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51. PHẨM PHI THƯỜNG 

KINH SỐ 8
[278]

 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-

vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 

rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ trưởng Cấp Cô Độc 

thân mang trọng bệnh. Xá-lơi-

phất, bằng thiên nhãn thanh tịnh 

không bợn dơ, thấy trưởng giả 

Cấp Cô Độc thân mang trọng 

bệnh, bèn nói với A-nan: 

“Thầy cùng tôi đi đến thăm 

Trưởng giả Cấp Cô Độc.” 

A nan đáp: 
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“Nên biết bây giờ là đúng lúc.” 

Lúc bấy giờ, đến giờ, A-nan 

khóac y ôm bát vào thành Xá-

vệ khất thực; lần hồi đi đến nhà 

trưởng giả Cấp Cô Độc, ngồi 

lên chỗ ngồi. Khi ấy Xá-lợi-

phất đang ở trên chỗ ngồi, nói 

với trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Bệnh của ông nay có thêm bớt 

gì không? Có thấy đau nhức bớt 

dần mà không tăng thêm nặng 

không?” 

Trưởng gỉa đáp: 

“Bệnh của con giờ rất ít hy 

vọng. Chỉ cảm thấy tăng chứ 

không cảm thấy giảm.” 
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Xá-lợi-phất nói: 

“Bây giờ Trưởng giả hãy nhớ 

tưởng Phật, rằng Như Lai là bậc 

Chí chân, Đẳng chánh giác, 

Minh hành túc, Thiện thệ, Thế 

gian giải, Vô thượng sỹ, Điều 

ngự trượng phu, Thiên nhân sư, 

hiệu Phật Thế Tôn. Ông cũng 

hãy nhớ tưởng Pháp, rằng Pháp 

của Như Lai rất sâu thẳm, đáng 

tôn, đáng quý, không gì sánh 

bằng, là điều mà Hiền Thánh tu 

hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng 

Tăng, rằng Thánh chúng của 

Như Lai hòa thuận trên dưới, 

không tranh tụng, thành tựu 

pháp tùy pháp. Thánh chúng ấy 

thành tựu giới, thành tựu tam 
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muội, thành tựu trí tuệ, thành 

tựu giải thoát, thành tựu giải 

thoát tri kiến. Tăng ấy gồm bốn 

đôi tám hạng. Đấy gọi là Thánh 

chúng của Như Lai đáng tôn, 

đáng quý, là ruộng phước vô 

thượng của thế gian.  

“Này Trưởng giả, nếu ai tu 

hành niệm Phật, [819c] niệm 

Pháp, niệm Tăng Tỳ kheo, 

phước đức ấy không thể tính 

kể, đạt đến chỗ cam lộ diệt tận.  

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, niệm Tam tôn Phật, Pháp, 

Thánh chúng, mà đọa vào ba 

nẻo dữ, không có trường hợp 

ấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
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ấy tu niệm Tam tôn chắc chắn 

đi đến cõi lành, sanh lên trời, 

trong loài người. 

“Rồi sau đó, này Trưởng giả, 

không khởi nơi sắc,[279] cũng 

không y sắc mà khởi nơi 

thức’[280] không khởi nơi thanh, 

cũng không y thanh mà khởi 

nơi thức; không khởi hương, 

cũng không y hương mà khởi 

nơi thức; không khởi nơi vị, 

cũng không y vị mà khởi nơi 

thức; không khởi nơi xúc trơn 

mịn, cũng không y xúc trơn mịn 

mà khởi nơi thức; không khởi 

nơi ý, cũng không y ý mà khởi 

nơi thức. Không khởi đời này, 

đời sau;[281] cũng không y đời 
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này, đời sau mà khởi nơi thức. 

Không khởi nơi ái, cũng không 

y ái mà khởi nơi thức. Vì sao 

vậy? Duyên ái mà có thủ; 

duyên thủ mà có hữu; duyên 

hữu mà có sanh, chết, sầu ưu 

khổ não không thể kể hết. Đó là 

có năm khổ thủ uẩn này. 

