
Kinh Tự Tứ 
 

 
Hán dịch:  Đời Tống, Tam tạng Cầu na Bạt đà la 1 

Việt dịch: Quảng Minh 
 

Tôi nghe như vầy:  Một thời đức Phật trú thành Vương xá, nơi vườn trúc Ca 
lan đà, kiết hạ an cư 2 cùng với năm trăm vị đại tỳ kheo.   Các vị ấy đều là A la 
hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, đã bỏ các gánh nặng, đoạn trừ hữu lậu kiết 
sử, chánh trí, tâm khéo giải thoát; ngoại trừ một tỳ kheo là tôn giả A nan, được đức 
Thế tôn ghi nhận rằng, tôn giả sẽ đắc vô tri chứng 3 ngay trong đời hiện tại. 
 

Bấy giờ, đến ngày mười lăm (tháng bảy), giờ thọ tự tứ 4, Thế tôn trải tọa cụ 
trước Tăng chúng mà ngồi.  Ngồi xong, Thế tôn bảo các tỳ kheo: “Ta là bà la môn 
đắc niết bàn hoàn toàn, nắm giữ cái thân tối hậu 5; là đại y sư có thể bạt nhổ mũi 
kiếm (đã đâm vào chư vị).  Ta là bà la môn đắc niết bàn, nắm giữ cái thân tối hậu; 
là vô thượng y sư có thể bạt nhổ mũi kiếm (đã đâm vào chư vị).  Chư vị là con Ta, 
từ miệng của Ta mà sanh, từ pháp hóa của Ta mà sanh, hưởng phần tài sản chánh 
pháp của Ta.  Chư vị hãy nhiếp thọ Ta, đừng để thân, miệng, ý của Ta có những 
điều đáng hiềm trách.” 
 

Lúc ấy, tôn giả Xá lợi phất ở trong chúng hội, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại 
pháp y, lạy Phật, chắp tay thưa với Phật: 
 

“Bạch đức Thế tôn, như Thế tôn vừa nói: ‘Ta là bà la môn đắc niết bàn hoàn 
toàn, nắm giữ cái thân tối hậu; là đại y sư có thể bạt nhổ mũi kiếm (đã đâm vào chư 
vị).  Ta là bà la môn đắc niết bàn hoàn toàn, nắm giữ cái thân tối hậu; là vô thượng 
y sư có thể bạt nhổ mũi kiếm (đã đâm vào chư vị).  Chư vị là con Ta, từ miệng của 
                                                             
1 Tạp A Hàm, quyển 45, kinh số 1212, do đại sư Cầu Na Bạt Đà La (394-468) dịch vào khoảng 
sau 435 TL, đời Lưu Tống (420-478).  
2 Hạ an cư: kiết hạ an cư, vũ quý an cư hay vũ an cư (an cư mùa mưa). 
3 Vô tri chứng: chứng tịch tĩnh bất động, chân trí siêu quá tất cả phân biệt. 
4 Nguyệt thực thọ thời (月食受時): còn gọi là tự tứ thời (自恣時). Trung a hàm, kinh Thỉnh 

thỉnh, gọi là thỉnh thỉnh thời (請請時). Tăng nhất a hàm, gọi là thọ tuế nhật (受歲日). Biệt dịch 
Tạp a hàm ghi: Vào ngày mười lăm tháng bảy, đến lúc tự tứ (ư thất nguyệt thập ngũ nhật, tự tứ 
thời đáo; 於七月十五日, 自恣時到). 
5 Hậu biên thân (後邊身): cái thân tối hậu trong dòng sanh tử luân hồi, bỏ cái thân này thì nhập 
niết bàn, không còn thọ sanh nữa. 



Ta mà sanh, từ pháp hóa của Ta mà sanh, hưởng phần tài sản chánh pháp của Ta.  
Chư vị hãy nhiếp thọ Ta, đừng để thân, miệng, ý của Ta có những điều đáng hiềm 
trách.’” 
 

“Bạch đức Thế tôn, chúng con không thấy thân, miệng, ý của đức Thế tôn có 
điều gì đáng hiềm trách.  Vì sao?  Ai chưa điều phục, đức Thế tôn làm cho điều 
phục; ai chưa tịch tĩnh, đức Thế tôn làm cho tịch tĩnh; ai chưa yên ổn, đức Thế tôn 
làm cho yên ổn; ai chưa niết bàn, đức Thế tôn làm cho niết bàn.  Như lai là người 
biết đạo, Như lai là người thuyết đạo, Như lai là người hướng đạo.  Từ Như lai, 
chư vị Thanh văn thành tựu bằng cách tùy thuận đạo, tôn sùng đạo, vâng theo lời 
dạy của Như lai, sống đúng theo sự chỉ dạy, chính xác hướng đến hoan hỷ, an lạc, 
thiện pháp chân như 6.  Đối với đức Thế tôn, chúng con không thấy các hành nơi 
thân, miệng, ý của đức Thế tôn có điều gì đáng hiềm trách.  Hôm nay con đối trước 
đức Thế tôn, con cầu xin đức Thế tôn nhiếp thọ cho con, thấy, nghe hay nghi con 
có lỗi gì không? Thân, miệng, ý của con có điều gì đáng hiềm trách không? 
 

