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SOÁ 37 

PHAÄT NOÙI KINH DUYEÂN BOÅN TRÍ 
Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch. Phuï vaøo dòch phaåm ñôøi Ñoâng Taán. 

 
Nghe nhö vaày: 
Moät thôøi Phaät du hoùa taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc 

nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø Phaät baûo caùc Tyø-kheo: 
–AÙi khoù noùi ra, nhieãm aùi coù hình saéc toát töôi, khi chöa sanh khôûi, 

noù coù tính naêng troùi buoäc, laøm chìm ñaém vaø khieán vöôùng maéc vaøo, noù 
cuõng coù nguoàn goác. Khoâng theå khoâng coù nhaân duyeân ñöa ñeán aùi, töø 
höõu aùi coù söï ñam meâ, töø nguoàn goác ñoù ñöa ñeán söï cuoàng nhieät, meâ say. 
Cho neân khoâng saùng suoát, quaùn xeùt vaø hieåu roõ. Ñoù laø nguoàn goác cuûa si.  

Duyeân cuûa si sanh ra cuõng coù nguoàn goác, laø nguoàn goác gì? 
–Ñoù laø say ñaém saéc thinh, naêm trieàn caùi, dong ruoåi meâ hoaëc, do 

ñoù sanh ra naêm nguoàn goác si meâ. 
Naêm trieàn caùi ngaên che laøm cho taêm toái, ñöa ñeán tình traïng do 

döï, ñieàu naøy cuõng coù nguyeân do, laø nhöõng nguyeân do gì? 
–Ñoù laø ba thöù haïnh aùc loâi keùo, neân goïi ñoù laø nguyeân do. 
Ba thöù haïnh aùc huaân taäp cuõng coù nguyeân do, laø nguyeân do gì?  
–Khoâng thu nhieáp caên thöùc laø nguyeân do.  
Khoâng thu nhieáp thöùc caên cuõng coù nguyeân do, laø nhöõng nguyeân 

do naøo? 
–Ñoù laø khoâng chaùnh nieäm; nieäm ñieàu khoâng neân nieäm laø nguyeân 

do.  
Khoâng chaùnh nieäm cuõng coù nguyeân do chöù khoâng phaûi khoâng coù 

nguyeân do, laø nhöõng nguyeân do gì? 
–Ñoù laø khoâng chaùnh tín; meâ môø phöông höôùng laø nguyeân do.  



  

Khoâng chaùnh tín meâ môø cuõng coù nguyeân do chöù khoâng phaûi 
khoâng coù nguyeân do, laø nhöõng nguyeân do gì? 

–Ñoù laø do thaày aùc daãn daét, nghe theo vaø thoï trì ñieàu phi phaùp laø 
nguyeân do.  

Khoâng gaàn thaày chaân chaùnh, khoâng ñöôïc nghe ñieàu hay cuõng coù 
nguyeân do, laø nhöõng nguyeân do naøo? 

–Ñoù laø choáng traùi vôùi Hieàn thaùnh; khoâng tuï hoäi vôùi baäc taøi trí 
thoâng minh laø nguyeân do.  

Choáng traùi vôùi baäc hieàn taøi cuõng coù nguyeân do, laø nhöõng nguyeân 
do gì? 

–Ñoù laø maát choã toân kính ngöôõng moä, taâm hö doái maø taäp theo söï 
vui thích, ñoù laø nguyeân do.  

Nhö vaäy, naøy Tyø-kheo, phaøm heã maát choã hoäi tuï vôùi baäc hieàn 
thaùnh thanh cao thì haønh ñoäng thaáy nghe cuûa thaân, khaåu, yù toaøn laø meâ 
hoaëc, neân trong taâm beá taéc. Vì thaáy phi phaùp cho neân tín taâm höôùng tôùi 
söï huûy dieät. Do ñi ngöôïc vôùi chaùnh ñaïo cho neân taø kieán taêng tröôûng, vì 
taø kieán taêng tröôûng cho neân beân trong oâm söï tang toùc, do beân trong oâm 
söï tang toùc neân ba haïnh aùc phaùt trieån; ba haïnh aùc phaùt trieån thì naêm 
trieàn caùi sung maõn, do naêm trieàn caùi sung maõn neân ñaày ñuû goác si meâ; 
do ñaày ñuû goác si meâ môùi ñaày ñuû aùi thoï. Do vaäy aùi thoï naøy laàn hoài taêng 
tröôûng taïo ra nhieãm baån buïi traàn khoâng bôø beán. 

