÒ tát DÜ®c Quân còn Çang bæn khoæn không rõ 
nên hÕi vŠ viŒc này hay chæng, thì ÇÙc Th‰ tôn nói, 
"DÜ®c Quân, ông có th¡c m¡c gì cÙ hÕi. NhÜ lai së vì 
ông mà trä l©i tÃt cä. DÜ®c Quân, NhÜ lai së giäi thích 
tÃt cä m†i viŒc trong ba th©i quá khÙ, hiŒn tåi, và vÎ 
lai." 

DÜ®c Quân Çáp, "VÆy xin Th‰ tôn lên ti‰ng xoá tan 
nghi ho¥c. ThÜa Th‰ tôn, con thÃy quanh NhÜ lai có 
tám mÜÖi bÓn ngàn thiên tº, tám mÜÖi bÓn ngàn triŒu 
bÒ tát, mÜ©i hai ngàn triŒu long vÜÖng, mÜ©i tám ngàn 
triŒu ác quÌ, hai mÜÖi læm ngàn triŒu quÌ Çói và quÌ æn 
tinh khí." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, h† Ç‰n tø tÆp trÜ§c 
m¥t NhÜ lai và ngÒi låi là Ç‹ nghe Pháp, không vì lš 
do gì khác. DÜ®c Quân, ngay hôm nay h† së chi‰n 
th¡ng luân hÒi. Nh© m¶t niŒm vì chúng sinh mà hôm 
nay h† së an trú ThÆp ÇÎa. An trú thÆp ÇÎa rÒi, së vào 
cänh gi§i ni‰t bàn.  

MuÓn thoát già, ch‰t, 
Nên làm viŒc lành, 
Tåo quä an låc, 
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Cªi nút phiŠn não, 
Nh© Çó bÜ§c vào 
Dòng giÓng cûa PhÆt. 

DÜ®c Quân nói, "ThÜa Th‰ tôn, tùy nghiŒp quä mà 
phát sinh Çû loåi cänh gi§i cho chúng sinh. Vì sao 
chúng sinh vÅn còn ª låi cånh ÇÙc Th‰ tôn nhiŠu Ç‰n 
nhÜ vÆy?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông hãy nghe Çây.  

"NgÜ©i phàm phu mê mu¶i, 
Không bi‰t Çâu là nÖi 
Mình së ÇÜ®c giäi thoát. 
Hôm nay ngÜ©i ít tu°i 
Së n¡m ÇÜ®c T°ng Trì, 
Thành t¿u ÇÜ®c thÆp ÇÎa, 
Làm ÇÜ®c viŒc PhÆt làm, 
Chuy‹n bánh xe chánh pháp, 
Rãi xuÓng mÜa chánh pháp.  
Vì vÆy m†i chúng sinh 
Ÿ trong Pháp h¶i này, 
ñŠu hoan hÌ nghe Pháp. 
Tr©i, rÒng, và quÌ Çói, 
Cùng giÓng a tu la, 
An trø thÆp ÇÎa rÒi 
Së vÆn døng Pháp Âm 
Nói chánh pháp vi diŒu. 
Së gióng trÓng Çåi pháp, 
Së th°i loa Çåi pháp. 
Còn nh»ng ngÜ©i ít tu°i 
N¡m ÇÜ®c l¿c tinh tÃn, 
Thành t¿u ÇÜ®c các Pháp, 
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ñÒng bÆc v§i NhÜ lai." 

Khi Ãy næm ngàn ngÜ©i ít tu°i tØ ch‡ ngÒi ÇÙng 
dÆy, ch¡p tay cung kính hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, thÜa 
r¢ng,  

"Làm sao có th‹  
Không muÓn k‰t thúc  
Sinh tº cho ÇÜ®c. 
Kính thÜa Th‰ tôn, 
Thân là gánh n¥ng, 
Toàn s¿ s® hãi, 
ThÆt khó kŠm ch‰. 
ñÜ©ng Çi không thÃy, 
Và cÛng không có 
ñÜ©ng Çi nào cä, 
Vì m¡t mù lòa, 
Chúng con không g¥p 
ñÜ®c nÖi nÜÖng d¿a. 
Hôm nay ÇÒng tâm 
ThÌnh cÀu m¶t viŒc: 
NguyŒn ÇÃng Çåo sÜ 
Cho chúng con ÇÜ®c 
L¡ng nghe chánh pháp. 
Chúng con sinh ra 
Không nhiŠu trí tuŒ 
Không ham khoái låc 
Xin PhÆt nói Pháp 
Giäi thoát chúng con 
Ra khÕi kh° Çau 
Bûa vây dày kín. 
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NguyŒn sinh ª Çâu, 
CÛng ÇŠu thÃy PhÆt." 

BÃy gi© Çåi bÒ tát DÜ®c Quân Ç‰n ch‡ nh»ng ngÜ©i 
ít tu°i Çang ÇÙng, nói r¢ng,  

"Các ông hãy æn  
ñÒ æn ngon miŒng.  
Bao gi© thÃy tâm 
Không còn khi‰p s®,  
BÃy gi© các ông 
ChuÄn bÎ nghe Pháp." 

H† hÕi,  
"ThÜa, ngài là ai?  
Chúng tôi không bi‰t  
HÒng danh cûa ngài. 

"Chúng tôi thÃy ngài  
S¡c thân tuyŒt häo,  
TÜ§ng måo uy nghi 
ChÙa ÇÀy ÇÎnh l¿c 
NhÜ ngÜ©i thoát khÕi 
Th‰ gi§i kinh hoàng 
Cûa loài quÌ Çói, 
ñÎa ngøc, súc sinh, 
M†i ÇiŠu bÃt thiŒn 
ñŠu tuyŒt không còn. 

"Chúng tôi thÃy ngài 
Tay cÀm bình bát 
B¢ng bäy ng†c quí, 
Thân mang chu‡i vàng  
Trang nghiêm tÕa sáng. 
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"Nh»ng l©i thanh tÎnh 
Ngài vØa nói ra, 
Chúng tôi không bi‰t 
Trä l©i th‰ nào. 

"ThÙc æn häo hång, 
Cùng các thÙc uÓng, 
ñÓi v§i chúng tôi 
ThÆt không cÀn thi‰t. 
ThÙc æn thành phÄn, 
CÛng nhÜ nÜ§c uÓng 
Trª thành nÜ§c ti‹u; 
Máu Ç‰n tØ nÜ§c, 
ThÎt Ç‰n tØ máu, 
ThÙc æn thÙc uÓng, 
Chúng tôi không cÀn. 
Løa, len, väi vóc, 
Chúng tôi không cÀn. 
Vòng vàng chu‡i ng†c, 
NhÅn Çeo trên tay, 
Chúng tôi không cÀn, 
Toàn là vô thÜ©ng, 
Phäi chÎu sinh diŒt. 
Chúng tôi là nh»ng 
Con ngÜ©i bÃt hånh, 
Không muÓn Ç‹ mình 
Lún sâu sinh tº, 
N‰u muÓn Ç‰n v§i  
NiŠm vui chÜ thiên, 
ñ‰n v§i chánh pháp, 
ñiŠu cÀn nhÃt là 
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BÆc thiŒn tri thÙc. 
Ngay cä nh»ng bÆc 
Vua chuy‹n pháp luân 
CÛng ch£ng cÀn g¥p. 
Vua chuy‹n pháp luân 
Khi lìa døc gi§i  
CÛng vÅn phäi ch‰t, 
Con trai con gái 
ñŠu không th‹ theo, 
Bäy loåi ng†c quí 
ñŠu phäi Ç‹ låi.  
Træm vån quÀn thÀn 
ñŠu không th‹ theo, 
Không th‹ Çi trÜ§c, 
CÛng không cách gì 
ñu°i theo sau Çó. 
Vua chuy‹n pháp luân 
ChÌ ÇÜ®c m¶t Ç©i, 
Khi nghiŒp báo cån 
Låi phäi Ç†a rÖi 
ChÎu cänh vô thÜ©ng. 
Vì trong quá khÙ,  
Phåm nhiŠu ác nghiŒp 
Nên ngøc Hào khi‰u 
CÛng së rÖi vào. 
Dù trong cõi th‰ 
Vua chuy‹n pháp luân 
Nh© có trong tay 
Bäy loåi ng†c quí 
Nên n¡m gi» h‰t 
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BÓn Çåi b¶ châu. 
NhÜng khi Ç†a vào  
ñÎa ngøc Hào khi‰u, 
QuyŠn næng vï Çåi 
Bi‰n cä Çi Çâu? 
Không còn ÇÃt ÇÙng, 
NgÜ©i Çã ch‰t rÒi, 
Không th‹ hóa hiŒn 
ThÀn thông quyŠn bi‰n. 