Đức Phật bảo tôn giả Xá lợi phất: “Ta không thấy ông có lỗi gì được thấy, 
nghe hay nghi, và thân, miệng, ý của ông cũng không có điều gì đáng hiềm trách.  
Vì sao?  Xá lợi phất, ông là vị trì giới, đa văn, ít muốn, biết đủ, tu hạnh viễn ly, 
tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh thọ 7, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ sáng bén, 
trí tuệ thoát ra, trí tuệ chán rời, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu 8, trí tuệ không ai 
bằng, thành tựu những phẩm chất quý báu như vậy của trí tuệ; ông chỉ dạy lợi 
mừng 9 và cũng thường tán thán sự chỉ dạy lợi mừng, vì chúng sanh thuyết pháp 
chưa từng mệt mỏi.  Thí như trưởng tử thứ nhất của Chuyển luân thánh vương 
đáng nhận lễ quán đảnh, mà chưa nhận quán đảnh, nhưng đang trú ở nghi pháp 
quán đảnh.  Những pháp tắc của phụ vương đã chuyển vận (luân bảo), vị trưởng tử 
cũng có thể theo đó chuyển vận.  Nay ông cũng như thế, là trưởng tử của Ta, đáng 

                                                             
6 Hóa địa bộ lập ra 3 chân như vô vi là: thiện pháp chân như, bất thiện pháp chân như và vô ký 
pháp chân như.  Chân như vô vi là thể tánh như thật, thường hằng, không hư vọng biến dị của 
các pháp. 
7 Chánh thọ = chánh định, đẳng chí, tam ma bát đề (tu quán). 
8 Trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ sáng bén, trí tuệ thoát ra, trí tuệ yểm ly, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí 
tuệ sâu: nhanh nhạy là hiểu nhanh và nhiều về pháp và giới của Phật thuyết; sáng bén là hiểu nhỏ 
và sâu; thoát ra là cái hiểu ấy làm cho thoát khỏi sanh tử; chán rời là cái hiểu ấy thấy rõ các hành, 
5 uẩn và 6 xứ là vô thường nên rời xa, dẫn ra niết bàn; lớn là trí tuệ biện thuyết vô cùng tận; rộng 
và sâu là trí tuệ quán triệt sâu rộng.                                             
9 Thị giáo chiếu hỷ (示教照喜): Cũng là thị giáo lợi hỷ (示教利喜). Thị là trình bày cho người 
nghe rõ thiện ác, tốt xấu; giáo là thuyết phục người nghe bỏ ác làm lành, rời xấu theo tốt; lợi là 
chỉ ra sự lợi ích của việc thực hành ấy; hỷ là tán thưởng sự thực hành ấy cho người nghe vui 
mừng. 



nhận lễ quán đảnh, mà chưa nhận quán đảnh, nhưng đang trú ở nghi pháp quán 
đảnh.  Ta đã chuyển vận bánh xe chánh pháp và ông cũng có thể theo đó mà 
chuyển vận.  Ông đã được vô sở khởi  10, hết các hữu lậu, tâm khéo giải thoát.  Như 
vậy, Xá lợi phất, Ta không thấy ông có lỗi gì được thấy, nghe hay nghi, và thân, 
miệng, ý của ông cũng không có điều gì đáng hiềm trách.”   
 

Tôn giả Xá lợi phất thưa với Phật: “Bạch đức Thế tôn, phần con không có 
lỗi gì được thấy, nghe hay nghi, và thân, miệng, ý của con cũng không có điều gì 
đáng hiềm trách, còn Tăng chúng năm trăm vị tỳ kheo đây, có vị nào mà đức Thế 
tôn thấy, nghe hay nghi có lỗi gì không? Thân, miệng, ý của vị nào có điều gì đáng 
hiềm trách không?” 
 

Đức Phật bảo tôn giả Xá lợi phất: “Đối với năm trăm vị tỳ kheo đây, Ta 
không thấy chư vị có lỗi gì được thấy, nghe hay nghi, và thân, miệng, ý của chư vị 
cũng không có điều gì đáng hiềm trách.  Vì sao?  Năm trăm vị tỳ kheo đây đều là 
A la hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, đã bỏ các gánh nặng, đoạn trừ hữu lậu 
kiết sử, chánh trí, tâm khéo giải thoát; ngoại trừ một tỳ kheo là tôn giả A nan, được 
Ta ghi nhận rằng, tôn giả sẽ đắc vô tri chứng ngay trong đời hiện tại.  Cho nên, 
năm trăm vị tỳ kheo đây, Ta không thấy chư vị có lỗi gì được thấy, nghe hay nghi, 
và thân, miệng, ý của chư vị cũng không có điều gì đáng hiềm trách.” 
  

