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KINH PHAÄT NOÙI VEÀ HÖNG KHÔÛI HAÏNH 
Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Phaùp sö Khöông Maïnh Töôøng. 

QUYEÅN THÖÔÏNG 

Toâi nghe raèng: Moät thuôû  
Phaät ngöï nöôùc Ma-kieät 
Vì taát caû chuùng sinh  
Döøng chaân trong vöôøn Truùc. 
Phaät baûo caùc Tyø-kheo  
Vaø La-haùn thaàn tuùc 
Ñeàu oâm baùt khaát thöïc  
Cuøng ñeán suoái A-naäu 
Ngang qua nöôùc Nguõ Taùnh  
Daãn caùc chuùng Tyø-kheo 
Cuøng khaát thöïc nôi aáy 
Naêm traêm vò Tyø-kheo 
Bay baèng thaàn tuùc xuoáng  
Tyø-kheo Taêng vaây quanh. 
Ñeán suoái lôùn A-naäu  
Theá Toân ngoài nôi aáy 
Theá Toân thoï thöïc roài  
Caùc Tyø-kheo môùi thoï. 
Trong khi ñang thoï thöïc  
Maët ñaát rung chuyeån maïnh 
Caùc Tyø-kheo hoûi Phaät:  
“Sao maët ñaát rung chuyeån?” 
Ñöùc Phaät lieàn giaûi thích: 
“Rung vì thöông chuùng sinh 
Ñòa nguïc coù ngöôøi toäi 
Gaây caùc vieäc nghòch aùc 
Coù ngaøn vò quyû thaàn  
Chaët ñöùt hai xöông söôøn 
Khoâng khoaûnh khaéc döøng nghæ!  
Vôùi buùa rìu noùng ñoû 
Cheùm chaët suoát ngaøn naêm  
Heát toäi môùi ra khoûi 
Hoûi: “Gaây nhöõng toäi gì  
Bò khoå ñau nhö vaäy? 
Söôøn aáy haún raát lôùn 
Khieán maët ñaát rung chuyeån!” 
“Ngöôøi ñoù xöa ôû ñôøi  
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Thöôøng thích daâm vôï ngöôøi 
Bôûi vì tham saéc duïc   
Laïi gieát Öu-baø-taéc 
Do nghieäp aùc ñôøi tröôùc 
Neân mang thaân cao lôùn 
Coù ñeán ngaøn quyû thaàn 
Thöôøng chaët hai beân söôøn!” 
Theá Toân noùi nhö vaäy 
Roài Ngaøi hoûi boán chuùng: 
“Caùc vò gieo nhaân gì 
Moãi ngöôøi haõy töï noùi”. 
Vò ñeä töû thaàn thoâng 
Seõ quay baùnh xe phaùp 
Trí tueä Xaù-lôïi-phaát 
Ñöùng daäy hoûi Theá Toân: 
“Theá Toân khoâng ai baèng 
Khoâng vieäc gì khoâng bieát 
Theá Toân tröôùc töï noùi 
Caùc nhaân duyeân ñôøi tröôùc 
Toân-ñaø-lôïi huûy baùng 
Mong ñöôïc ngöôøi kính neå 
Voâ côù huûy baùng Phaät 
Ñoù laø nhaân duyeân gì? 
Naøng Xa-di-baït-ñeà 
Naêm traêm vò Tyø-kheo 
Voâ côù bò phæ baùng 
Ñoù laø nhaân duyeân gì? 
Sao laïi bò nhöùc ñaàu 
Khi gieát naêm ngöôøi thaân 
Caùc khôùp xöông ñau nhöùc 
Vaø bò cöùng xöông soáng? 
Bò göôm ñaâm vaøo chaân 
Bò Ñieàu-ñaït neùm ñaù 
Chaûy maùu ngoùn chaân caùi 
Ñoù laø nhaân duyeân gì? 
Bò coâ gaùi laém lôøi 
Ñoän buïng cho thaät to 
Voâ côù ñeán huûy baùng 
ÔÛ tröôùc maët ñaïi chuùng? 
Laïi ôû aáp Tyø-lan 
AÊn luùa ngöïa ba thaùng 
Phaïm chí Quoác sö thænh 
Ñoù laø nhaân duyeân gì? 
Taïi vuøng ñaát Uaát bí 
Saùu naêm tu khoå haïnh 
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Gaày oám, ngoài tu thieàn 
Ñoù laø nhaân duyeân gì?” 
Theá Toân seõ giaûng noùi 
Xaù-lôïi-phaát laéng nghe 
Nay Phaät seõ noùi roõ 
Nhöõng vieäc laøm ñôøi tröôùc. 

 
 