"ThÜa ngài, xin hãy 
Nghe l©i chúng tôi. 
Hãy lên Ç‰n nÖi 
NhÜ lai trú ª. 
NhÜ lai cÛng nhÜ 
Là bÆc cha mË, 
Chúng tôi tha thi‰t 
Mong g¥p NhÜ lai. 
Chúng tôi không có 
Cha mË anh em, 
NhÜ lai là ngÜ©i 
ñ¶ cä th‰ gi§i. 
Là cha mË cûa, 
Toàn th‹ chúng sinh. 
Là chính bän thân 
M¥t træng m¥t tr©i, 
Khai mª con ÇÜ©ng 
ñÜa Ç‰n an låc, 
CÙu Ç¶ tÃt cä  
Ra khÕi luân hÒi, 
Thoát cänh sinh tº. 
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Bi‹n døc l§n lao 
ThÆt Çáng kinh hãi; 
NhÜ lai là bè 
Chª chúng sinh qua 
ñ‰n b© bên kia, 
Không còn trª låi. 
NhÜ lai nói Pháp 
Viên mãn trong sáng, 
ChÌ con ÇÜ©ng Ç‰n 
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

"ThÙc æn không cÀn. 
ñ‰n cä vÜÖng quÓc 
CÛng ÇŠu không cÀn. 
Vì không muÓn rÖi 
Vào cänh ÇÎa ngøc, 
Nên ch£ng tìm cÀu 
An låc chÜ Thiên. 

"Thân ngÜ©i là quí. 
Chính ngay thân Ãy 
Có th‹ xuÃt hiŒn 
M¶t ÇÃng NhÜ lai. 

" ñ©i sÓng ng¡n ngûi. 
L¡m kÈ quÄn quanh 
VÆn døng tâm mình 
Làm ÇiŠu bÃt thiŒn. 
Không bi‰t n‡i ch‰t, 
ñ¡m døc th‰ gian, 
LÀm trong sinh tº, 
Không tØng s® hãi, 
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Không chút trí tuŒ, 
Tâm trí loån Ç¶ng, 
Ng¡n ngûi không bŠn, 
Không bi‰t diŒu pháp,  
Không làm viŒc thiŒn,  
Không bi‰t chánh ÇÎnh, 
ñ‰n khi mång chung 
CÛng không hÓi hÆn, 
Trôi læn trong cõi  
Tái sinh vô tÆn 
ChÎu kh° triŠn miên. 
"Vì trong quá khÙ 
ñã tØng Çánh ÇÆp, 
CÜ§p bóc ngÜ©i khác 
Cho nên tåo nghiŒp 
BÎ trói bÎ gi‰t, 
Hy v†ng løi tàn, 
Gánh nhiŠu hoang man, 
ñ§n Çau kh° não. 
ñ‰n gi© phút ch‰t 
Than vãn Çû ÇiŠu, 
‘Ai së là ngÜ©i  
Che chª cho tôi?  
Tôi t¥ng tÃt cä  
Vàng båc châu báu,  
Së làm nô lŒ,  
Làm h‰t m†i ÇiŠu. 
Tôi không còn muÓn  
Khoái låc th‰ gian.  
TiŠn båc cûa cäi,  
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Tôi cÛng không cÀn.  
Không muÓn tÃm thân  
ChÙa ÇÀy ác nghiŒp.’   

"ThÜa bÆc tiŠn bÓi, 
TÜÖng t¿ nhÜ vÆy,  
ThÙc æn chúng tôi 
CÛng không thÃy cÀn.  
Vua chúa hÜªng toàn  
Cao lÜÖng häo hång,  
RÒi vÅn phäi ch‰t. 
Vua æn thÙc æn, 
Mang chÃt cÙng lÕng  
Vào trong thân mình, 
VÓn toàn r‡ng không, 
Không là gì cä. 
Tham Ç¡m mùi vÎ,  
Làm viŒc bÃt thiŒn.  
Vì sao phäi tham 
Vào thÙ mùi vÎ 
Toàn tÜ§ng vô thÜ©ng 
R‡ng không vô nghïa?  
Chúng tôi không ham. 
ThÙc æn thÆt là 
ñiŠu không cÀn thi‰t. 
ˆn vào có giúp  
Giäi thoát ÇÜ®c không?  
TÜÖng t¿ nhÜ vÆy,  
ñ©i sÓng nÖi này 
CÛng không cÀn thi‰t. 
ñiŠu chúng tôi cÀn 
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Chính là chánh pháp. 
Chúng tôi cÀu thoát  
Ràng bu¶c th‰ gian. 
Chúng tôi cÀu thoát  
KhÕi lòng tham ái, 
Cªi thoát phiŠn não, 
CÀu qui y PhÆt,  
Là Çåi thánh hiŠn,  
Là Çåi cÙu Ç¶, 
ThÃy suÓt kh° não  
Cûa cä chúng sinh. 

"Xin bÆc tiŠn bÓi 
Hãy vì chúng tôi 
Mà Ç‰n bên PhÆt, 
Cúi ÇÀu Çänh lÍ. 

"Chúng tôi không bi‰t 
HÒng danh cûa ngài 
Xin ngài cho bi‰t 
Tên ngài là chi?" 

BÃy gi© BÒ tát DÜ®c Quân Çáp,  
"Các ông cùng m†i ngÜ©i 
ñŠu hÕi danh tánh tôi 
Quanh NhÜ lai có cä 
Ngàn triŒu ngÜ©i ít tu°i" 

H† Çáp,  
"Ngài là ÇŒ tº PhÆt,  
HÒng danh h£n thâm thúy, 
Ch¡c ch¡n rÃt uy nghi. 
TÃt cä m†i chúng sinh 
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ñŠu mong nghe danh tánh." 
DÜ®c Quân Çáp,  

"Tên tôi là ‘DÜ®c Quân.’  
Là thuÓc cûa chúng sinh, 
Tôi bây gi© së nói 
Cho các ông cùng nghe 
VŠ loåi thuÓc quí nhÃt 
Trong tÃt cä các thuÓc. 
Chúng sinh g¥p bÎnh kh° 
Nh© vào liŠu thuÓc này 
Ch»a ÇÜ®c m†i chÙng bÎnh. 
Tham døc là tr†ng bÎnh, 
Hûy hoåi toàn th‰ gi§i. 
Vô minh là tr†ng bÎnh, 
Khi‰n cho ngÜ©i mê mu¶i 
Phäi l« bÜ§c lÀm ÇÜ©ng, 
Khi‰n chúng sinh Ç†a xuÓng 
Cõi ÇÎa ngøc, súc sinh. 
Sân si là tr†ng bÎnh, 
ThuÓc này ÇŠu ch»a ÇÜ®c." 