Tôn giả Xá lợi phất thưa với Phật: “Năm trăm vị tỳ kheo đây, đức Thế tôn 
không thấy chư vị có lỗi gì được thấy, nghe hay nghi, và thân, miệng, ý của chư vị 
cũng không có điều gì đáng hiềm trách.  Tuy nhiên, trong Tăng chúng đây, con 
muốn biết có bao nhiêu vị tỳ kheo được tam minh 11?  Có bao nhiêu vị tỳ kheo 
được câu giải thoát 12?  Có bao nhiêu vị tỳ kheo được tuệ giải thoát 13?” 
 

Đức Phật bảo tôn giả Xá lợi phất: “Trong năm trăm vị tỳ kheo đây, có chín 
mươi vị tỳ kheo được tam minh, có chín mươi vị tỳ kheo được câu giải thoát, các 
vị tỳ kheo còn lại được tuệ giải thoát.  Này Xá lợi phất, chư vị tỳ kheo đây đều đã 
viễn ly mọi dao động 14, không có ai là vỏ trấu mà chỉ toàn là hạt chắc chân thật.” 
 
                                                             
10 Vô sở khởi: Chuyển vận bánh xe chánh pháp đúng với tuệ giác. 
11 Tam minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. 
12 Câu giải thoát: Còn gọi là câu phần giải thoát (俱分解脫). Câu  phần vì có hai phần chướng: 
phiền não phần chướng và giải thoát phần chướng.  Vị A la hán có tuệ giải thoát đồng thời có 
diệt tận định, gọi là vị được câu giải thoát. 
13 Tuệ giải thoát: Các lậu hoàn toàn diệt tận, giải thoát nhờ sức mạnh của trí tuệ. 
14 Ly chư phiêu chuyển (離諸飄轉): Rời khỏi các lay chuyển, tức đã được sự bất thối chuyển. 



Khi ấy, tôn giả Bà kỳ xá ở trong chúng hội khởi lên ý nghĩ: “Hôm nay ta nên 
ở trước đức Thế tôn và đại chúng hiện diện mà nói kệ tán thán sự nhiếp thọ.”  Nghĩ 
như vậy rồi, tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại pháp y, lạy Phật, gối phải 
quỳ sát đất, chắp tay thưa với đức Phật: “Bạch đức Thế tôn, con có điều muốn nói.  
Bạch đức Thiện thệ, con có điều muốn nói.” 
 

Đức Phật bảo tôn giả Bà kỳ xá: “Hãy nói những gì ông muốn.” 
 

Bấy giờ, tôn giả Bà kỳ xá liền nói kệ rằng: 
 

Ngày mười lăm thanh tịnh 
Tăng chúng năm trăm vị 
Đoạn trừ tất cả kết 
Đại Tiên hết hậu hữu 
Thanh tịnh tập thân cận  
Thanh tịnh rộng giải thoát 
Không còn thọ các hữu 
Sanh tử đã dứt tuyệt 
Việc cần làm đã làm 
Tất cả lậu đã hết 
Mây ngũ cái đã trừ 
Nhổ rễ gai ái dục. 
Sư tử không sợ hãi 
Rời tất cả hữu dư 
Giết oán kết các hữu 
Siêu việt cảnh hữu dư 
Các oán địch hữu lậu 
Thảy đều đã tiềm phục. 
Giống như Chuyển luân vương 
Nhiếp thọ các quyến thuộc  
Tâm từ rộng tuyên hóa 
Mọi thần dân vâng theo. 
Hàng phục ma, oán địch 
Là đạo sư vô thượng 
Tâm tín kính phụng thờ 
Ba minh, lão tử diệt 
Là con thật pháp Phật 
Không lo lắng dao động 
Nhổ sạch gai phiền não 



Kính lễ đấng Nhật thân 15. 
 

Đức Phật nói kinh này xong, chư vị tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 
 
 

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

                                                             
15 Chánh văn là nhật chủng dận (日種胤): giòng dõi của mặt trời.  Cách dùng khác là: nhật chủng 

tánh (日種姓), nhật thân (日親), nhật chi thân (日之親), nhật quang tôn (日光尊). Vì tổ tiên của 
Thích Ca tộc là Thái dương tộc, cho nên “nhật chủng tánh tôn” chỉ cho đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. 


