
PHẨM 5: BUÔNG LUNG (PHẦN 1) 

Bổn tánh không tự làm 

Tình biết không tự làm 

Không nghĩ con đường tắt 

Kẻ ngu cố gắng tìm. 

Bổn tánh không tự làm: Cái đáng làm lại không làm, cái không nên làm lại cứ làm, nên 

bị người chê bai, hoặc làm theo lời kẻ khác mà chính mình không quyết định được. Do đó, đưa 

đến rối loạn, làm những việc buông lung. Cho nên nói: Bổn tánh không tự làm.  

Tình biết không tự làm: Nhìn biết việc ấy có hại cho mình, phá hoại chánh nghiệp, dẫn 

vào chốn tối tăm, cho nên nói: Tình biết không tự làm. 

Không nghĩ con đường tắt: Không phải chỉ đêm ngày suy tính suông mà được của cải, 

khi thân chẳng chịu làm thì mọi mong ước không đạt kết quả, không thành tựu việc gì, cho nên 

nói: Không nghĩ con đường tắt là vậy.  

Kẻ ngu cố gắng tìm: Việc làm của người ngu thì ít chất tuệ, không thông minh sáng suốt, 

không thể quyết đoán, không có phương cách. Sống ở đời thì không cư xử trọn nghĩa đời, sống 

trong đạo thì không cư xử trọn nghĩa đạo, cho nên nói: Kẻ ngu cố gắng tìm.  

 

Như xe đi đường 

Không theo đường bằng 

Theo đường tắt nguy 

Khổ, trục xe gãy. 

Như xe đi đường: Xưa, có rất nhiều người cùng mười người lái buôn đi tìm châu báu rồi 

trở về nhà. Lúc ấy, có một người dùng xe chở của báu. Trong đó có vô số các thứ ngọc sáng 

vô giá. Xe chở nặng chạy khập khình nên tụt lại sau, mất dấu các xe bạn. Tới thì không thấy 

các xe bạn còn thoái lui thì sợ bị cướp giựt nên người đánh xe cho xe chạy vào lối tắt. Đi chưa 

được mấy dặm thì xe bị sụp xuống lạch nước sâu, đùm và trục gãy tan. Lại nhằm chỗ đồng 

trống không có dân ở. Y đấm ngực kêu gào oán trách vu vơ, chỉ biết nhìn xe mà kêu khóc, 

không có cách nào tự cứu, không nghĩ cách báo cho người gần xa biết, cũng không chịu sửa 

chữa xe hư. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Thiên nhãn không tì vết, Ngài nhìn thấy người bạn lạc kia, 

đang kêu gào than khóc giữa đồng trống với chiếc xe gãy trục bể đùm ấy. Khi ấy, biết người 

kia đáng được độ thoát, Ngài sai một hóa nhân đến chỗ đồng trống ấy, ngồi kiết già trên hư 

không, người mắc nạn nhìn thấy người ngồi trên hư không, liền hướng lên mà cầu nguyện: 

“Hiện giờ con đang bị ách nạn, xin cứu giúp con đến nơi yên ổn.” Bấy giờ hóa nhân liền dùng 

sức thần đưa cả của cải lẫn người này bỗng nhiên đến bên ngoài cửa tinh xá Kỳ hoàn. Khi ấy 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Người đáng được giáo hóa đã về tới ngoài cửa, các thầy nên dẫn đến chỗ Thế Tôn.  

Tuân lời, các thầy Tỳ-kheo ra dắt người kia vào gặp Ngài. Người ấy khi thấy Phật thì 

tâm ý mở tỏ, xin được làm Sa-môn. Vị ấy liền được xuất gia, nghe pháp nhiệm mầu, hiểu rằng 

thân là vô ngã, mọi hiện tượng đều không chắc thật, cõi đời này đều là khổ, chỉ có đạo mới 

chân thật. Trong đại pháp này, không còn nhiệt não, tất cả tài sản vật báu đều cúng dường cho 



Tam bảo. Chính nhờ phước duyên đời trước nên ngày nay con mới được gặp ruộng phước, 

nước, lửa và mọi tai biến khác không thể làm hại. Lòng càng vui mừng, tâm lành phát sinh.  