H† nói,  
"Nghe ÇÜ®c Pháp lành này 
Chúng tôi së giäi thoát 
KhÕi kh° não, vô minh. 
Kh° não thoát ÇÜ®c rÒi 
M†i tâm lš bÃt thiŒn 
ñŠu tØ bÕ ÇÜ®c h‰t. 
Nh© ÇÜ®c nghe chánh pháp  
ViŒc bÃt thiŒn bÕ rÒi, 
ChØng Çó m†i s® hãi  
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Chúng tôi ÇŠu bÕ ÇÜ®c. 
NguyŒn mau thÃy PhÆt Çà 
Là thÀy thuÓc giÕi nhÃt 
Së ch»a lành m†i bÎnh 
Xóa h‰t m†i kh° Çau. 
ThÜa ngài, xin hãy mau 
ñ‰n bên cånh NhÜ lai, 
ñänh lÍ và qui thuÆn, 
Chuy‹n l©i cûa chúng tôi 
ThÌnh cÀu bÆc cÙu Ç¶, 
CÀu xóa tan bÎnh kh°. 
Thân chúng tôi bÕng cháy, 
Thiêu ÇÓt không hŠ ngÜng. 
Xin ÇÙc PhÆt tØ bi, 
DÆp lºa bÃt trÎ này. 
Thân vÓn là gánh n¥ng, 
Khó bÕ và khó kham, 
Mang Ç‰n ÇÀy kh° não. 
Chúng sinh cÙ không ngØng, 
ChÎu gánh n¥ng sân si, 
CÙ trôi læn nhÜ vÆy, 
Không bi‰t ÇÜ©ng tháo g«, 
Không bi‰t cách giäi thoát, 
CÛng không thÃy ÇÜ®c Çâu 
Là con ÇÜ©ng giäi thoát. 
VÆy mà Ç‰n khi ch‰t 
VÅn chÜa tØng bi‰t s®. 
Tâm chìm trong mê mu¶i. 
V†ng tÜªng ch£ng mÃt Çi, 
Chúng sinh nhiŠu lÀn ch‰t  
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Mà vÅn cÙ mãi quên. 
Chúng sinh không nghï xa, 
Không hi‹u r¢ng bÎnh kh° 
Së Çeo Çu°i theo hoài. 
ˆn là khi‰n thân mòn 
Mà vÅn không tØng bi‰t. 
KiŒt sÙc vì phiŠn não 
Mà vÅn không tØng hay. 
TØ vô minh mà ra  
Bi‰t bao nhiêu phiŠn não  
TÜªng, th† cùng v§i hành 
Là gánh n¥ng Çáng s® 
Trôi læn trong ái thû, 
Không bi‰t Ç‰n chánh pháp 
Thân gánh n¥ng trïu ÇÀy. 
Sinh ra trong cõi này, 
ThÆt không chút š nghïa. 
Thân th‹ ÇÜ®c tÜng tiu, 
T¡m rºa và xoa n¡n, 
Khoát y áo thanh lÎch, 
RÒi së ÇÜ®c nh»ng gì? 
Låi Çam mê vÎ ng†t, 
Tai chÌ cÀu ti‰ng hay 
Cûa næm loåi nhåc cø, 
M¡t chÌ cÀu tÜ§ng ÇËp 
Cûa châu báu ng†c ngà, 
LÜ«i chÌ n‰m vÎ ng†t, 
Thân chÌ chåm vÆt êm, 
ThÎt da cùng thân th‹ 
ñŠu trau chuÓc gi» gìn. 
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Thân này vÓn vô nghïa, 
ChÌ ham khoái låc thôi, 
Nuông chìu cä Çôi chân, 
QuÀn êm cùng giày ÇËp. 
ñÙng trÜ§c thŠm sinh tº, 
Trang sÙc cùng y phøc 
Ch£ng giúp ÇÜ®c thân này. 
Thân này, không th‹ giúp, 
Trang sÙc Ç‹ làm chi? 
LÃy thân, g†i là ‘ngÜ©i’, 
Bi‰t hô hÃp, bi‰t nghe, 
Bi‰t tÜ duy suy nghï, 
Thân bi‰t ÇÜ®c l¡m ÇiŠu. 
Trong nh»ng th©i quá khÙ 
ñã tØng có ng¿a, voi, 
NhÜng không bi‰t chánh pháp 
Ch£ng chæm lo tu hành, 
Mäi mê viŒc bÃt thiŒn, 
Không bi‰t Ç‰n Ç©i sau, 
ChÌ rong chÖi vui Çùa, 
Trôi læn trong sinh tº. 
Cái ch‰t Ç‰n gÀn kŠ, 
Thêm m¶t lÀn kh° não. 
Ti‰ng khóc than vây kín. 
MË ch‰t rÒi Ç‰n cha, 
RÒi thân nhân h† hàng, 
Con ch‰t, v® cÛng ch‰t, 
NgÛ uÄn toàn là không, 
ChÌ có tâm mê Ç¡m 
T¿ ràng bu¶c lÃy mình, 
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ñ‹ tham døc nung nÃu 
TÜªng là thÙ Çáng tin. 
Pháp ñÎnh vÓn khó thÃy, 
Ch‰t không có gì vui, 
Tâm mê m© tham lam, 
Không tØng bi‰t san sÈ. 
Trong tÃt cä ác pháp, 
Lòng tham là n¥ng nhÃt 
VÆy mà không bi‰t tránh. 
Chúng tôi l« sinh ra, 
Là bªi tâm mê lÀm, 
Cä th‰ gian mê mu¶i, 
Tuy nghe ÇÜ®c âm thanh, 
NhÜng không thÃy chân tÜ§ng 
NhiŒm mÀu cûa thiŒn pháp. 
Chúng tôi chÌ mong cÀu 
Giäi thoát và thiŠn ÇÎnh. 
Thân ngÜ©i là gánh n¥ng 
Chúng tôi không ham n»a. 
NguyŒn vì kh¡p chúng sinh  
TrÀm luân trong cõi th‰ 
Mà thành bÆc chánh giác, 
Thành ÇÙc PhÆt, ñåo SÜ. 