Nguoàn goác cuûa trí tueä giaûi thoaùt vöôït khoûi theá gian cuõng coù 
nguyeân do. Sao goïi laø nguyeân do cuûa trí tueä giaûi thoaùt vöôït khoûi theá 
gian? Dieäu phaùp cuûa baûy Giaùc (chi) laø nguyeân do.  

Göông saùng cuûa baûy Giaùc chi cuõng coù nguyeân do, laø nhöõng 
nguyeân do gì? 

–Ñoù laø boán yù chæ, noù laø nguoàn goác cuûa giaùc ngoä.  
Boán yù chæ cuõng coù nguoàn goác chöù khoâng phaûi khoâng coù nguoàn 

goác laø nhöõng nguoàn goác gì? 
–Ñoù laø ba haïnh thanh khieát trong saïch.  
Ba haïnh trong saïch cuõng coù nguoàn goác chöù khoâng phaûi khoâng coù. 

YÙ nghóa caên baûn cuûa noù laø gì? 
–Ñoù laø giöõ gìn caùc caên, chính ñieàu naøy laø nguyeân do.  
Giöõ gìn caùc caên cuõng coù nguyeân do chöù khoâng phaûi khoâng coù. 

Nghóa caên baûn cuûa noù laø gì? 
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–Ñoù laø chaùnh nieäm saùng soi, roïi chieáu.  
Chaùnh nieäm chieáu soi cuõng coù nguyeân do ñeå tö duy chaân chaùnh, 

laø nhöõng nguyeân do gì? 
–Ñoù laø nhôø tín taâm maø chaùnh nieäm ñöôïc thuø thaéng.  
Tín taâm cuõng coù nguyeân do chöù khoâng phaûi khoâng coù. Nguyeân 

do cuûa tín taâm laø gì? 
–Ñoù laø nghe nhieàu kinh ñaïo; thöù lôùp naém ñöôïc choã coát yeáu cuûa 

kinh laø nguyeân do.  
Nghe kinh phaùp cuõng coù nguyeân do chöù khoâng phaûi khoâng coù 

nguyeân do. Nguyeân do cuûa nghe kinh phaùp laø gì? 
–Ñoù laø vò Hieàn giaû laøm cho nghieäp ñöôïc thanh tònh, chaân chaùnh. 
Hieàn giaû thanh tònh cuõng coù nguyeân do, laø nhöõng nguyeân do 

naøo?  
Ñoù laø tuï hoäi vôùi nhöõng baäc taøi trí, thanh cao chaân chaùnh, 

trong traéng. 
Nhö vaäy, naøy Tyø-kheo, Hieàn giaû hoïc taäp thaéng phaùp, nöông töïa 

baäc minh trieát, phuïng söï baäc ña vaên neân coù theå ñöa ñeán nguoàn goác cuûa 
tín, goác tín ñaõ laäp, lieàn ñöôïc chaùnh nieäm, chaùnh nieäm ñaõ troàng lieàn 
thaâu nhieáp ñöôïc caùc caên, ñaõ thaâu nhieáp ñöôïc caùc caên thì Ba haïnh ñöôïc 
thanh tònh, Ba haïnh ñaõ thanh tònh lieàn ñöôïc Boán yù chæ, Boán yù chæ ñaõ 
vöõng lieàn coù Baûy giaùc yù, Baûy giaùc yù ñaõ thaønh laäp, ñoù chính laø Voâ vi, 
giaûi thoaùt vöôït khoûi theá gian. 

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy, taát caû ñeä töû ñeàu vaâng laøm. 
 

 
 
 
 