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lần lượt giảng nói các pháp nhiệm mầu, tức giảng dạy về bố 

thí, giữ giới, sinh lên cõi trời và dục là ý niệm bất tịnh, lậu là những cáu bẩn, thực hành nhiều 

phương tiện, khuyến khích tinh tấn tu học. Ở trước đại chúng, Đức Phật nói bài kệ này.  

Như xe đi đường 

Không theo đường bằng 

Theo đường tắt nguy 

Khổ, trục xe gãy. 

Nghe bài kệ ấy, các thầy Tỳ-kheo ấy trong tâm tự nghĩ: “Hôm nay, Đức Thế Tôn nói 

pháp là chỉ nói riêng cho ta chứ không phải cho người khác. Vì sao? Vì như lời kệ nói đều 

nhắm vào những điều cần khổ mà thân ta phải chịu. Như Lai đều biết hết.” Các Tỳ -kheo này 

càng cung kính Phật, Pháp, Tăng hơn, tâm ý mở tỏ, chứng quả Tu-đà-hoàn, A-na-hàm, A-la-

hán, sáu thần thông thấu suốt, mọi ước nguyện đều kết quả. Đã ra khỏi ba cõi, không còn sinh 

tử. 

Lúc bấy giờ, trong đại chúng có những người giữ gìn tâm ý không được vững chắc, muốn 

phạm cấm giới, quen làm những việc ái dục, trái với oai nghi, không sống theo đường chân 

chánh. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết những gì mà tâm người ấy đang suy nghĩ, muốn làm cho đại 

chúng quên hết những lo buồn hoạn nạn, dứt bỏ tâm ác, được an ổn vô vi, nên Ngài nói thêm 

bài kệ nữa như vầy: 

Lìa pháp như thế 

Tăng thêm phi pháp 

Ngu chấp đến chết 

Ắt bị gãy trục. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: 

– Như người đi buôn kia đã bỏ đường bằng phẳng mà đi vào con đường tắt mới gặp tai 

họa gãy trục xe. Hôm nay, trong chúng đây, ai có tâm khác thì cũng như vậy. Họ muốn xa rời 

chánh pháp mà sống quen theo phi pháp, người ngu cố chấp đến chết, đọa vào đường ác. Các 

Tỳ-kheo nghĩ sao? Tại sao ở trước Như Lai mà có những suy nghĩ không trong sạch như vậy? 

Khi đối mặt với già chết thì không chỗ nương cậy, dù có kêu trời khóc lóc cũng không giúp 

ích gì cho thần thức. Nước mắt dù như sông suối chảy ra khắp bốn biển đi nữa, cũng không 

cách gì ngăn cản thần thức khỏi đọa vào đường ác. Nay Ta xuất hiện trên đời này là muốn dứt 

bỏ khổ não cho các chúng sinh. Những ai tham dục thì tự thiêu đốt mình, làm tận diệt dòng họ, 

đời này, đời sau sinh về chỗ không yên ổn. Tỳ-kheo các thầy nếu phạm giới cấm thì ở ngay 

trong giáo pháp của Ta không đạt được giải thoát. Dù chư Phật nhiều như cát sông Hằng đi 

nữa vẫn không thể cứu được. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy khắp mình nổi ốc, trong tâm sợ hãi, ăn năn tự trách. Đức 

Phật biết tâm họ đáng được hóa độ nên Ngài lần lượt nói pháp cho họ nghe để xua tan mọi trần 

lao, được mắt pháp thanh tịnh. Họ lần lượt chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-

la-hán, chứng được thần thông, vượt ra ba cõi, lìa hẳn tám nạn. Bấy giờ, nghe Phật nói xong, 

đại chúng vui mừng làm lễ rồi lui. 



 

Hạnh cũng phải chánh 

Việc quấy không dự 

Nẻo tà thêm cấu 

Các lậu lẫy lừng 

Lậu đã lẫy lừng 

Bỏ tà, lậu hết. 