PhÆt là mË, là cha, 
PhÆt là ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng, 
Tåo nhân cho mÜa rÖi 
ñÀy nh»ng loåi ng†c quí 
Trên toàn cõi Diêm phù. 
KÈ phàm phu không bi‰t, 
TÆp h®p Pháp là gì. 
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Phäi phát tâm bÒ ÇŠ 
Thì tÆp h®p chánh pháp. 
TÃt cä m†i s¿ vÆt 
Do y‰u tÓ k‰t h®p, 
Th¿c chÃt ÇŠu là Không. 
CÛng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, 
Cänh khoái låc sang giàu 
Th¿c chÃt cÛng là Không. 
ñ‰n khi thÃy ngay cä  
Bän thân cÛng là không 
Thì lòng tham không còn. 
Kính thÜa ÇÙc DÜ®c Quân, 
Xin nghe chúng tôi nói. 
Hãy vì chÜ bÒ tát, 
Chuy‹n l©i dùm chúng tôi. 
Nh§ kh° nån luân hÒi, 
BÒ tát không mÕi mŒt, 
Tâm tinh tÃn dÛng mãnh, 
Gi§i hånh thÆt trang nghiêm, 
Tích lÛy m†i tánh ÇÙc. 
Xin ngài Ç‰n tÆn nÖi 
Trú ª cûa ñåo sÜ, 
Là bÆc Trí viên mãn, 
Hàng phøc m†i ma quân 
Không tØng thÃy mŒt mÕi, 
ThÌnh cÀu dùm chúng tôi, 
R¢ng ‘ThÜa ÇÙc Th‰ tôn, 
Th‰ tôn Çã chi‰n th¡ng 
TÃt cä m†i ma vÜÖng 
Làm tiêu tan ma l¿c. 
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Xin nâng Ç« gi» gìn 
Cho tÃt cä chúng sinh 
Cùng Çåt ÇÜ®c trí PhÆt.’ 
Vì chúng tôi chÜa ÇÜ®c  
Nghe pháp l®i cho mình 
Nên kính xin tiŠn bÓi 
Hãy Çi cho thÆt nhanh. 
Chúng tôi chÜa tØng thÃy 
Ba hai  tÜ§ng NhÜ lai, 
Nên vÅn chÜa qua ÇÜ®c 
ñ‰n b‰n b© bên kia. 
Chúng tôi xin kính cÄn, 
Kiên nhÅn Ç®i tin ngài." 

DÜ®c Quân nói, 
"Các ông hãy nhìn  
Lên phía trên cao  
Xem thº có gì 
ñang ª trên Ãy?" 

H† nhìn lên trên và thÃy tÃt cä ba ngàn næm træm 
tòa thành l¶ng lÅy, ÇÀy kh¡p không trung, trang hoàng 
Çû bäy loåi ng†c quí, rèm treo lÜ§i ng†c. Bên trong 
hoa rÛ, hÜÖng thÖm thanh khi‰t thoäng ngát không 
gian.  
H† hÕi, "Vì sao låi có nh»ng tòa thành l¶ng lÅy, rèm 
treo lÜ§i ng†c, ÇÀy chu‡i hoa sen?" 
DÜ®c Quân Çáp,  

"Tòa sen này Ç‹ 
ñÜa các ông Ç‰n 
DiŒn ki‰n PhÆt Çà, 
ñÜa các ông Ç‰n 
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Cänh gi§i NhÜ lai. 
PhÆt là vÎ thÀy 
Siêu viŒt th‰ gi§i. 
PhÆt là ánh sáng  
Cûa cä th‰ gian." 

H† nói,  
"Chúng tôi không bi‰t cách Çi, 
Chúng tôi không thÃy NhÜ lai, 
Chúng tôi không bi‰t lÓi Çi. 
Ÿ Çâu có th‹  
ñänh lÍ PhÆt Çà?" 

DÜ®c Quân Çáp,  
"NhÜ vòm tr©i cao 
Không th‹ v§i t§i, 
Ch£ng ai có th‹ 
ñänh lÍ PhÆt Çà, 
Là ngÜ©i ban cho 
S¿ không sinh tº. 

"NhÜ núi Tu Di 
Là cänh gi§i thÆt. 
PhÆt ª chÓn PhÆt, 
Cao nhÜ Tu Di, 
Sâu nhÜ bi‹n cä. 
TÃt cä bøi mÕng 
Cûa cä ba ngàn 
ñåi thiên th‰ gi§i  
ñŠu có th‹ Ç‰m,  
NhÜng không th‹ bi‰t  
NhÜ lai Çang hiŒn 
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Ÿ nÖi chÓn nào. 
BÒ tát mÜ©i phÜÖng  
ñŠu Ç‰n cúng dÜ©ng 
Ánh Sáng Th‰ Gi§i." 

H† nói,  
"Chúng con nguyŒn thÃy 
BÆc Çåi cÙu Ç¶. 
Chúng con nguyŒn ÇÜ®c 
Toàn häo nhÜ PhÆt. 
Chúng con chúng sinh 
NguyŒn Çänh lÍ ThÀy, 
NguyŒn Çåt thiŒn quä." 

DÜ®c Quân Çáp,  
"ñåo SÜ là ngÜ©i 
DÅn d¡t chúng sinh 
Ra khÕi luân hÒi. 
ñåo sÜ là ngÜ©i 
Nâng Ç« chúng sinh, 
Không ham hÜÖng hoa,  
Vòng hoa, hÜÖng xoa.  

"ñ‰n v§i NhÜ lai,  
Là bÆc chi‰n th¡ng 
Toàn th‹ tâm thÙc, 
Ngay cä ma vÜÖng 
Khó trÎ bÆc nhÃt 
CÛng không dám phiŠn. 
RÒi chúng sinh së 
S§m Çåt T°ng trì 
Không bÎ sÙc månh 
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Cái ch‰t thao túng. 

"Tâm tin tÜªng trong sáng 
Chí thành hÜ§ng vŠ PhÆt 
Tâm Ãy ch¡c ch¡n së 
ñÜ®c diŒn ki‰n NhÜ lai." 

BÃy gi© ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, mÌm miŒng cÜ©i 
ng†t ngào nhÜ ti‰ng chim Ca Læng TÀn Già. BÒ tát 
DÜ®c Quân tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy, ch¡p tay cung kính 
hÜ§ng vŠ ÇÙc Th‰ tôn, nói r¢ng, "ThÜa Th‰ tôn, vì 
nhân gì, vì duyên gì mà Th‰ tôn mÌm miŒng cÜ©i, 
khi‰n cho tám mÜÖi bÓn ngàn ánh sáng tØ m¥t ÇÙc 
Th‰ tôn phóng ra?" Tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i ÇÀy cä 
ánh sáng, ba mÜÖi hai Çåi ÇÎa ngøc ÇÀy cä ánh sáng, 
và Ç‰n cä ba mÜÖi hai tÀng tr©i cûa chÜ thiên cÛng r¿c 
ánh sáng. Nh»ng tia sáng Çû màu, xanh, vàng, ÇÕ, 
tr¡ng, cam, pha lê, båc v.v. phóng ra tØ m¥t ÇÃng Th‰ 
tôn, làm sáng ng©i hÌ låc lòng chúng sinh cûa cä tam 
thiên Çåi thiên th‰ gi§i, rÒi quay vŠ, theo hÜ§ng bên 
phäi cûa ÇÙc Th‰ tôn bay quanh bäy vòng, bi‰n mÃt 
trên ÇÌnh cûa ÇÙc Th‰ tôn." 

RÒi Çåi bÒ tát DÜ®c Quân låi hÕi, "Con có ÇiŠu 
chÜa hi‹u, xin NhÜ lai, −ng cúng, Chánh bi‰n tri cho 
con ÇÜ®c hÕi." 

ñÙc Th‰ tôn nói v§i Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, "DÜ®c 
Quân, ông cÙ hÕi, NhÜ lai së vì ông mà trä l©i." 

DÜ®c Quân hÕi, "ThÜa Th‰ tôn, hôm nay có ba 
mÜÖi ngàn lÀn triŒu ngÜ©i ít tu°i hiŒn ra. H† hi‹u ÇÜ®c 
nghïa lš thâm thúy vi diŒu cûa l©i NhÜ lai giäng, và 
nói v§i ngÜ©i nhiŠu tu°i nhÜ sau, ‘này ngÜ©i nhiŠu 
tu°i, các ông không bi‰t chánh pháp. Các ông luôn 

 



120      Kinh Chánh Pháp sanghata 

chÃp vào nh»ng ÇiŠu bÃt thiŒn trái chánh pháp, không 
tin vào diŒu pháp, nói l©i khinh xuÃt, làm Çû ÇiŠu tác 
håi.’ ThÜa Th‰ tôn, vì sao l©i h† nhË nhàng dÍ nghe?" 

