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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 

 

Nhân đại lễ Phật Đản PL 2560 – DL 2016 ChuàNet tập hợp một số lời dạy của đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni rải rác ở các kinh: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 

kinh ; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa ; Kinh Trung Bộ … thành kinh có tên:  

Đạo Phật Thuần Khiết . 

Kinh Đạo Phật Thuần Khiết này dùng ngôn ngữ hiện đại – nhằm giúp mọi người 

dễ nắm bắt, dễ hiểu hơn – tuyệt đối không làm sai lệch tư tưởng , ý dạy của Thế 

Tôn. 

Việc phổ biến rộng rãi kinh này – là Pháp thí – phước đức có được là vô lượng vô 

biên – không gì so sánh được. 

 

ChuàNet cung kính giới thiệu. 
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PHẨM 

 

 

 

 

 

 

HÃY LÀ NGƯỜI KHỎE MẠNH,  

ĐẸP ĐẼ, SANG GIÀU … 
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Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Phàm là con người: khỏe mạnh, đẹp đẽ hay dị tật, ốm yếu, xấu xí …  tất thảy đều 

do chính mình tạo ra – không có một đấng quyền năng nào ban tặng hoặc tước đoạt 

hoặc trừng phạt.   

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Phàm là con người: giàu sang, phú quý hay nghèo hèn, đói kém … tất thảy đều do 

chính mình tạo ra – không có một đấng quyền năng nào ban tặng hoặc tước đoạt 

hoặc trừng phạt.   

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Phàm là con người: hãy trở thành người khỏe mạnh, đẹp đẽ, giàu sang, phú quý  

tránh đi vào con đường trở thành người dị tật, ốm yếu, xấu xí, nghèo hèn, đói kém . 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Để trở thành người khỏe mạnh, đẹp đẽ, giàu sang:  phải ly bất thiện pháp, ly tham, 

ly sân, ly si ; luôn thực hành bố thí ; không sát sanh, không ( nghiện ) uống rượu, 

không tà dâm, không trộm cắp ( tham ô ), không nói hai lời, không đặt điều . Đây 

chính là thực hành Pháp Thí, Tâm thí, Tài thí. Phước đức gặt hái là vô lượng vô 

biên. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Khi ăn thịt, cá, tôm … thức ăn từ các chúng sanh đó luôn là những chúng sanh 

không phải vì riêng bản thân mình mà chúng bị sát hại. Có như vậy mới tránh được 

mọi điều dữ, mới trở thành người có đủ phước báo tốt lành. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Phàm khi còn là con người, hãy là người khỏe mạnh, đẹp đẽ, sang giàu … 
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PHẨM 

 

 

 

 

 

 

LY BẤT THIỆN PHÁP 
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Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Sau khi chết đi, con người có sáu cõi tái sinh, đó là: Địa Ngục, Súc Sinh ( Bàng 

Sanh ), Ngạ Quỷ ( Cõi Âm ), A-Tu-La ( Cõi Thánh Thần ), Nhân Gian ( Cõi 

Người ) và Thiên ( Cõi Trời ).  

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Địa Ngục là cõi dành cho những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện . 

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện, không có một chút hổ thẹn , dửng dưng 

trước mọi thống khổ của chúng sanh do mình tạo ra – đó là: việc giết chóc, đầu độc, 

lừa lọc, hãm hại … hàng loạt con người, súc vật nhằm thỏa mãn khát vọng quyền 

lực ; thỏa mãn những điên đảo mộng tưởng ; thỏa mãn cuộc sống trác táng, xa 

hoa … 

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện, sau khi chết đi sẽ tái sinh vào một loại 

súc sanh vô cùng xấu xí, dị dạng, hết sức hôi thối và đầy những bệnh tật – cơ thể 

hôi thối ấy khiến những loài súc sanh khác kéo đến mặc sức rỉa rói, đục khoét …  

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện này – không lúc nào dứt sự thèm muốn:   

mong được như những súc sinh thuộc cõi Nhân gian – để không còn cái Thọ   về 

những đau đớn trên mọi nỗi đau đớn – để không còn cái Thọ  về những  đói, khát  

trên mọi sự đói, khát … 

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện này – phải chịu tái sinh hằng hà sa số 

đời súc sanh vô cùng xấu xí, dị dạng, hết sức hôi thối … ấy . Việc mong ước thành 

súc sinh thuộc cõi Nhân gian khó khăn như việc tìm cây kim trong đáy biển  vậy. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Sau khi chết đi, con người có sáu cõi tái sinh, đó là: Địa Ngục, Súc Sinh , Ngạ Quỷ 

( Cõi Âm ), A-Tu-La ( Cõi Thánh, Thần ), Nhân Gian ( Cõi Người ) và Thiên ( Cõi 

Trời ).  

