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Phaåm (17*): CHUYEÅN PHAÙP LUAÂN 

(Phaåm naøy laø moät dò baûn duøng ñeå tham chieáu vôùi phaåm 17: Ñoä Naêm Tyø-kheo ôû ñaàu 
quyeån IV) 

Nguyeän thaønh, loøng vui möøng 
Haân hoan döôùi caây chuùa 
Ngoài nhìn caây baûy ngaøy 
Khoâng aên, ñaày vui möøng 
Nhö vua môùi leân ngoâi 
Tuaàn xeùt kho baùu maàu 
Kho maàu Phaät cuõng vaäy. 
Tröôùc xem xeùt caùc phaùp 
Duøng maét Phaät nhìn khaép 
Thaáy roõ heát theá gian 
Bieát ñôøi theo taø ñaïo 
Thuyeát meâ cuûa Luïc sö 
Phaùp maàu nhieäm khoù hieåu 
Ngöôøi ngu hieåu Neâ-hoaøn 
Giaùc caùc giaùc baäc nhaát 
YÙ muoán vaøo vaéng laëng. 
Trôøi Phaïm thaàn dieäu nhaát 
Phöông tieän thaáy thaúng ngay 
Bieát Phaät ñôøi tröôùc theä 
Phaùt taâm muoán xuoáng traàn 
Duøng thieän laøm ích ñôøi 
Lôøi maàu thænh möa phaùp 
Meàn daï nhö maët nhaät 
Hieån hieän xuoáng coõi traàn 
Lieàn ñeán tröôùc Ñöùc Phaät 
Cuùi ñaàu leã chaân Phaät 
Ñöùng beân Phaät raát saùng 
Nhö gioù thoåi caây vaøng 
Maét laønh nhìn khoâng chaùn 
Cung kính baïch Phaät raèng: 
“Xin nhôù theä quaû caûm 
Thí cam loä cho ñôøi. 
Ngöôøi ñôøi nhö sen 
Hoa ñeïp tuyeät traàn 
Nôû ngang maët nöôùc 
Hoaëc khoûi maët nöôùc 
Chuùng sinh kính ngöôõng 
Maët trôøi Phaät xuaát 
Mong ngaøy taâm môû 
Nhö hoa trong ao 
Ngoaøi Phaät Theá Toân 
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Khoâng ai coù theå 
Töø nguïc sinh töû 
Vôùt chuùng sinh leân 
Cuõng gioáng nhö vua 
Chuyeån luaân thuôû xöa 
Cöùu chuùng sinh khoå 
Duøng möôøi haïnh laønh 
Ñaõ khuaáy leân ñöôïc 
Bieån saâu trí tueä 
Ñöôïc loaïi thuoác phaùp 
Cam loä thaàn kyø 
Muoán duøng trò döùt 
Beänh khoå chuùng sinh. 
Neân môû tueä thí 
Chia thuoác cam loä 
Ngaøi ñaõ qua ñöôïc 
Caùc bieån khoå saâu 
Xin duøng thuyeàn phaùp 
Ñoä caùc chuùng sinh 
Nhö ngöôøi ñi buoân 
Chìm ñaém bieån khôi 
Tìm caùch cöùu giuùp 
Nhö thuyeàn tröôûng taøi 
Beänh khoå traàn lao 
Raát laø teä aùc 
Chuùng sinh beänh laâu 
Khoâng gaëp thaày gioûi 
Y Vöông toái thöôïng 
Xuaát hieän ra ñôøi 
Nay neân trao cho 
Thuoác hay, phaùp thaàn. 
“Töôûng khoùi” nhö maây 
Loïng che raát daøy 
Löûa daâm höøng höïc 
Ñoát chaùy trôøi, ngöôøi 
Ngaøi ñaõ no ñuû 
Neân thöông chuùng sinh 
Xin duøng nöôùc phaùp 
