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Nghe nhö vaày: 
Moät thôøi, ñöùc Phaät ôû taïi khu vöôøn röøng Kyø Ñaø-Caáp Coâ Ñoäc thuoäc 

nöôùc Xaù-veä. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo: 
- Vaøo ñôøi vò lai coù naêm vieäc sôï haõi, chöa ñeán, chöa thaønh nhöng 

khi ñeán thì khoâng bao laâu seõ raát ñaùng sôï, phaûi suy nghó kyõ vaø tìm caùch 
laùnh xa. Nhöõng gì laø naêm? Moät laø Tyø-kheo ôû ñôøi vò lai, thaân khoâng tu 
haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ gìn, khoâng coù trí tueä, chính mình 
khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ gìn cho ñeán khoâng coù 
trí tueä. Nhöõng ngöôøi ñoù vì hoïc maø cho thoï Ñaïi giôùi, nhôø vieäc hoïc ñoù maø 
ñöôïc laøm thaày. Vaäy maø laïi töï cho mình laø giöõ giôùi vaø nhôø giöõ giôùi maø 
phaùt sanh trí tueä. Nhöng voán töø tröôùc ñeán sau vaãn laø vò hoïc, ngöôøi hoïc 
giaùo phaùp nhö vaäy, veà sau phaù hoaïi giôùi luaät, huûy baùng kinh phaùp, cho 
trí tueä chaân chaùnh laø xa vôøi. Naøy caùc Tyø-kheo! Ñoù laø ñieàu ñaùng sôï thöù 
nhaát trong vò lai, khoâng bao laâu nöõa seõ ñeán, phaûi kheùo leùo suy nghó tìm 
caùch laùnh xa. 

Hai laø Tyø-kheo ôû ñôøi vò lai, thaân khoâng tu haønh, khoâng giöõ giôùi 
luaät, yù khoâng giöõ gìn, khoâng coù trí tueä. Ngöôøi naøy töï noùi mình coù kho 
chaâu baùu neân khoâng caàn höôùng noäi, khoâng coù giôùi luaät, traùi vôùi baäc treân, 
khieán cho ngöôøi hoïc nghó nhôø vò naøy, mình coù theå ñeán bôø beân kia ñeå xa 

lìa luaân hoài. Ñoù laø ñieàu raát ñaùng sôï thöù hai trong ñôøi vò lai, khoâng bao 
laâu nöõa seõ ñeán, moïi ngöôøi phaûi kheùo leùo suy nghó vaø tìm caùch laùnh xa. 

Ba laø Tyø-kheo ôû ñôøi vò lai, thaân khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, 
yù khoâng giöõ gìn, khoâng coù trí tueä, voán khoâng coù baäc minh sö neân thoï 
nhaän phaùp khoâng chaân chaùnh. Tyø-kheo thoï phaùp maø laøm maát yù   nghóa 
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phaùp luaät. Ñoù laø ñieàu raát ñaùng sôï thöù ba trong ñôøi vò lai, khoâng bao laâu nöõa seõ ñeán, phaûi 
kheùo leùo suy nghó tìm caùch laùnh xa. 

Boán laø Tyø-kheo ôû ñôøi vò lai, thaân khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ 
gìn, khoâng coù trí tueä. Do thaân khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ gìn, khoâng 
coù trí tueä, neân Tyø-kheo tuï hoïp giaûng luaät noùi nghóa, phaàn sau noùi laø phaàn giöõa, phaàn giöõa 
laïi noùi laø phaàn sau, töø ñoù laøm maát ñi söï saùng suoát, chæ coøn söï toái taêm, khoâng theå töï hieåu 
bieát, xa lìa chaùnh phaùp. Ñoù laø ñieàu raát ñaùng sôï thöù tö trong ñôøi vò lai, khoâng bao laâu nöõa 
seõ ñeán, phaûi kheùo leùo suy nghó tìm caùch laùnh xa. 

Naêm laø Tyø-kheo ôû ñôøi vò lai, thaân khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ 
gìn, khoâng coù trí tueä. Do thaân khoâng tu haønh, khoâng coù giôùi luaät, yù khoâng giöõ gìn, khoâng 
coù trí tueä neân nhöõng lôøi leõ noùi naêng giaû doái, gian xaûo ôû ñôøi, nhöõng ngöôøi aáy ñeàu coù 
ñuû, laïi thích gaëp gôõ nhöõng ngöôøi noùi doái aáy, khen ngôïi hoï ñeå töï vui thích. Nhöõng ñieàu 
Ñöùc Theá Toân ñaõ noùi nhö: Möôøi hai Nhaân duyeân, Khoå, Khoâng, Voâ thöôøng…” Taâm töôûng 
khoâng öa thích, ñeàu boû khoâng thoï trì. Nghe giaûng noùi nhöõng ñieàu aáy thì laïi sanh nghi 
ngôø, khoâng chaáp nhaän, cuõng khoâng vui veû. Ñoù laø ñieàu raát ñaùng sôï thöù naêm trong ñôøi vò 
lai, khoâng bao laâu nöõa seõ ñeán, phaûi kheùo leùo suy nghó tìm caùch laùnh xa. Ñöùc Phaät ñaõ 
giaûng noùi nhö vaäy. 

 
 
 