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Súc sinh là cõi dành cho những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện .  
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Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện, không có một chút hổ thẹn , dửng dưng 

trước mọi thống khổ của chúng sanh do mình tạo ra – đó là: việc giết chóc, đầu độc, 

lừa lọc, hãm hại … con người, súc vật nhằm thỏa mãn khát vọng quyền lực ; thỏa 

mãn những điên đảo mộng tưởng ; thỏa mãn cuộc sống trác táng, xa hoa … 

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện, sau khi chết đi sẽ tái sinh vào một loại 

súc sinh – trí tuệ bị thoái hóa đến mức – không còn đầy đủ cái Thức  về những điều 

văn minh, tốt đẹp từ cuộc sống của cõi Nhân gian.   

Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện này – phải chịu tái sinh hằng hà sa số 

đời súc sinh. Việc tái sinh thành người khó khăn như việc tìm cây kim trong đáy 

biển  vậy. 

Với Những kẻ lún sâu vào con đường bất thiện này – việc tái sinh thành người khó 

khăn như việc tìm cây kim trong đáy biển  . Đến khi tái sinh được làm người – thì 

trí tuệ hết sức kém cỏi – thân thể dị dạng, xấu xí – luôn thuộc tầng lớp Hạ đẳng – 

cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, đói kém, bệnh tật …  

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Phải ly bất thiện pháp  – tuyệt đối tránh xa con đường bất thiện. Phải gắn chặt với 

những điều thiện.  

Điều thiện, đó là: Vì sự an lạc của mình và của người – ở hiện tại – lẫn mai sau. 
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PHẨM 

 

 

 

 

 

 

VIỆC CẦU XIN, BAN PHÁT … 

LÀ HỮU VI, LÀ TÀ ĐẠO 
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Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Tìm ta qua hình sắc ; Cầu ta qua âm thanh 

Là kẻ hành tà đạo – Không  thấy được Như Lai 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Với những kẻ ác hạnh, việc cầu xin có ích gì . 

Tựa như: cầu xin tảng đá dưới đáy hồ nổi lên mặt nước ; 

Tựa như: cầu xin dầu nổi trên mặt nước chìm xuống đáy hồ vậy. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Việc cầu xin và được ban phát, ban ơn – là tà đạo, là Hữu Vi.  

Tất cả pháp Hữu Vi 

Như mộng huyễn bào ảnh 

Như sương như chớp lòe 

Hãy quán chiếu như thế 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Việc cầu xin và được ban phát, ban ơn – không phải là pháp Phật. Những gì có 

được từ sự cầu xin, ban phát, ban ơn đều là giả dối. Được điều này thì nhanh chóng 

sẽ mất điều khác. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Hãy lấy mình làm ngọn đèn 

Hãy lấy mình làm chỗ y tựa, chớ có y tựa vào cái gì khác 

Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn 

Hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ có nương tựa vào cái gì khác 
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PHẨM 

 

 

 

 

 

 

GIẢI THOÁT 
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Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Giải thoát từ  Người lên Phật – đó là điều hiển nhiên. Tất cả chúng sanh rồi sẽ trở 

thành Phật. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Giải thoát từ  Người lên Phật – đó là điều bất biến. Tất cả chúng sanh rồi sẽ trở 

thành Phật. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Tất thảy mọi con người, tất thảy mọi chúng sanh đều là Phật tử.  

Có Phật tử đang đi trên con đường này ; Có Phật tử đang đi trên con đường kia …  

Có những Phật tử đang được trú trong an lạc ; Có những Phật tử đang trầm luân 

trong bể khổ … 

Có những Phật tử đến đích giải thoát trước ; Có những Phật tử đến đích giải thoát 

sau ; Có những Phật tử đến đích giải thoát sau hết …  

Tất thảy mọi chúng sanh rồi sẽ trở thành Phật – vì vậy, không có kẻ thù ; không có 

phân biệt ...  

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Pháp Phật là phương tiện, giúp con người đi trên con đường thẳng, đi đúng hướng, 

nhằm giải thoát từ  Người lên Phật nhanh hơn, thuận lợi hơn . Vì con người có 

những phẩm hạnh khác nhau nên có muôn vạn pháp Phật .  

Không có pháp Phật cao – cũng không có pháp Phật thấp.  

Không có pháp Phật hay – cũng không có pháp Phật dở. 

Không có pháp Phật dễ – cũng không có pháp Phật khó.  

Mỗi người phù hợp với pháp Phật của mình – vì vậy không có sự khinh miệt người 

chọn pháp Phật này ; cũng không có sự đề cao người chọn pháp Phật khác. 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 
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Cho dù đến với phương pháp Phật nào – thì điều căn cơ phải là phẩm hạnh . Phẩm 

hạnh của một Bồ Tát đích thực  đó là phẩm hạnh ngời ngời. Để có được phẩm hạnh 

ngời ngời – mỗi Bồ Tát phải giữ nghiêm giới luật. Căn cơ của giới luật phải là: Ly 

dục ; ly bất thiện pháp ; ly Tham, ly Sân,  ly Si . 

Này các Phật tử, đây là những lời Phật dạy: 

Giải thoát từ  Người lên Phật – là điều hiển nhiên, bất biến. Tất cả chúng sanh rồi 

cũng sẽ là Phật. 
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