ñÙc Th‰ tôn nói, ‘DÜ®c Quân, ông không bi‰t vì 
sao h† nói l©i nhÜ vÆy? ñó là h† nói l©i nhË nhàng dÍ 
nghe cho NhÜ lai. DÜ®c Quân, nh© nghe Pháp, h† së 
nh§ š nghïa cûa tÃt cä các Pháp, së ÇÜ®c m†i tánh ÇÙc, 
tÃt cä së chÙng Ç¡c T°ng trì. TØ hôm nay, h† së ÇÜ®c 
Ç¥t vào ÇÎa vÎ ThÆp ÇÎa. Ngày hôm nay, h† së gióng 
trÓng Çåi Pháp, së nhi‰p th† ÇÜ®c toàn b¶ chánh pháp. 
DÜ®c Quân, ông có thÃy nh»ng tòa thành kia không?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con có thÃy. ThÜa 
ThiŒn thŒ, con có thÃy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, hôm nay ngÜ©i ít 
tu°i së bÜ§c vào nh»ng tòa thành Çó, së có ÇÜ®c trí tuŒ 
trong sáng vŠ các pháp. Ngay chính hôm nay h† së 
thành t¿u viên mãn m†i thiŒn pháp. Hôm nay, h† së 
Çánh trÓng Çåi pháp. Hôm nay, cõi chÜ thiên së có 
ÇÜ®c trí tuŒ trong sáng vŠ chánh pháp. Chúng sinh cõi 
ÇÎa ngøc và nhiŠu chÓn tÓi tæm khi nghe ÇÜ®c bi‹u 
hiŒn cûa trí tuŒ toàn häo NhÜ lai, së phá tan luân hÒi, 
thành bÆc tÓi th¡ng. ñ‰n khi chín mÜÖi ngàn triŒu 
chúng sinh nhiŠu tu°i së Ç¡c quä Tu Çà hoàn. TÃt cä 
ÇŠu nhi‰p th† chánh pháp. DÜ®c Quân, tÃt cä ÇŠu së tØ 
bÕ kh° não, ÇŠu thÃy ÇÜ®c NhÜ lai. TÃt cä cÛng ÇŠu 
thành t¿u âm thanh trÓng Çåi pháp. DÜ®c Quân, ông 
hãy nhìn ra bÓn hÜ§ng." 

ñåi bÒ tát DÜ®c Quân quan sát bÓn hÜ§ng, thÃy 
phÜÖng ñông chÜ bÒ tát nhiŠu nhÜ cát trong næm 
mÜÖi triŒu sông H¢ng kéo Ç‰n; phÜÖng Nam, bÒ tát 
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nhiŠu nhÜ cát trong sáu mÜÖi triŒu sông H¢ng ÇŠu 
Ç‰n; phÜÖng Tây, bÒ tát nhiŠu nhÜ cát trong bäy mÜÖi 
triŒu sông H¢ng ÇŠu Ç‰n; phÜÖng B¡c, bÒ tát nhiŠu 
nhÜ cát trong tám mÜÖi triŒu sông H¢ng ÇŠu Ç‰n; 
không gian phía trên bÒ tát nhiŠu nhÜ cát trong chín 
mÜÖi triŒu sông H¢ng ÇŠu Ç‰n; không gian phía dÜ§i 
bÒ tát nhiŠu nhÜ cát trong m¶t træm triŒu con sông 
H¢ng ÇŠu Ç‰n. H† Ç‰n trÜ§c m¥t ÇÙc Th‰ tôn, ngÒi ª 
hai bên. 

Khi Ãy, Çåi bÒ tát DÜ®c Quân nói v§i ÇÙc Th‰ tôn, 
"ThÜa Th‰ tôn, nh»ng s¡c tÜ§ng Çen và ÇÕ hiŒn ra trên 
vòm tr©i kia là gì?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ông không bi‰t 
nh»ng s¡c Çen và ÇÕ kia là gì? NhÜ lai bi‰t, NhÜ lai së 
nói cho ông nghe. DÜ®c Quân, Çó là ma vÜÖng. Ông 
có muÓn thÃy không?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con muÓn thÃy. 
ThÜa ThiŒn thŒ, con muÓn thÃy." 

ñÙc Th‰ tôn nói, "DÜ®c Quân, cÛng tÜÖng t¿ nhÜ 
vÆy, bÒ tát nhiŠu nhÜ cát cûa m¶t træm triŒu sông 
H¢ng Çã Ç‰n." 

DÜ®c Quân nói, "ThÜa Th‰ tôn, vì nhân gì, vì 
duyên gì mà các vÎ bÒ tát Ãy Ç‰n Çây?" 

ñÙc Th‰ tôn Çáp, "DÜ®c Quân, ngÜ©i ít tu°i là 
duyên lành cho chúng sinh nÖi Çây có ÇÜ®c pháp 
ñÎnh. DÜ®c Quân, ông có thÃy rÃt nhiŠu chúng sinh Çû 
m†i s¡c tÜ§ng, cùng nguÒn næng l¿c gia trì vï Çåi Ç‰n 
tØ thÀn l¿c?" 

DÜ®c Quân Çáp, "ThÜa Th‰ tôn, con thÃy bÒ tát 
nhiŠu nhÜ cát trong m¶t træm triŒu sông H¢ng, và bÒ 
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tát nhiŠu nhÜ cát trong m¶t træm ngàn tÌ triŒu sông 
H¢ng ÇÜ®c Ç¥t vào vô sÓ thÀn l¿c, trú ª rÃt nhiŠu hình, 
s¡c, tÜ§ng. Con thÃy vô sÓ bÒ tát Ãy ÇÜ®c Ç¥t vào 
Thánh vÎ, các vÎ bÒ tát Ãy cùng tùy thu¶c ÇŠu ÇÜ®c an 
trø trong chánh pháp." 

Khi ÇÙc Th‰ tôn nói nhÜ vÆy, Çåi bÒ tát Ph° DÛng, 
Çåi bÒ tát DÜ®c Quân, nh»ng ngÜ©i nhiŠu tu°i và ít 
tu°i, cùng toàn th‹ chúng sinh khác trong pháp h¶i 
nhÜ tr©i, ngÜ©i, a tu la, càn thát bà, tÃt cä ÇŠu hoan hÌ, 
tán dÜÖng Pháp PhÆt vØa thuy‰t. 

 
[Kinh Chánh Pháp Sanghata k‰t thúc ª Çây.]  
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Phø Løc  1 
HÜ§ng DÅn Cách Tøng Kinh Sanghata 

 

Đọc tụng kinh này là cúng dường thân mình cho Kinh 
Chánh Pháp Sanghata xuất hiện tròn đầy trong cõi thế gian 
với đầy đủ âm thanh, lời chữ và ý nghĩa. 
 
Đọc tụng kinh này có thể được xem là phẩm vật cúng 
dường Phật và kinh Sanghata, vì đây chính là thanh tịnh 
nghiệp chướng, mang lợi lạc về cho chính mình và cho tất 
cả những ai nghe được giọng mình tụng kinh. Chúng ta có 
thể đọc tụng kinh này ở mọi nơi, trong mọi lúc. Dưới đây 
là một vài hướng dẫn cụ thể về cách tụng kinh, có thể giúp 
chúng ta được nhiều lợi lạc và cảm hứng. 
 