Hạnh cũng phải chánh: Tất cả các điều lành, cội gốc phước đức, thiện pháp, gọi là hạnh 

vậy. Đêm ngày gần gũi kho tàng pháp yếu thì đến được vô vi. Nhưng con người hay bỏ chánh 

theo tà, những việc không nên làm lại làm, những việc nên làm thì họ lại không làm. Họ đã 

quen sống với pháp không lành thì lìa bỏ đường lành, địa ngục gần kề, cho nên nói: Hạnh cũng 

phải chánh. 

Việc quấy không dự: Việc quấy là buông lung, ham mê dâm dục, quen làm những việc 

không cần thiết, cho nên nói: Việc quấy không dự. 

Nẻo tà thêm cấu: Ý theo nghiệp tà vạy không chân chánh thì tâm như con vượn nắm 

cành này bỏ cành kia. Tâm như sông chảy mãi thì ý không chân thật, không yên ở trong pháp 

lành, như đầu rụng hết tóc thì bông bám vào đâu? Cho nên nói: Nẻo tà thêm cấu.  

Các lậu lẫy lừng: Như rừng tre trúc lau sậy, như hang hốc lạch sông nước tràn lan khắp 

cả. Ý không chuyên nhất, tâm thường rong ruổi theo các trần lao, hữu lậu, cho nên nói: Các 

lậu lẫy lừng. 

Lậu đã lẫy lừng: Lậu trước, lậu sau đâu có khác nhau? Đáp rằng: Không tu pháp lành 

thì ý thường rong ruổi, ngày đêm thêm nhuần thấm. Không chuyên buộc niệm mà buông lung 

vui chơi thì chỉ làm cho phiền não thêm lẫy lừng, cho nên nói: Lậu đã lẫy lừng. 

Bỏ tà, lậu hết: Mong xa lìa hẳn, không sống với tà vạy. Chư Phật nhiều như cát sông 

Hằng ở quá khứ đâu có ở lâu với chúng ta. Người nào buông lung thì bị trói buộc không giải 

thoát được. Người trí suy xét những việc làm ấy, biết gốc đạo mất đi từ chỗ buông lung, nên 

họ luôn luôn suy tư cầu pháp lành. Muốn tự kính trọng thì trước hết phải kính trọng chánh 

pháp, cho nên nói: Bỏ tà, lậu hết. 

 

Nhiều người nương tuệ tạm 

Thường nghĩ tai họa thân 

Không làm những việc quấy 

Không bỏ việc cần làm 

Nên suy nghĩ trí tuệ 

Các hữu lậu dứt hẳn. 

Nhiều người nương tuệ tạm: Những pháp mà chư Phật, Thế Tôn nói thường là nêu việc 

thích hợp với căn cơ người nghe chứ không nói những việc luống dối, hoặc nói việc kín đáo 

mà không nêu tên. Hoặc khi nói cho Sát-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-

ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nghe, có lúc chỉ rõ tên người mà nói, lại có lúc giấu tên người mà nói. 

Nhưng trong một bài kệ, việc giấu hay nói tên thì không nhất định. Cho nên Như Lai nói pháp 

không nêu ra việc mà nói. Để tổng kết lại tất cả nên nói kệ này. Hoặc vì răn dạy hàng Tỳ-kheo, 



Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di ý thường mạnh mẽ, không hề yếu đuối, không 

quên bổn thệ, ý thường khuyến khích những người chưa đến với đạo, cho nên nói: Nhiều người 

nương tuệ tạm. 

