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Kinh Xa Lìa Ái Dục  

Chủ nhật, 02 Tháng 5 2010 20:45 Sư 

Ông Làng Mai dịch ra quốc ngữ  

Kinh Xa Lìa Ái Dục 

(Di Lặc Nạn Kinh) 

Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại 

Tạng Tân Tu 198 

tương đương với Tissametteyya Sutta, 

Sutta-Nipàta 814-823 

1. Vướng mắc vào sắc dục là căn 

nguyên của bao nhiêu si mê lỗi lầm, 

những si mê lỗi lầm này ngăn không 

cho mình tiếp tục đi tới trên con đường 

Đạo rộng thênh thang. Xin đức Thế 

Tôn giáo giới cho chúng con, để chúng 

con có thể hành trì và lìa xa được mọi 

hệ lụy gây nên do sắc dục. 

http://www.langmai.org/tu-hoc/kinh-van/1504-kinh-xa-lia-ai-dc.html
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2. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình 

bóng một đối tượng ái dục thì chúng 

con thường quyên mất lời truyền dạy 

của đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất 

con đường chánh mà chúng con muốn 

đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ 

nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ 

tự trước sau trong công phu hành trì tu 

tập. 

3. Người xuất gia là người đi một mình 

với cái tâm ban đầu với chủ đích là 

khám phá cho ra được Chân Đế, nhưng 

sau đó một thời gian có thể đi ngược 

lại với lý tưởng của mình một khi bị 

vướng vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia 

không còn chịu đi trên con đường 

thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố, người 
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xuất gia ấy không còn khả năng phân 

biệt được chánh tà. 

4. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn 

kính và yêu mến vì giá trị đạo đức của 

mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất 

tất cả những cái tốt đẹp đó. Thấy được 

sự thực này, ta phải hết lòng tu tập, 

quyết tâm xa lìa con đường ái dục. 

5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và 

cái hại của sắc dục, phải thấy được một 

khi đã vướng vào sắc dục rồi thì ta sẽ 

đi về đâu. Phải lắng nghe những lời 

dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để 

mà đề cao cảnh giác. Phải thực tập 

chánh tư duy để thấy được những 

thống khổ và những hổ thẹn mà sắc 

dục có thể đem lại cho ta. 
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6. Cái hành của ta phải đi theo với cái 

thấy của ta. Phải học phép độc cư, 

đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng 

trái phép. Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra 

tà loạn, khiến cho kẻ hành giả đánh 

mất đi tất cả cái năng lượng dũng mãnh 

của chính mình. 

7. Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo 

trong lòng sự sợ hãi. Giây phút giao 

hoan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này 

phải mang lấy lâu dài. Đã trót vướng 

vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói 

lên những lời gian dối không thật. 

8. Thấy được những hệ lụy gây nên do 

sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng 

bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Vị mâu 

ni kiên trì trên con đường sống độc cư 
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của mình, khi đi cũng như khi về. Vị 

ấy hướng về nẻo sáng mà đi, không bị 

tập khí si mê lôi kéo. 

9. Sống một mình để đi trên con đường 

hướng thượng tìm cầu chân lý, ta đã có 

con đường rồi nhưng ta không nên tự 

kiêu. Tuy chưa thực chứng được Niết 

Bàn, nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh 

Niết Bàn rồi. 

10. Nên phát khởi tâm nguyện vượt cao 

đi xa, không dừng lại ở cõi sắc và cõi 

vô sắc. Theo lời đức Thiện Thệ chỉ 

dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi 

khổ. Được như thế thì bao nhiêu cám 

dỗ sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không 

làm gì được ta. 
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Bối Cảnh 

Đây là kinh Di Lặc Nạn. Câu hỏi của 

thầy Di Lặc là về đề tài năng lượng 

tình dục. Đế Tu Di Lặc (Tissa Metteya) 

là một vị xuất gia trẻ, trước đó là đệ tử 

của một vị Phạm Chí tên là Bàvari, 

nhưng sau đó cả hai thầy trò đều trở 

thành đệ tử xuất gia của Bụt. Thầy Di 

Lặc đã từng đặt câu hỏi này với một vị 

cư sĩ trẻ tên là Xá Lợi Phất (không phải 

thầy Xá Lợi Phất) nhưng vị này đã 

không trả lời được, dù vị này đã từng 

nghe nhiều thầy lớn đàm luận với nhau. 

Cuối cùng thầy hỏi thẳng đức Thế Tôn: 

làm sao mà một người tu trẻ có thể xử 

lý được năng lượng tình dục để không 

bị thối thất trên bước đường tu học? 
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Đại Ý 

Kinh này gồm mười hai bài kệ. Kinh 

này cũng nối tiếp đề tài của kinh trước, 

nói về buông bỏ ân ái. Người xuất gia 

tuy không còn sống cuộc đời lứa đôi 

nữa, nhưng vẫn phải đương đầu với 

vấn đề ái dục, bởi vì năng lượng ái dục 

là năng lượng tự nhiên của con người, 

mình vẫn phải đối phó, dù mình đã là 

người xuất gia. 

Bụt dạy thầy Di Lặc phải thực tập vững 

chãi các giới điều và uy nghi, đừng để 

xảy ra sự chung đụng trái phép. Đừng 

tự phụ là mình đã giỏi, không cần tới 

những “chi tiết nhỏ nhặt” của giới luật 

và uy nghi. Phải phát đại nguyện vượt 
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cao, đi xa, và tâm Bồ Đề ấy sẽ bảo hộ 

cho mình. Và phải luôn luôn quán 

chiếu để thấy những hệ lụy mà sắc dục 

đem lại. Vướng vào sắc dục rồi, mình 

sẽ như một cỗ xe không còn đi đường 

thẳng nữa mà bắt đầu lăn xuống hố, 

mình không tiếp tục được sự hành trì, 

mình phải chịu mất đi sự tin tưởng và 

quý chuộng của các bạn đồng tu, mình 

bắt buộc phải nói những lời gian dối và 

chịu đựng rất nhiều thống khổ và 

những hổ thẹn, tất cả đều do sắc dục 

đem đến.  

  

Những người xuất sĩ già trẻ phải biết 

cám ơn thầy Di Lặc vị xuất sĩ trẻ tuổi 

thời ấy, vì thầy đã can đảm hỏi những 

câu hỏi rất thật để Bụt có thể soi sáng 
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cho tất cả những người xuất gia trẻ tuổi 

khác. Phép thực tập của Bụt gồm có hai 

điểm chính: thứ nhất là phải thực tập 

giới luật và uy nghi cho vững chãi, thứ 

hai là phải tự nhắc nhở, nhắc nhở nhau 

và quán chiếu về những hệ lụy mà ái 

dục có thể mang tới. 

 


