
Kinh Thọ Tuế 
 

Hán dịch: Tam tạng Cù đàm Tăng già đề bà 1 
Việt dịch: Quảng Minh 

 
Tôi nghe như vầy:  Một thời đức Phật trú ở khu vườn phía đông của vườn bà 

Lộc Mẫu 2, nước Xá vệ, cùng với năm trăm vị đại tỳ kheo câu hội. 
 
Bấy giờ, đến ngày mười lăm tháng bảy, đức Thế tôn trải tọa cụ ở giữa 

khoảng đất trống, các tỳ kheo Tăng trước sau vây quanh. Đức Phật bảo tôn giả A 
nan: “Hôm nay, ở nơi đất trống, ông hãy đánh kiền chùy. Vì sao? Vì hôm nay là 
ngày mười lăm tháng bảy, ngày thọ tuế.” 

 
Khi đó, tôn giả A nan gối phải chấm đất, quỳ xuống chắp tay, liền nói kệ 

rằng: 
 

Đấng Tịnh nhãn ai bằng         
Vô sự mà không luyện 
Trí tuệ không đắm nhiễm       
Vì sao gọi thọ tuế? 

 
Bấy giờ, đức Thế tôn dùng kệ đáp tôn giả A nan: 
 

Thọ tuế sạch ba nghiệp           
Việc làm thân, miệng, ý 
Hai tỳ kheo đối nhau             
Bày tỏ lỗi lầm mình 
Bằng cách xưng pháp danh    
Nói nay chúng thọ tuế 
Tịnh ý tôi thọ tuế     

                                                             
1 Tăng nhất a hàm, quyển 24, phẩm 32: Thiện tụ, kinh số 5, không có tên kinh nên tạm đặt là 
kinh Thọ Tuế. Kinh này so với Phật Thuyết Thọ Tân Tuế Kinh (佛說受新歲經), Trúc Pháp Hộ 
dịch (ĐTK 61), thì hoàn toàn giống nhau. 
2 Đông uyển Lộc Mẫu viên (東苑鹿母園): Cách tinh xá Kỳ Viên khoảng 5 km có một vườn 
xoài, được cho là khu giảng đường Lộc Mẫu, do nữ thí chủ Tỳ Xá Khư (Visakha, Lộc Mẫu) cúng 
dường. Trong khuôn viên này, bà cho xây dựng một ngôi đại giảng đường nằm ở phía Đông của 
khu vườn nên gọi là Đông Viên tịnh xá, còn gọi là Đông viên Lộc Mẫu giảng đường 
(東園鹿母講堂).  



Cúi xin chỉ lỗi lầm. 
 

Bấy giờ, tôn giả A nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: 
 

Quá khứ hằng sa Phật          
Bích chi và thanh văn 
Đều là pháp chư Phật             
Hay riêng Thích ca văn? 
 

Bấy giờ, đức Phật lại dùng kệ đáp tôn giả A nan: 
 
Quá khứ hằng sa Phật          
Đệ tử tâm thanh tịnh 
Đều là pháp chư Phật  
Chẳng riêng Thích ca văn. 
Bích chi không pháp này 
Không tuổi, không đệ tử 
Một mình không bạn bè         
Không nói pháp cho người. 
Vị lai Phật Thế tôn      
Hằng sa không thể tính 
Cũng hành thọ tuế này 
Như pháp Cồ đàm nay. 
 

Tôn giả A nan sau khi nghe những lời này rồi, vui mừng hớn hở, không thể  
tự chế, liền lên giảng đường, tay cầm kiền chùy và nói lời rằng: “Hôm nay, tôi 
đánh trống đức tin đối với Như Lai 3, các chúng đệ tử của Như Lai đều nên tập họp 
lại.” 

 
Rồi tôn giả lại nói kệ rằng: 

 
Hàng phục ma lực oán         
Trừ sạch kết không còn 
Đất trống đánh kiền chùy      
Tỳ kheo nghe vân tập. 
Những người muốn nghe pháp        
Vượt qua biển sanh tử 
Nghe tiếng vi diệu này 

                                                             

3 Tín cổ (信鼓): Về sự là tập họp đại chúng; về pháp là quy tâm không hai. 



Hãy tập họp về đây. 
 

Sau khi đánh kiền chùy, tôn giả A nan đến chỗ đức Thế tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên, bạch đức Thế tôn: “Nay đã đến giờ, cúi xin đức Thế 
tôn dạy bảo chúng con.” 
 

Bấy giờ, đức Thế tôn bảo tôn giả A nan: “Ông hãy ngồi theo thứ lớp.  Như 
Lai tự biết thời.” 

 
Thế tôn ngồi lên đệm cỏ, bảo các tỳ kheo: “Tất cả các ông hãy ngồi lên đệm 

cỏ.” 
 
Các tỳ kheo đáp: “Dạ vâng, bạch đức Thế tôn.”  
 
Các tỳ kheo đều đã ngồi lên đệm cỏ.  Bấy giờ, đức Thế tôn im lặng quan sát 

các tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: “Hôm nay Ta muốn thọ tuế.  Ta có lỗi gì với Tăng 
chúng không? Thân, miệng, ý của Ta có phạm lỗi gì không?”  

 
Đức Như lai nói những lời này xong, các tỳ kheo im lặng không đáp. Bấy 

giờ, Ngài hỏi lại các tỳ kheo lần thứ ba: “Hôm nay, Ta muốn thọ tuế. Ta có lỗi gì 
với Tăng chúng không?” 