Thường nghĩ tai họa thân: Như trong kinh Phật dạy, những ai xét nghĩ thân được gọi là 

bất tử. Nhờ xét nghĩ thân mà đến được đạo Cam lộ. Ai không xét nghĩ thân thì trái phạm với 

đạo. Những ai suy nghĩ về gốc của thân rõ ràng từng thứ một thì đạt tới đạo Cam lộ, mong ước 

được kết quả. Về đề án xét nghĩ thân có nói rộng trong kinh. Tôn giả Đàm-ma-thi-lê cũng nói 

về đề án này. Người nào trong suốt cuộc đời không có các niệm tưởng thì đạt được nhiều ích 

lợi tốt đẹp, sống trên đời sẽ không có các hoạn nạn nhờ xét nghĩ thân thường xuyên. Người ở 

núi thì có niệm núi, người ở nhà thì có niệm nhà. Không xa lìa đề án “xét nghĩ thân”, gọi là 

bậc Vô thượng, dù khi đi, khi đứng vẫn không rời sự xét nghĩ ấy, cho nên nói: Thường nghĩ 

tai họa thân. 

Không làm những việc quấy: Chỗ mà tâm ý con người nhắm tới đều là nhằm đạt tới 

những việc không đúng pháp. Những gì không nên thuận theo, không nên gần gũi thì không 

gần gũi, những gì không nên truyền bá thì không truyền bá. Lại không được nói những chuyện 

không đúng pháp cho người nghe. Thường nghĩ đến việc lìa bỏ, không ở chung  với họ, cho 

nên nói: Không làm những việc quấy. 

Không bỏ việc cần làm: Thường tùy theo trường hợp nhưng không làm mất lời dạy rõ 

ràng của Phật. Trước, sau, khoảng giữa, xưa nay chưa hề trái đạo, cho nên nói: Không bỏ việc 

cần làm. 

Nên suy nghĩ trí tuệ: Những loài có hình dạng thì phải chuyên nhất tâm suy nghĩ trí tuệ, 

dùng trí tuệ dứt các kết sử, giống như người làm vườn, tay trái nắm cỏ, tay mặt cắt nó. Người 

có trí tuệ cũng như thế, giữ niệm vững chắc, tâm không dời đổi, trí tuệ phân biệt, trí tuệ cắt 

đứt. Nhận thức mọi sự vật, biết cái nào chân ngụy, gọi là trí, giảng nói pháp mầu thì gọi là tuệ, 

cho nên nói: Nên suy nghĩ trí tuệ. 

Các hữu lậu dứt hẳn: Nơi nào có trí tuệ sáng soi thì nơi ấy bao nhiêu kết sử đều tan biến 

và khi đã trừ hết, nhổ sạch cội rễ kết sử thì không còn sinh tử nữa, cho nên nói: Các hữu lậu 

dứt hẳn. 

 

Được gọi người trì pháp 

Không cần thuộc nhiều kinh 

Những gì nghe dù ít 

Đủ làm tròn pháp thân. 

Đó gọi người trì pháp 

Dùng pháp tự nuôi sống. 

Được gọi người trì pháp: Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn giả Đại Ca-diếp: 

– Thầy nên đến dạy dỗ đại chúng, giảng nói rõ cho người mới học nghe về ý nghĩa của 

pháp cao sâu. Vì sao? Vì những gì mà thầy răn dạy chính là những điều Ta răn dạy, những 

pháp vị mà thầy giảng nói chính là những pháp vị mà Ta giảng nói.  

Lúc ấy Tôn giả Ca-diếp bạch Phật: 

– Hiện giờ, các Tỳ-kheo mới học đạo khó có thể giác ngộ, như sáng sớm hôm nay, có hai 



thầy Tỳ-kheo tranh cãi. Một người luận về không, là đệ tử của Mục-liên, còn vị kia khéo nói, 

là đệ tử của A-nan, cả hai đều chấp vào chỗ hiểu biết của mình, cùng tranh cãi phải quấy với 

nhau, hai người cùng đấu lý coi ai thắng, ai thua, ai nghĩa lý nhiều, ai nghĩa lý ít.  

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo mau đi gọi vị đệ tử Mục-liên luận về 

không và vị đệ tử A-nan khéo nói đến chỗ Như Lai. Vị Tỳ-kheo nghe Như Lai dạy liền đi gọi 

hai vị kia đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, hai vị đảnh lễ sát chân Phật rồi sang một bên. Đức Thế 

Tôn bảo hai vị: 

– Thế nào các thầy, các thầy có từng nghe Như Lai dạy trước đại chúng rằng có nên cùng 

người khác đấu lý hơn thua chăng?  