Cho taát caû no. 
Ngaøi ñaõ tröø dieät 
Taát caû ngu toái 
Loøng saùng trí tueä 
Nhö caây ñeøn lôùn 
Ngu toái che laáp 
Con maét theá gian 
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Xin ban ñeøn phaùp 
Soi saùng taâm ngu. 
Ngaøi ñaõ ñöôïc uoáng 
Phaät tröôùc coù daïy 
Doøng soâng lôøi noùi 
Nhö baäc Tieân xöa 
Xin töø mieäng maàu 
Thöông xoùt ban ra 
Lôøi noùi thanh tònh. 
Nhö nöôùc soâng Haèng 
Nuùi coáng cao maïn 
Raát cao hieåm trôû 
Duøng chaøy tueä cöùng 
Ñaäp naùt khoâng coøn 
Xin laïi nguyeän duøng 
Chaøy phaùp tueä naøy 
Ñem cho chuùng sinh 
Ñaäp nuùi maïn naùt. 
Taâm tính nhieãu ñoäng 
Nay ñaõ ñieàu phuïc 
Troùi duøng daây tueä 
Xem xeùt roõ raøng 
Nguyeän ban coõi theá 
YÙ ñieàu thanh tònh. 
Trí tueä vöõng chaéc 
Sôïi daây troùi buoäc 
Ngöôøi taâm nhaân töø 
Ban cho loøng Töø 
Chuùng sinh töø laâu 
Rôi vaøo ñöôøng taø 
Baäc thaày daãn ñöôøng 
Nay ñaõ ra ñôøi 
Xin daãn ñôøi khoûi 
Ñoàng roäng sinh töû. 
Sau Phaät Ca-dieáp 
Ñôøi ñeàu toái taêm 
Chìm ñaém meâ hoaëc 
Ñeâm daøi traàn lao 
Cuùi xin Theá Toân 
Ñaùnh chuoâng troáng lôùn 
Chaùnh phaùp vang leân 
Thöùc tænh giaác noàng”. 
Baäc Phaïm theá gian 
Nhaän lôøi Phaïm thieân 
AÂm tònh nhieäm maàu 
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Seõ noùi giaùo phaùp. 
Phaïm thieân ñöôïc nghe 
Heát söùc vui möøng 
Leã döôùi chaân Phaät 
Roài bay leân khoâng. 
Baáy giôø caùc laønh 
Phaùp khí baäc nhaát 
Hieäu laø Phöôùc ñieàn 
Coâng ñöùc theá gian 
Phaät nhaän taát caû 
Chuùng sinh cuùng döôøng. 
Boán vua lieàn ñeán 
Hieán daâng boán baùt 
Ñöùc Phaät lieàn duøng 
Naêng löïc thaàn thoâng 
Hai tay eùp laïi 
Hôïp thaønh moät baùt 
Baáy giôø lieàn nhaän. 
Hai ngöôøi ñi buoân 
Tröôùc thoï naêm giôùi 
Laøm Thanh tín só 
Nhaân ñoù phaùt taâm 
Seõ noùi phaùp roäng. 
Maét Phaät môùi nhìn 
Ngöôøi ñaùng ñöôïc ñoä 
Thì A-lan maát 
Ñaõ qua baûy ngaøy 
Thaáy Uaát-ñaàu-la 
Ñaõ cheát ñeâm qua 
Nhaân ñoù laïi nhôù 
Naêm ngöôøi thò giaû 
Nay muoán vì hoï 
Döùt toái ñeâm daøi. 
Phaät ñeán thaønh lôùn 
Nöôùc Ba-la-naïi 
Uy nghi, khoan thai 
Nhö sö töû böôùc 
Vieäc laøm ñaõ xong 
Töôùng toát hieän roõ 
Tuy ñi moät mình 
Ñöùc nhö ñoâng ñaûo. 
Coù moät ñaït só 
Teân laø Ni-kieàn 
Giöõa ñöôøng gaëp gôõ 
Heát söùc ngaïc nhieân, 