“Không có ngã, nhân, thọ 

mạng, sĩ phu, manh triệu, các 

loài hữu hình.[282] Khi mắt khởi 

thì khởi, không biết nó từ đâu 

đến. Khi mắt diệt thì diệt, 

không biết nó đi về đâu. Không 

có, mà mắt sanh; đã có, rồi mắt 

diệt; thảy đều do nhân duyên 

của các pháp tụ hội. Nói là pháp 

nhân duyên, đó là, duyên cái 
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này mà có cái kia; cái này 

không thì cái kia không. Tức là, 

duyên vô minh có hành, duyên 

hành có thức, duyên thức có 

danh sắc, duyên danh sắc có 

sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc*, 

duyên xúc có thọ*, duyên thọ 

có ái, duyên ái có thủ*, duyên 

thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 

duyên sanh có chết, duyên chết 

có sầu ưu khổ não không thể kể 

xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 

cũng vậy. Không có, mà sanh; 

đã có, rồi diệt; không biết nó từ 

đâu đến cũng không biết nó đi 

về đâu; thảy đều do nhân duyên 

của các pháp tụ hội. Này 
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Trưởng giả, đó gọi là pháp hành 

Không đệ nhất.” 

Bấy giơ trưởng giả Cấp Cô Độc 

buồn rầu rơi lệ không thể tự 

dừng. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi 

Cấp Cô Độc: 

“Vì nhân duyên gì mà ông bi 

cảm như vậy?” 

Trưởng giả đáp: 

“Không phải con bi cảm. Vì 

sao? Xưa con đã nhiều lần thừa 

sự Phật, cũng tôn kính các Tỳ 

kheo trưởng lão, nhưng chưa hề 

nghe được pháp tôn quý như 

vậy, như những điều mà Xá-lợi-

phất giảng dạy.” 
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Khi ấy A-nan nói với Cấp Cô 

Độc: 

“Trưởng giả, nên biết, thế gian 

có hai hạng [820a] người được 

Như Lai nói đến. Những gì là 

hai? Một là biết lạc, hai là biết 

khổ. Người đã quen sống với 

lạc kia, như thiện gia nam từ 

Da-thâu-đề. Người quen sống 

với khổ kia như Tỳ kheo Bà-

già-lê. Lại nữa, này Trưởng giả, 

Tỳ kheo Da-thâu-đề giải Không 

đệ nhất. Người được tín giải 

thoát là Tỳ kheo Bà-già-lê. Lại 

nữa, này Trưởng giả, người biết 

khổ và người biết lạc, cả đều 

tâm được giải thoát, cả hai đều 

là đệ tử của Như Lai, không ai 
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có thể sánh bằng. Bởi vì họ 

không chìm mất (chết), cũng 

không sanh.[283] Cả hai đều tinh 

cần vâng lời Phật dạy không 

biếng nhác, bỏ phế. Nhưng vì 

tâm có sự tăng giảm, nên người 

ta có kẻ biết, có kẻ không biết. 

Đúng như Trưởng giả đã nói, 

‘Xưa con đã nhiều lần thừa sự 

Phật, cũng tôn kính các Tỳ 

kheo trưởng lão, nhưng trước 

đây chưa hề nghe được pháp 

tôn quý như vậy, như những 

điều mà Xá-lợi-phất giảng dạy.’ 

Tỳ kheo Da-thâu-đề nhìn nơi 

đất mà tâm được giải thoát. Tỳ 

kheo Bà-già-lê quán sát nhìn 

con dao mà tức thì tâm được 

http://www.quangduc.com/kinhdien/Tangnhataham/tangnhataham10.html#_ftn283


11 
 

giải thoát. Cho nên, này Trưởng 

giả, nên làm như Tỳ kheo Bà-

già-lê.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất 

nói pháp một cách rộng rãi, 

khiến ông hoan hỷ, khiến phát 

tâm vô thượng. Sau đó, ngài rời 

chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Xá-lợi-phất đi chưa bao lâu, 

giây lát Cấp Cô Độc mạng 

chung,sanh lên trời Tam thập 

tam. Thiên tử Cấp Cô Độc này 

có năm công đức hơn hẵn chư 

thiên kia. Những gì là năm? 

Thọ mạng cõi trời, nhan sắc cõi 

trời, lạc thú cõi trời, oai thần 

cõi trời, và ánh sáng cõi trời. 
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Thiên tử Cấp Cô Độc khi ấy 

suy nghĩ như vầy, “Ta có được 

thân này là do ân đức của Như 

Lai. Nay ta không nên an trú 

mà hưởng thụ nơi ngũ dục. 

Trước hết, hãy đến Thế Tôn lễ 

bái, thăm hỏi. 

Rồi thiên tử Cấp Cô Độc với 

các thiên tử khác vây quanh 

trước sau cầm hoa trời rải lên 

thân Như Lai. Như Lai lúc ấy 

đang ở trong vườn Cấp Cô Độc, 

rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Vị thiên tử này đứng giữa hư 

không, chắp tay hướng về Thế 

Tôn mà nói bài kệ: 

Đây là cõi Kỳ-hoàn, 
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Chúng Tiên nhân[284] đang ở. 