Hai thầy đáp: 

– Bạch Thế Tôn, không. 

– Hai thầy là người không hiểu biết. Tại sao đối với giáo  pháp cao cả mà lại tranh hơn 

thua?  

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ trên ở trước đại chúng, rằng:  

Được gọi người trì pháp  

Không cần phải thuộc nhiều  

Những gì nghe dù ít  

Đủ làm tròn pháp thân  

Đó gọi người trì pháp  

Dùng pháp tự nuôi sống.  

Nếu có ai lanh lợi thuộc một câu rồi suy nghĩ phân tích ý nghĩa nó thì sẽ dứt trừ hết hữu 

lậu mà vượt các thứ lớp chứng đắc đạo quả, đạt tới đạo quả thì không bao giờ còn ái dục, mọi 

kết sử đều dứt sạch. Nếu chưa đạt được thì phải tìm cách để đạt cho được. Chưa được chứng 

quả thì tìm cách để được chứng quả. Những người làm được như thế mới gọi là học rộng, gọi 

là trì pháp, vì họ đã nhờ pháp, thứ lớp tu tập theo pháp, chứng được pháp, hướng về giáo pháp. 

Suy nghĩ mỗi thứ, dạy bảo đúng pháp, không hề sai trái thiếu sót, cho nên nói: Trì pháp không 

cần phải thuộc nhiều. Dù nghe ít nhưng làm tròn pháp thân là được.  

 

Dù tụng tập nhiều nghĩa 

Buông lung không theo chánh 

Như đếm trâu người khác 

Không được việc Sa-môn. 

Dù tụng tập nhiều nghĩa: Thuở xưa, Đức Phật ngự trong khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô 

độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi ấy, có một thầy Tỳ-kheo lạ từ nơi xa đến chỗ Thế Tôn. Thầy làm 

lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Giây lát, thầy Tỳ-kheo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến đến 

bạch Phật:  

– Con nghe nói Tỳ-kheo học rộng, vậy có bao nhiêu vị được gọi là Tỳ-kheo học rộng? 

Như Lai nói Tỳ-kheo học rộng vậy phải đến một mức độ nào mới gọi là Tỳ-kheo học rộng?  

Đức Phật trả lời thầy Tỳ-kheo: 



– Các pháp Ta nói từ trước đến nay khó có thể tính kể được (nhưng gồm trong mười hai 

thể loại là): 

1. Khế kinh: Văn trường hàng, nghĩa vị sâu xa. 

2. Tụng: Lời lặp lại lần thứ hai để khỏi mất ý chính. 

3. Ký: Nói về bốn bộ chúng, bảy vị Phật với bảy đời dòng dõi khi ra đời và lúc nhập 

Niết-bàn. Lại còn có mười sáu vị Phạm chí lõa hình, có mười bốn vị đã nhập Niết-bàn, hai vị 

chưa nhập Niết-bàn là Di-lặc và A-kỳ. 

4. Kệ: Những bài kệ rải rác trong các kinh, ý nghĩa sâu rộng dồi dào.  

5. Nhân duyên: Gặp nhân duyên thì nói, không có nhân duyên thì không nói.  

6. Xuất diệu: Từ phẩm Vô thường đến phẩm Phạm chí, thu nhặt các yếu lý trong các kinh 

rồi giảng rộng ý nghĩa đó để dạy cho người mới học, nên gọi là Xuất diệu (Thí dụ).  

7. Thành sự: Nói “Thành” nghĩa là như người trì luật ghi chép những điều phạm luật, nên 

gọi là thành sự. 

8. Hiện pháp (Bổn sự): Nói “Hiện” nghĩa là ghi các việc bây giờ với mắt thấy tai nghe, 

nên gọi là Hiện. 

9. Sinh kinh (Bổn sinh): Nói “Sinh kinh” là như tiền thân của Bột Lộc mẫu, kể ra một 

đời, nhiều đời, đến trăm ngàn đời, gọi là Sinh kinh. 