PhÜÖng Pháp ñ†c Kinh Cæn Bän 
Kinh Chánh Pháp Sanghata có thể được đọc tụng bằng bất 
cứ ngôn ngữ nào (hiện nay kinh này được dịch thành 11 
thứ tiếng, và trong tương lai sẽ còn được dịch ra nhiều thứ 
tiếng khác). 
 
Đọc tụng kinh này không đòi hỏi điều kiện gì đặc biệt. 
Không cần nhận pháp quán đảnh, nhận pháp truyền khẩu 
hay nghe giáo lý gì cả, ai cũng có thể đọc được, trong mọi 
lúc. 
 
Nên đọc lớn tiếng. [giọng đọc bình thường như khi đọc 
sách].  Đọc kinh chính là để mang thân ngữ ý của mình thể 
hiện Chánh Pháp Sanghata. Muốn được như vậy, khi đọc 
tụng nên dùng thanh quảng, cho dù chỉ đọc nhẫm trong 
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miệng. Nếu có súc vật ở xung quanh thì nên đọc lớn rõ 
tiếng, vì kinh này thoáng qua tai chúng sinh nào, chúng 
sinh ấy sẽ được lợi lạc lớn lao cho dù nghe không hiểu 
nghĩa. Lama Zopa Rinpoche giải thích như sau, “nếu quí vị 
không đọc tụng kinh này lớn tiếng, thì như vậy là ăn gian 
với chính mình và phí bỏ mất cơ hội tạo công đức bằng 
tiếng lời (ngữ, trong thân ngữ ý).” 
 
Khi đọc nên chắp tay trước ngực [chắp tay búp sen trước 
ngực là ấn đảnh lễ], như thể đức Phật đang đứng trước mặt 
nói chuyện trực tiếp với chúng ta. Nhất là khi đọc tới đoạn 
kinh nói về về công đức của người chắp tay trước kinh 
Sanghata. 
 
Có nhiều người thích đọc một lần trọn cuốn kinh hơn là 
chia ra thành nhiều đoạn đọc nhiều lần. Tuy nhiên, dù đọc 
một câu cũng được rất nhiều lợi lạc, vì vậy nếu không thể 
một lần đọc trọn cuốn kinh, thì đọc được bao nhiêu cũng 
đều nên đọc, bất cứ lúc nào. 
 
Có nhiều người cùng đọc kinh chung với nhau và thấy rằng 
đọc như vậy năng lực mãnh liệt hơn là khi đọc một mình 
rất nhiều. Khi họp nhóm, công đức tạo ra nhiều hơn công 
đức của riêng lẽ từng người. Khi cùng chung với nhau làm 
việc thiện, mỗi người sẽ nhận được khối công đức nhiều 
bằng công đức của chung cả nhóm, vì vậy nếu có thể, rất 
nên cùng bạn bè (hay người lạ, kẻ thù) đọc kinh chung. 
 

PhÜÖng Pháp Quán TÜªng Cæn Bän Khi ñ†c Kinh 
Nói chung, trước khi đọc kinh nên ngồi tĩnh lặng, lắng tâm, 
rồi để lòng yêu thương chúng sinh chan chứa trong tim 
mình. Với ước nguyện muốn tặng cho chúng sinh tất cả 
những gì có thể mang lại bình an hạnh phúc vĩnh cữu và 
xóa hết mọi khổ đau, hãy nguyện mang công đức buổi đọc 
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kinh này hồi hướng cho tâm mình phát huy được mọi đức 
tính tốt lành để thực hiện ước nguyện nói trên. 
 
Tiếp theo, khi đọc lời dạy của Phật trong Đại thừa, nên 
quán tưởng như sau: 
 
1. Thấy mình đọc tụng kinh Sanghata cho tất cả chúng sinh 
trú tại nơi chốn mình đang ở, cũng như tất cả mọi chúng 
sinh trong sáu cõi luân hồi. Nói cho đúng, xung quanh 
chúng ta luôn có rất nhiều chúng sinh hữu tình, vì vậy quí 
vị có thể mở rộng tâm mình đến với tất cả mọi nơi chốn 
lân cận, quốc gia, lục địa, và quán tưởng mình trực tiếp 
đọc kinh này cho tất cả cùng được lợi lạc.  

 
2. Thấy mình đang đứng trước đức Phật mà trực tiếp thọ 
nhận giáo pháp. Phải vận dụng tối đa trí tưởng tượng để có 
được cảm giác mạnh mẽ rằng đức Phật đang đích thân 
giảng kinh này cho quí vị. 
 
3. Thấy ý nghĩa của từng lời từng chữ đã nằm sẵn trong 
tâm, vừa thoáng qua tai là hiểu ngay ý thật của Phật một 
cách trọn vẹn chính xác. 
 
Khi bắt đầu đọc kinh hãy quán tưởng như vậy, rồi trong 
khi đọc, thỉnh thoảng im lặng một lúc để mang quán tưởng 
về lại trong tâm cho rõ ràng. 

 

L©i ghi xuÃt xÙ 
Lời hướng dẫn này trích từ www.sanghatasutra.net.  
Còn một phương pháp tụng kinh Sanghata chi tiết hơn do Lama Zopa 
Rinpoche soạn, xin xem Phụ Lục C. 
Hồng Như chuyển Việt ngữ tháng 06,2006. 
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Phø Løc 2 
Nghi ThÙc ñ†c Tøng  

Kinh Sanghata 
 

 
 
Lama Zopa Rinpoche soạn thảo nghi thức hành trì để đọc 
tụng kinh Chánh Pháp Sanghata. 
 
 

Khai Kinh 
Qui Y -  Phát Tâm BÒ ñŠ 
Con xin về nương tựa  
Nơi Phật Pháp và Tăng 
Cho đến khi giác ngộ. 
Nhờ tu hành hạnh Thí 
Cùng hạnh Toàn hảo khác 
Con vì khắp chúng sinh 
Nguyện trọn thành Phật đạo. 
ThÃt Chi Ph° HiŠn 
Nguyện mang thân ngữ ý / lễ kính chư Phật đà; 
Nguyện kính dâng lên Phật / cúng phẩm hơn hết cả / trùng 
điệp khắp trời mây / đang thật sự bày ra / hay bày trong 
quán tưởng; 

Nguyện sám hối tất cả / biết bao nhiêu tội chướng / mà con 
đã làm ra / từ vô thủy sinh tử / mãi cho đến bây giờ; 

Nguyện vui cùng việc thiện, / của các bậc thánh giả / cũng 
như của người thường; 

 



Kinh Chánh Pháp sanghata        127 

Nguyện chư Phật Như lai / ở lại cùng cõi thế / cho đến khi 
diệt tận / toàn bộ cảnh luân hồi; 

Nguyện Phật vì chúng sinh / chuyển bánh xe chánh pháp; 
Nay con và chúng sinh, / được bao nhiêu thiện căn / xin 

hồi hướng tất cả / về vô thượng bồ đề. 
Cúng DÜ©ng Mån ñà La, nghi thÙc ng¡n 
Con xin hiến cúng 
Đất này trang nghiêm hương hoa 
Điểm núi Tu di, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng 
Quán tưởng thành cõi Phật. 
Nguyện chúng sinh yên vui trong cõi thanh tịnh này. 
L©i ThÌnh NguyŒn Dành cho Ba Møc Tiêu L§n Lao 
Con xin về nương dựa / đạo sư cùng Tam bảo / quí hiếm và 

nhiệm mầu.  
Xin hộ niệm giữ gìn / dòng tâm thức của con.  
Xin hộ niệm giữ gìn / cho con và chúng sinh / lìa xa mọi 

vọng niệm, / từ sự về nương tựa / không đúng cách nơi 
thầy, / cho đến tâm chấp bám / trong phân biệt vi tế, / lúc 
màu trắng hiện ra / rồi màu đỏ phủ kín / và màu đen sâu 
dày. /  

Xin hộ niệm giữ gìn / cho con và chúng sinh / đạt như thật 
tri kiến / thấy đúng như sự thật, / từ sự về nương dựa / 
thật đúng cách nơi thầy / cho đến sự bất nhị / của địa vị 
vô học.  