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  
 

Xem töôùng ñoaùn moäng 
Bieát ñöôïc laønh döõ 
Taùm thöù saùch ñôøi 
Mình oâng noåi tieáng 
Thaáy ñöùc töôùng Phaät 
Xem xeùt kyõ caøng 
Khieâm toán, cung kính 
Meàm moûng baïch Phaät: 
“Trong caùc ñaém nhieãm 
Maø khoâng ñaém nhieãm 
Trong caùc caên ñoäng 
Vaéng laëng khoâng lay 
Nhìn thaáy töôùng maët 
Trong taâm nghi ngôø 
Coù leõ khoâng trí 
Minh ñaït ñaày ñuû 
Nhìn kyõ töôùng maët 
Saùng ñeïp trong suoát 
Cheá ngöï caùc caên 
Vieäc laøm töï taïi 
Quan saùt nghi dung 
Vieäc laøm ñaõ xong 
Ai laø thaày ñoù 
Xin noùi thaät loøng!” 
Baáy giôø Phaät duøng 
AÂm thanh thanh tònh: 
“Treân trôøi, döôùi theá 
Ta khoâng coù thaày 
Ta chaúng ñeán thaày 
Töï nhieân giaùc ngoä 
Ta chöùng Phaät ñaïo 
OÂng seõ bieát ñöôïc. 
Töï xöng laø Phaät 
Ñaõ thaéng ñöôïc taø 
Ni-kieàn nhö theá 
Neân giaùc ñaõ giaùc 
Taát caû ñieàu thaéng 
Ñeàu ñaõ thaéng xong 
Do ñieàu thaéng ñoù 
Thaønh Nhaát thieát trí. 
Nay tröôùc ñi ñeán 
Thaønh Ba-la-naïi 
Ta muoán ôû ñoù 
Ñaùnh troáng phaùp lôùn 
Vì ñôøi khoå naõo 
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Xaây döïng phaùp laønh 
Khaép môøi nhoùm hoäi 
Laøm thöôïng khaùch phaùp”. 
Chæ an thaân mình 
Ñoù khoâng laø laï 
Cöùu giuùp khoå nhoïc 
Moät thaân mình khoå 
Roäng vì chuùng sinh 
Maø caàu ñieàu laønh 
Coâng ñöùc ngöôøi aáy 
Khoâng theå tính löôøng. 
Neáu duøng moät thaân 
Vôùt ñöa ñeán bôø 
Neáu laïi thaáy keû 
Bò nöôùc cuoán ñi 
Khoâng khôûi taâm Töø 
Cöùu ngöôøi ñang troâi 
Boïn ñoù khoâng theå 
Xöng laø ñaïo só. 
Neáu laïi coù ñöôïc 
Kho taøng traân baùu 
Khoâng giuùp ngöôøi ngheøo 
Vaäy laø khoâng ñöôïc. 
Tay caàm thuoác hay 
Ngöôøi saên soùc beänh 
Khoâng cöùu giuùp beänh 
Cho quaø ích gì? 
Neáu thaáy ngöôøi meâ 
Bò ñi laïc ñöôøng 
Khoâng chæ ñöôøng chaùnh 
Khoâng goïi Ñaïo sö. 
Neáu laïi thaáy ngöôøi 
Bò raén ñoäc caén 
Khoâng cho hoï chuù 
Duøng ngöôøi laøm gì. 
Nhö töï ñoát ñeøn 
Coù choã soi thaáy 
Do ñoù khoâng theå 
Ñaët aân ôû ñaây! 
Phaät duøng töø laønh 
Giaùo hoùa moïi loaøi 
Noùi phaùp ngöôøi nghe 
Khoâng sinh coáng cao 
Trong caây baûo ñaûm 
Chaéc chaén coù löûa 
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Trong khoâng coù gioù 
Trong ñaát coù nöôùc 
Chö Phaät cuõng vaäy 
AÉt coù ñaïo thaùnh 
Chöùng ñöôïc döôùi caây. 
Ba-la-naïi noùi 
Töùc thôøi khen lôùn: 
“Saâu xa khoâng bì.” 
Ni-kieàn khen xong 
Thuaän ñöôøng ra ñi 
Taâm vui möøng böôùc 
Choác choác quay nhìn 
Maét laønh nhìn Phaät 
Maø khoâng thoûa maõn 
Phaät thuaän ñöôøng ñi 
Ñeán Ba-la-naïi 
Chim bay vui veû, 
ÔÛ trong vöôøn nai 
AÙnh saùng röïc rôõ 
Saùng choùi theá gian 
Nhö vua maët trôøi 
Vaøo vöôøn Meâ hoaëc. 
ÖÙc Baûo, YÙ Haûo 
Bieân Phöông thöù ba 
Thöù tö Maõ Thò 
Hieàn Cö thöù naêm 
Luùc aáy naêm ngöôøi 
Xa thaáy Phaät ñeán 
Cuøng nhau baøn luaän 
Noùi vôùi nhau laø: 
“Ngöôøi öa nghóa ñeán 
Chính oâng Cuø-ñaøm 
Lui maát chí goác 
Ñaïo thuaät khoâng thaønh 
Khoâng ñaùng ñoùn röôùc 
Cuõng khoâng leã baùi 
Theä goác ñaõ maát 
Khoâng neân cung kính”. 
Giao keát theá roài 
Ngoài yeân khoâng ñoäng. 
Noùi xong khoaûnh khaéc 
Phaät lieàn ñi ñeán 
Boãng nhieân baát giaùc 
Laøm traùi giao keát 
Gioáng nhö thaàn ñaát 
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Naâng cho ñöùng daäy 
Coù ngöôøi ñoùn röôùc 
Ngöôøi tieáp laáy y 
Ngöôøi ñôõ bình baùt 
Ngöôøi xeáp choã ngoài 
Baèng hình thöùc aáy 
Phuïng kính Theá Toân 
Vaãn khoâng boû ñöôïc 
Lôøi ñuøa theá tuïc 
Nhaân ñoù Phaät baûo: 
“Ñaïo só khoâng theá 
Tröôùc Phaät khoâng neân 
Kieâu maïn baát kính”. 

 
 