 
Bấy giờ, tôn giả Xá lợi phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay bạch 

đức Thế tôn: “Tăng chúng tỳ kheo quan sát, thấy Như Lai không có lỗi gì nơi thân, 
miệng, ý. Vì sao? Cho đến hôm nay, đức Thế tôn đã độ cho người chưa được độ, 
đã giải thoát cho người chưa giải thoát, khiến được niết bàn cho người chưa được 
niết bàn, đã cứu giúp cho người cần được cứu giúp, làm cho người mù được sáng 
con mắt 4, vì người bệnh làm đại y vương, là đấng Độc tôn không ai đồng đẳng 
trong ba cõi, là đấng Tối tôn, là đấng Tối thượng, khiến phát đạo tâm cho người 
chưa phát đạo tâm.  Người chưa tỉnh thức, đức Thế tôn làm cho tỉnh thức; người 
chưa nghe pháp, đức Thế tôn làm cho nghe pháp; đức Thế tôn vì người lầm lạc mà 
tạo con đường tắt thường dẫn đến chánh pháp.  Vì những duyên sự này, đức Như 
Lai không có lỗi gì đối với Tăng chúng, và cũng không có lỗi gì nơi thân, miệng, 
ý.” 
 

Rồi tôn giả Xá lợi phất thưa với đức Thế tôn:  “Hôm nay, con hướng về đức 
Như Lai mà tự bày tỏ. Không biết đối với đức Như lai cùng Tăng chúng tỳ kheo, 
con có lỗi gì không?” 
                                                             
4 Chuyện 500 người mù được sáng mắt trong kinh Hiền ngu. 



 
Đức Thế tôn bảo: “Này Xá lợi phất, những việc làm nơi thân, miệng, ý của 

ông không có gì trái phẩm hạnh. Vì sao?  Ông có trí tuệ không ai sánh kịp, trí tuệ 
biết các chủng loại, trí tuệ vô lượng, trí vô biên, trí không gì bằng, trí nhanh nhạy, 
trí sắc bén, trí sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn, biết đủ, thích nơi vắng vẻ, có nhiều 
phương tiện, niệm không thác loạn, đạt tam muội tổng trì, đầy đủ căn nguyên 5, 
thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành 
tựu giải thoát tri kiến tuệ, dũng mãnh, kham nhẫn, thuyết pháp không ác 6, không 
làm điều phi pháp, tâm tánh nhu hòa, không hành thô tháo. Giống như đại thái tử 
của Chuyển luân thánh vương sẽ nối ngôi vua, chuyển vận bánh xe pháp. Xá lợi 
phất cũng vậy, chuyển vận bánh xe pháp vô thượng mà chư thiên, loài người, rồng, 
quỷ, ma và thiên ma đều không thể chuyển vận. Những lời ông nói ra thường đúng 
pháp nghĩa, chưa từng trái nghĩa lý.” 

 
Bấy giờ, tôn giả Xá lợi phất thưa với đức Phật: “Năm trăm vị tỳ kheo này 

đều muốn thọ tuế. Năm trăm chư vị này làm gì có lỗi với đức Như lai không?” 
 
Đức Thế tôn dạy: “Không có gì phải trách cứ về các hành nơi thân, miệng, ý 

của năm trăm tỳ kheo này. Vì sao? Này Xá lợi phất, đại chúng ở đây hoàn toàn 
thanh tịnh, không có tỳ vết.  Trong Tăng chúng đây, vị hạ tọa thấp nhất cũng đắc 
quả Tu đà hoàn, nhất định tiến đến pháp bất thối chuyển. Vì vậy Ta không thể 
trách cứ chư vị.” 
 

Bấy giờ, tôn giả Đa kỳ đa ở trong Tăng chúng, rời khỏi chỗ ngồi đến trước 
đức Thế tôn, đảnh lễ sát chân,  rồi thưa với đức Thế tôn: “Con có điều muốn nói.” 

 
Đức Thế tôn bảo: “Ông có điều muốn nói, nay đã đúng thời.” 
 
Ở trước đức Phật, tôn giả Đa kỳ xa liền tán thán đức Phật và Tăng chúng tỳ 

kheo bằng bài kệ sau: 
 

Ngày mười lăm thanh tịnh       
Họp năm trăm tỳ kheo 
Các kết  phược đã cởi  
Không ái, không tái sanh. 
Vua Chuyển luân đại thánh   
Được quần thần vây quanh 

                                                             
5 Căn nguyên: là ba thiện căn không tham, không sân và không si. 
6 Không ác: lời nói vi diệu, thiện lành. 



Đi khắp các thế giới  
Trên trời và thế gian. 
Đại tướng tôn trong đời          
Vì người làm đạo sư  
Đệ tử vui đi theo         
Đủ ba minh 7, sáu thông 
Là con Phật chân chánh        
Không có chút bụi dơ 
Nhổ bỏ gai ái dục     
Nay con xin quy mạng. 

 
Bấy giờ, đức Thế tôn ghi nhận những lời của tôn giả Đa kỳ xa.  Tôn giả Đa 

kỳ xa khởi lên ý nghĩ: “Hôm nay, đức Như lai ghi nhận lời nói của mình”, trong 
lòng vui mừng  hớn hở, không thể tự chế, đứng dậy lạy Phật, rồi lui về chỗ cũ. 
 

Bấy giờ, đức Thế tôn bảo các tỳ kheo: “Trong chúng thanh văn đây, vị đệ tử 
làm kệ tụng bậc nhất chính là tỳ kheo Đa kỳ xa, và người mà trong lời nói không gì 
phải nghi vấn cũng chính là tỳ kheo Đa kỳ xa.” 
 

Bấy giờ, các tỳ kheo nghe đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
 
 

5/6/2012 (16/4/AL) 
 

                                                             
7 Tam đạt = tam minh: túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. 