Xin thanh tịnh tất cả / mọi chướng ngại trong ngoài. (x3) 
 

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI 
  
Tiếp theo đọc minh chú tăng trưởng công đức tụng kinh, 
thêm gấp một triệu lần 
 

OM DHARE DHARE BENDHARE SVAHA   (7x) 
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ñ†c Kinh 

 
Có hai phương pháp quán tưởng trong lúc đọc kinh, có thể 
quán tưởng cùng một lúc: 
 
Quán tưởng đức Phật trực tiếp truyền thọ giáo pháp này 
cho quí vị, và quí vị thật sự có được thành tựu ngay trong 
tim mình trong lúc đọc kinh. 
 
Khi đọc kinh, nên đọc lớn tiếng và quán tưởng mình đang 
nói pháp cho tất cả chúng sinh cùng nghe. Chó, mèo, cầm 
thú hay các loài không phải người trong sáu cõi luân hồi 
đều có thể nghe được tiếng đọc kinh của quí vị, vì vậy quí 
vị có thể mời quỉ thần hay chư thiên cùng nghe pháp. Kinh 
Phật là liều thuốc thần diệu chữa lành bịnh vọng tâm vô 
minh, gốc rễ của toàn bộ khổ đau trong luân hồi. Khi đọc 
kinh, quí vị hãy quán tưởng mình đang nói pháp cho chúng 
sinh trong lục đạo, tặng cho hữu tình cơ hội thành tựu 
chánh pháp,  và giải thoát phiền não ô nhiễm ác nghiệp 
khổ đau. 
 
Khi đọc tụng, và khi đọc xong, hãy quán tưởng quí vị và 
tất cả chúng sinh hữu tình – trong cõi địa ngục, súc sinh 
vân vân - đều nhận được vô lượng ánh sáng cam lồ từ vô 
lượng bồ tát, nhờ đó thanh tịnh được vô lượng nghiệp 
chướng. Vậy hãy quán tưởng cho thật rõ ràng, rằng bản 
thân quí vị cùng hết thảy chúng sinh hữu tình đều thọ pháp, 
phát khởi nguồn an lạc và tánh không thắng diệu. 
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Hoàn Kinh 

 
Khi đọc kinh xong, quán tưởng chúng sinh mà mình đọc 
kinh cho nghe đều được giải thoát khỏi nguyên nhân của 
khổ đau. Nguyên nhân gây phiền não ô nhiễm đều được 
thanh tịnh, và tất cả đều đạt chánh đẳng giác. 
 
Hồi hướng công đức, và tùy hỉ với việc mình vừa làm. Đọc 
kinh tạo lợi ích vô biên như vậy là điều mà đức Phổ Hiền 
đại bồ tát đã làm, nhờ vào phương pháp quán tưởng không 
giới hạn. 
 
 
 
 
 

Lời ghi xuất xứ: 
Nghi thức đọc tụng kinh Phật này do Lama Zopa Rinpoche đọc cho 
Venerable Thubten Wongmo ghi chép, tháng 02, 2005. Hiệu đính cho 
ấn bản điện tử (tiếng Anh) tại www.sanghatasutra.net.  
Hồng Như chuyển Việt ngữ tháng 06, 2006. 
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Ghi chú vŠ bän dÎch 
Kinh Chánh Pháp Sanghata 

 
 

Bän ti‰ng Tång: 
DÎch [sang Tång ng»] và hiŒu Çính bªi các vÎ Çåo sÜ ƒn Ç¶ Jina-

mítra, Dana-shíla cùng Lotsawa Pande Yeshe de, sau khi nhuÆn væn 
theo th‹ væn m§i. 

 
Bän ti‰ng Anh: 
- Bän ti‰ng Anh næm 2003: Nºa phÀn ÇÀu dÎch tØ ti‰ng Tång, do 

Ven. Lhundup Damchö dÎch gÃp Ç‹ giúp PhÆt tº có th‹ s§m Ç†c tøng 
kinh này. Sai sót là l‡i cûa Lhundup Damcho, khéo dÎch là nh© Geshe 
Lhundup Sopa tØ bi soát låi bän dÎch tØ tháng 09, 2002 cho Ç‰n tháng 
03, 2003 tåi Madison, Wisconsin. PhÀn dÎch Anh Ng» này d¿a  trên Ãn 
bän Taipei cûa Bkagyur, vài nÖi ÇÜ®c b° túc v§i Ãn bän Lhasa và 
Peiking, so sánh v§i nguyên væn ti‰ng Phån. 

Nºa phÀn sau là bän Anh ng» dÎch tØ ti‰ng Phån n¢m trong luÆn án 
ti‰n sï chÜa xuÃt bän cûa h†c giä R.A. Gunatilaka ngÜ©i Tích Lan, 
Cambridge University, 1967. Ven Lhundup Damcho chuy‹n m†i ch» 
Phån còn sót låi trong bän dÎch này sang Anh ng» Ç‹ tiŒn viŒc Ç†c tøng 
hi‹u nghïa ; hiŒu Çính, ÇÓi chi‰u v§i bän ti‰ng ti‰ng Phån, sºa væn 
phåm và phép chÃm câu, dÎch låi m¶t vài Çoån. 

Puerto Rico hiŒu Çính toàn b¶ bän dÎch Anh ng», 18/6/2003. 
 
- Bän ti‰ng Anh næm 2006: Damchö Diana Finnegan (Lhundup 

Damchö) chuy‹n Anh ng» tØ bän dÎch Tång ng», sau khi Ç†c cùng 
Venerable Geshe Lundub Sopa, so sánh bän Tång ng» v§i bän Phån 
ng». Cùng v§i s¿ giúp Ç« quí giá cûa thÀy Sopa, bän dÎch này còn ÇÜ®c 
soát låi v§i nguyên væn ti‰ng Tång và tham khäo v§i bän ti‰ng Hán 
nh© s¿ giúp Ç« cûa Shenhai (Roy) Li. Công viŒc soát bän thäo ÇÜ®c 
Venerable Gyalten Mindrol Çäm nhÆn. TØ nh»ng bän nháp ÇÀu vŠ sau, 
bän dÎch này tnhÆn ÇÜ®c rÃt nhiŠu s¿ giúp Ç«, nhÜng m†i l‡i lÀm ÇŠu 
do ngÜ©i dÎch. Hoàn tÃt vào ngày 25 tháng 01 næm 2006, tåi nÖi trú 
ngø cûa Lama Zopa Rinpoche, Aptos, California. 

NguyŒn tâm tØ bi cûa ÇÙc PhÆt, hi‹n hiŒn qua cuÓn kinh huyŠn diŒu 
này, rót ÇÀy vào tim cûa m†i ngÜ©i, ÇÜa tÃt cä quay vŠ nÈo thiŒn. TØ 
nhiŠu th‰ k› cho Ç‰n ngày hôm nay, kinh Chánh Pháp Sanghata 
(Sanghata) Çã hiŒn diŒn trong cõi th‰ Ç‹ mang l®i låc vŠ cho chúng 
sinh, tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, nguyŒn PhÆt Pháp së trÜ©ng tÒn Ç‹ mang bình 
an vŠ cho tÃt cä h»u tình. 
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© Damchö Diana Finnegan. Some rights reserved. 