10. Phương đẳng: Trước thì tóm lược rồi sau giảng rộng, bao gồm mọi việc.  

11. Vị tằng hữu pháp: Như Tôn giả A-nan dùng pháp vị tằng hữu khen ngợi công đức 

của Như Lai. 

12. Nghĩa kinh: Sở dĩ nói nghĩa là vì nghĩa của Khế kinh, nghĩa của kệ, tất cả đều thông 

suốt, không ngăn ngại. 

Tỳ-kheo học rộng phải nghe hết những điều vừa kể trên. Lại nữa, nếu thầy Tỳ-kheo ấy 

là con nhà dòng dõi, dốc lòng kính tin, chỉ cần bốn câu kệ mà đọc tụng lanh lợi, thông suốt thì 

mọi pháp đều thành tựu. Đến với pháp, hướng về chánh pháp, lấy pháp để chứng được pháp, 

mỗi mỗi đều suy nghĩ, dạy bảo đúng pháp, không sai trái, thiếu sót. Tỳ-kheo nào đến ngang 

mức ấy mới gọi là học rộng. Còn như đọc thuộc nhiều, biết nhiều các kinh, nhưng không sống 

theo pháp ấy, không theo lời dạy của pháp ấy mà lại tự mình làm khác đi, làm cho pháp bị tổn 

hại thì không gọi là học rộng. 

Đức Như Lai nói cho các Tỳ-kheo nghe một thí dụ: 

Xưa có một người chăn bầy trâu nhiều con, bỏ trâu mình, đi đếm trâu kẻ khác rồi lại cho 

là trâu của mình. Như thế trâu mình đi lang thang gặp thú dữ ăn thịt hoặc lạc mất trong đồng 

cỏ, mỗi ngày có mất mát hao giảm mà không hay biết, y liền bị mọi người cười chê. Những kẻ 

ngu trên đời, không ai ngu hơn các thầy. Nhận bầy trâu của ai khác mà bảo là của mình. Tỳ -

kheo học rộng cũng lại như vậy, là chính mình không thuận theo lời dạy của chánh pháp, mà 

lại đi khuyên người khác thực hành bốn thứ cúng dường như y phục, ăn uống, giường chõng, 

thuốc men trị bệnh, lại khuyến tấn người giữ giới tu phước, làm những việc lành sẽ được quả 

báo tốt đẹp, tạo tội sẽ bị tai ương. Loại Tỳ-kheo học rộng ấy không giữ gìn giới cấm của Sa-

môn, bị những người phạm hạnh chê cười. Các thầy Tỳ-kheo phạm hạnh bèn nhóm họp đi đến 

chỗ các Tỳ-kheo kia mà quở trách, can ngăn: 

– Các thầy là người học rộng, hiểu và phân tích chuyện xưa nay rõ ràng, giảng nói những 



nghĩa sâu xa, nhưng không có khả năng sửa mình cho ngay thì làm sao sửa ngay cho kẻ khác 

được? Phạm giới cấm của Sa-môn, trái pháp, trái lời Phật dạy, tuy làm kiếp người, trong một 

đời không có lầm lỗi, ai không có tội lỗi, kể cả các trời, thần tiên cũng còn có lỗi. Chỉ có người 

hiểu biết nhờ biết lo sợ trăm ngàn điều lỗi nên là bậc Thượng hạnh.  

Bấy giờ, các vị phạm hạnh nói bài kệ rằng: 

Dù tụng tập nhiều nghĩa 

Buông lung không theo chánh 

Như đếm trâu của người 

Không được việc Sa-môn.  

Bấy giờ, các Tỳ-kheo học rộng vốn là những người thông minh, như áo mới dễ ăn màu, 

họ chừa bỏ lỗi cũ, giữ tâm ý thanh tịnh dứt hết các lậu, chứng quả A-la-hán, được sáu thần 

thông, tự tại sống chết, ước nguyện thành tựu. 

❑ 

 