Nơi Pháp vương ngự trị; 

Khiến phát tâm hoan hỷ. 

Thiên tử Cấp Cô Độc nói xong 

bài kệ này, Như Lai im lặng ấn 

khả. Liền khi ấy, vị thiên tử này 

nghĩ, “Như Lai đã im lặng ấn 

khả, ta nên xả thần túc để 

xuống hầu một bên.  

Bấy giờ Thiên tử Cấp Cô Độc 

bạch [820b] Thế Tôn rằng: 

“Con là Tu-đạt, lại tên là Cấp 

Cô Độc mà mọi người đều rõ, 

lại cũng là đệ tử của Như Lai, 

vâng lời dạy của Thánh Tôn. 
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Nay con đã mạng chung, sanh 

lên trời Tam thập tam.” 

Thế Tôn nói: 

“Ông do ân đức gì mà nay được 

thân trời này?” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Con mông nhờ oai lực của 

Phật mà được thân trời.” 

Rồi thiên tử Cấp Cô Độc rải 

hoa trời lên trên thân Như Lai, 

và cũng rải lên trên thân của A-

nan và Xá-lợi-phất. Sau đó, đi 

nhiểu khắp Kỳ-hòan bảy vòng, 

và biến mất. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với A-

nan: 
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“Đêm qua có thiên tử đến chỗ 

Ta, nói bài kệ sau đây.: 

Đây là cõi Kỳ-hoàn, 

Chúng Tiên nhân đang ở. 

Nơi Pháp vương ngự trị; 

Khiến phát tâm hoan hỷ. 

“Ròi thiên tử ấy đi nhiểu khắp 

Kỳ-hoan bảy vòng, và lui mất. 

A-nan, ông có biết thiên tử ấy 

không?” 

A nan đáp: 

“Tất nhiên là Trưởng giả Cấp 

Cô Độc.” 

Phật nói: 
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“A-nan, đúng như lời ông nói. 

Lành thay, ông bằng trí vị 

tri[285] mà biết được thiên tử ấy. 

Vì sao vậy? Vị đó là thiên tử 

Cấp Cô Độc.” 

A nan bạch Phật: 

“Cấp Cô Độc nay sanh lên trời, 

tên là gì?” 

Phật đáp: 

“Vẫn tên là Cấp Cô Độc. Vì sao 

vậy? Vị thiên tử này ngay ngày 

mới sanh chư thiên ở đó ai cũng 

nói, ‘Thiên tử này khi còn ở 

loài người là đệ tử của Như Lai, 

luôn luôn với đẳng tâm mà bố 

thí rộng khắp, giúp đỡ hết thảy 

những người nghèo khổ. Do 

http://www.quangduc.com/kinhdien/Tangnhataham/tangnhataham10.html#_ftn285


17 
 

công đức này, ở trên trời Tam 

thập tam vẫn gọi tên cũ là Cấp 

Cô Độc.” 

Bấy giờ Thế Tôn ói với các Tỳ 

kheo: 

“Tỳ kheo mà có công đức lớn, 

thành tựu trí tuệ, đó là A-nan. 

Nay đang ở địa vị hữu học mà 

trí tuệ không ai sánh bằng. Vì 

sao vậy? Điều mà A-la-hán cần 

phải biết, thì A–nan cũng biết. 

Điều cần học nơi chư Phật quá 

khứ, A-nan cũng đều biết rõ. 

Thời quá khứ có người nghe rồi 

mới hiểu rõ, còn như Tỳ kheo 

A-nan hiện nay mới nhìn ngắm 

cũng biết rõ, rằng ‘Như Lai cần 
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như vậy, Như Lai không cần 

như vậy.’ Đệ tử của chư Phật 

quá khứ nhập định rồi mới biết 

sự việc chưa xảy ra. Còn như 

Tỳ lheo A-nan của Ta ngày nay 

nhìn đến là tỏ rõ.” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ 

kheo: 

“Trong hàng Thanh văn của Ta, 

hiểu biết rộng rãi, có tinh tấn 

dũng mãnh, niệm không thác 

loạn. đa [820c] văn đệ nhất, có 

khả năng chấp sự, đó là Tỳ 

kheo A-nan.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe 

những lời Phật dạy, hoan hỷ 

phụng hành. 
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