Kinh này có th‹ sao chép hay in Ãn tÓng, yêu cÀu gi» nguyên n¶i dung, 
hình thÙc, và không ÇÜ®c bán. Xin phép dÎch sách [bän Anh væn], hay 
in Ãn, xin liên låc dÎch giä [Anh ng»] tåi 
www.sanghatasutra.net.contact.html 
TuyŒt ÇÓi không ÇÜ®c bán, dù là  sách in, bæng thâu, hay bän sao dÜ§i 
bÃt cÙ hình thÙc nào. ñ‹ dÎch sách này sang ti‰ng khác, xin liên låc  
www.sanghatasutra.net/for_translators.html 
ƒn tÓng sách, xin in rõ l©i ghi xuÃt xÙ và l©i hÒi hÜ§ng cûa ngÜ©i Ãn 
tÓng vào cuÓi sách, sau phÀn l©i ghi xuÃt xÙ cûa ngÜ©i dÎch, và sau l©i 
giäi thích vŠ bän quyŠn này. Ngoài ra, l©i ghi xuÃt xÙ và l©i giäi thích 
vŠ bän quyŠn phäi n¢m ª tÃt cä m†i bän in, dù là in nguyên cuÓn hay 
chÌ m¶t phÀn.  
Danh sách ti‰ng Phån có trong kinh này, phÜÖng pháp phát âm, và 
nhiŠu thông tin khác vŠ kinh Chánh Pháp Sanghata [bän ti‰ng Anh], 
xin vi‰ng trang nhà [ti‰ng Anh]: www.sanghatasutra.net 

 
Bän ti‰ng ViŒt: 
ñŒ tº HÒng NhÜ chuy‹n ViŒt ng» tØ bän ti‰ng Anh næm 2003, 

tham khäo v§i bän ti‰ng ViŒt (dÎch tØ Hoa væn) cûa cÓ ThÜ®ng T†a 
Thích Chánh Låc, Nha Trang, hoàn tÃt Ãn bän ÇiŒn tº thÙ nhÃt vào næm 
2003 v§i t¿a ÇŠ Kinh Chánh Pháp Sanghata. Quäng Væn soát bän thäo 
Ãn tÓng tháng 09/2005 Ç°i t¿a ÇŠ là Kinh Chánh Pháp ñåi TÆp H¶i. 
Chân Giác soát bän thäo tháng 01/2006. HÒng NhÜ cÆp nhÆt, nhiŠu 
Çoån theo bän ti‰ng Anh næm 2006, nhiŠu Çoån gi» låi theo bän ti‰ng 
Anh 2003, Ç°i t¿a ÇŠ trª låi thành Kinh Chánh Pháp Sanghata theo l©i 
ÇŠ nghÎ cûa các Çåo h»u bên ViŒt Nam. Bän dÎch m§i hoàn tÃt vào 
tháng 06/2006. 

Xin tùy nghi in Ãn, sao chép, trích dÅn tØ bän ti‰ng ViŒt này, chÌ 
yêu cÀu gi» nguyên n¶i dung và không ÇÜ®c bán. 

NguyŒn nh© vào bän dÎch không toàn häo này mà ngÜ©i Ç†c nhÆn 
ÇÜ®c l¿c gia trì toàn häo cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt, mau chóng tích tø hai 
bÒ tÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ, thành t¿u chánh Ç£ng giác.  

 
 
 
 
 

M†i sai sót là cûa ngÜ©i dÎch. 
M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i 

chúng sinh 
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ThÌnh sách, góp š,  
hay Çóng góp tÎnh tài Ãn tÓng,  

xin liên låc: 
[To request free books, leave a message, 
 or to make a donation, please contact:] 

 
 

Education Department  
FPMT International Office 

1632 SE 11th Avenue, Portland OR 97214 
(503) 808-1588 

education@fpmt.org 
www. fpmt.orf 

 

Ho¥c tr¿c ti‰p qua mång - [Or via the Internet]:  
http://www.fpmt.org/projects/translations/vietnamese.asp 

 

Xin ghi rõ - [Please precise the project name]:  
Vietnamese Sanghata Sutra 

 

 
 

 
 
 
 

 
ñ†c  thêm tài liŒu ti‰ng ViŒt vŠ  PhÆt Giáo Tây Tång 

Tû Sách PhÆt Giáo Tây Tång: www.batnha.org 
DiÍn ñàn ViŒt Vajra: www.groups.yahoo.com/group/viet_vajra 

ThÜ ViŒn Hoa Sen: http://www.thuvienhoasen.org/index-
mattongtaytang.htm 
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Bäo Quän Kinh Sách PhÆt Pháp 

 

 
 
 
Kinh sách PhÆt Pháp chÙa Ç¿ng l©i dåy cûa PhÆt; có næng l¿c 
chª che chúng sinh không rÖi vào ác Çåo, låi có khä næng khai 
mª con ÇÜ©ng giác ng¶. Vì vÆy nên thÆn tr†ng gi» gìn kinh sách 
PhÆt Pháp, không nên Ç¥t dÜ§i ÇÃt, hay Ç¥t ª nÖi ngÜ©i khác có 
th‹ dÅm Çåp lên, bÜ§c ngang qua hay ngÒi lên trên.  Khi mang 
theo bên mình nên bao b†c cÄn thÆn; khi cÃt gi» nên Ç‹ nÖi cao 
ráo såch së, không Ç‹ chung v§i các loåi ÇÒ dùng th‰ tøc khác. 
Tránh không Ç¥t vÆt døng th‰ tøc lên trên kinh sách, không thÃm 
nÜ§c mi‰ng lÆt sách, vì làm nhÜ vÆy là t¿ tåo ác nghiŒp. Bao gi© 
cÀn tiêu hûy tài liŒu có n¶i dung PhÆt Pháp, nên ÇÓt, không nên 
vÃt bÕ. TrÜ§c khi ÇÓt nên Ç†c m¶t câu nguyŒn, hay tøng chú, ví 
dø nhÜ chú OM AH HUM, quán tÜªng ch» vi‰t trong trang giÃy 
hòa nhÆp vào ch» AH, và ch» AH tan vào trong thân mình, 
mang trí tuŒ cûa PhÆt hòa vào dòng tâm thÙc cûa mình. Sau Çó 
vØa ÇÓt vØa tøng OM AH HUM. 
 

Lama Zopa Rinpoche khuyên r¢ng ÇÓi v§i hình änh cûa 
PhÆt, BÒ tát, các ÇÃng Pháp chû Mån Çà la, cÛng nhÜ các ÇÒ 
vÆt linh thiêng tÜ®ng trÜng cho thân ng» š cûa PhÆt, không 
nên ÇÓt mà nên trân tr†ng cÃt gi» vào trong bäo tháp hay 
trong b†ng cây, ho¥c Ç‹ nÖi cao ráo thanh tÎnh. CÛng có th‹ 
Ç¥t vào trong lÒng chim b¢ng g‡, rÒi niêm kín låi. NhÜ vÆy 
bi‹u tÜ®ng cûa thân ng» š cûa PhÆt së không Ç‰n n‡i phäi rÖi 
vãi dÜ§i ÇÃt.  
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NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm 
NÖi nào chÜa phát tri‹n 
Së näy sinh l§n månh 
NÖi nào Çã phát tri‹n 

Së tæng trÜªng không ngØng 
Không bao gi© thoái chuy‹n 
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H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi ThØa (FPMT) 
Ban Giáo Døc 
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