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Chương IV - Bốn Pháp 

 

I. Phẩm Bhandagana 

(I) (1) Giác Ngộ 

Như vậy, tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng 

Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 

nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong 

một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy! Thế nào là 

bốn?  

3. Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 

nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển 

trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy. Này 

các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh 

định, ... Thánh tuệ, ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy 

dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và 

đối với các Thầy.  

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác 

ngộ, được thể nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, được thể nhập; 

Thánh định được giác ngộ, được thể nhập; Thánh giải thoát 
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được giác ngộ, được thể nhập; hữu ái được chặt đứt, dây cột 

của hữu được đoạn tận, nay không còn tái sanh.  

5.-Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói vậy 

xong, bậc Ðạo sư lại nói thêm: 

Giới, Thiền định, Trí tuệ 

Với giải thoát vô thượng 

Gotama danh xưng 

Giác ngộ những pháp này 

Ðức Phật thắng tri chúng 

Thuyết pháp cho Tỷ-kheo  

Ðạo sư đoạn tận khổ 

Bậc Tuệ nhãn tịch tịnh.  

 (II) (2) Rời Khỏi 

1.- Người không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-

kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn?  

Không thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được 

gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Không thành tựu Thánh 

Thiền định, này các Tỷ-kheo, ... không thành tựu Thánh Trí 

tuệ, này các Tỷ-kheo ... không thành tựu Thánh giải thoát, 

này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 

Không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được 

gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi 

là không rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn?  

3. Thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là 

không rời khỏi pháp luật này. Thành tựu Thánh định, này các 

Tỷ-kheo, ... thành tựu Thánh Trí tuệ, này các Tỷ-kheo ... 

thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi là 

không rời khỏi pháp luật này. 
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Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là 

không rời khỏi pháp luật này. 

Sau khi chết họ rơi 

Bị rơi họ tham ái 

Do vậy họ trở lại 

Một lần nữa tái sanh 

Ðã làm việc phải làm 

Ðã thích việc đáng thích 

Người ấy được an lạc  

Do an lạc đưa đến 

 (III) (3) Mất Gốc (1) 

- Tán thán, không tán thán, tín nhiệm, không tín nhiệm.  

1. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 

không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

như môt kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 

trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là bốn?  

Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người 

không đáng tán thán; Không có suy xét, không có cứu xét, 

không tán thán người đáng tán thán; Không có suy xét, không 

có cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những chỗ không đáng tín 

nhiệm; Không có suy xét, không có cứu xét, bất tín nhiệm tại 

những chỗ đáng tín nhiệm.  

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 

không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 

trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 

trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một 

người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, 
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không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. 

Thế nào là bốn?  

Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán những 

người không đáng được tán thán; Sau khi suy xét, sau khi 

cứu xét, tán thán những người đáng được tán thán; Sau khi 

suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những chỗ 

đáng tín nhiệm; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín 

nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp 

này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân 

nhân, tự mình xử sự như một người không mất gốc, không bị 

thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và 

tạo nên nhiều phước đức. 

Ai khen người đáng chê 

Ai chê người đáng khen 

Kẻ ấy với miệng lưỡi  

Chứa chấp điều bất hạnh 

Do vì bất hạnh ấy 

Không tìm được an lạc 

Nhỏ nhen không đáng kể  

Là loại bất hạnh này 

Bất hạnh do cờ bạc 

Phá hoại các tài sản  

Lớn hơn, lớn hơn nhiều 

Là loại bất hạnh này 

Cho tất cả mọi người  

Và cả với riêng mình 

Những ai với ác ý 

Ðối với bậc Thiện thệ 

Trải qua một trăm ngàn 

Thời Nirabbudà 

Và cộng ba mươi sáu 
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Với năm Abbudà 

Bị sanh vào địa ngục 

Trong suốt thời gian ấy 

Nếu mắng nhiếc bậc Thánh 

Với lời, ý, nguyện ác.  

 (IV) (4) Mất Gốc (2) 

1.- Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 

không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

như môt kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 

trách, và tạo nhiều điều vô phước. Thế nào là tà hạnh trong 

bốn sự? 

Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không 

thông minh ... tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh đối với 

cha, này các Tỷ-kheo, ... Tà hạnh đối với Như Lai, này các 

Tỷ-kheo,... Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các Tỷ-

kheo....., kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân 

nhân ... và tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh trong bốn 

pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, ... tạo 

nên nhiều điều vô phước. 

2. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc 

Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 

như người mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, 

không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. 

Thế nào là chánh hạnh trong bốn sự? 

Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, 

thông minh ... tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh đối với cha, 

này các Tỷ-kheo, ... Chánh hạnh đối với Như Lai, này các Tỷ 

kheo... Chánh hạnh đối với đệ tử Như Lai, này các Tỷ-kheo, 

bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

không như người mất gốc ... tạo nhiều phước đức. Chánh 
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hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông 

minh, ... tạo nhiều phước đức. 

3. Ðối với mẹ và cha 

Ai hành xử tà vạy 

Với Như Lai Chánh Giác 

Hay với đệ tử Ngài 

Người xử sự như vậy 

Tạo nhiều điều vô phước 

Những ai có ác hạnh 

Ðối với mẹ và cha 

Ðời này, bậc trí trách 

Ðời sau sanh đọa xứ 

Ðối với mẹ và cha 

Ai hành xử chơn chánh 

Với Như Lai Chánh Giác 

Hay với đệ tử Ngài 

Người xử sự như vậy 

Tạo nhiều điều phước đức 

Những ai có chánh hạnh 

Ðối với mẹ và cha 

Ðời này, bậc trí khen 

Ðời sau hưởng Thiên giới 

 (V) (5) Thuận Dòng 

1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu 

có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, 

hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la-

môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận 

dòng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các 

dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 

người đi thuận dòng.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược 

dòng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không thọ 

hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước 

mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh 

tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận năm 

hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không 

còn trở lại đời ấy nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 

người tự đứng lại.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt 

qua đến bên bờ kia, đứng trên đất liền?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do hoại diệt các 

lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng 

ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến 

bờ bên kia, đứng trên đất liền.  

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

2. Những ai sống ở đời  

Không chế ngự các dục 

Không từ bỏ ly tham 

Thọ hưởng các dục vọng 

Họ đi đến sanh già 

Ðến rồi lại đến nữa 

Bị khát ái trói buộc 

Họ đi thuận dòng đời 

Do vậy bậc có trí 

Ở đời, trú chánh niệm 

Không thọ hưởng các dục 



12      Chương IV - Bốn Pháp 

 

Không hành trì điều ác 

Dầu chịu sự khổ đau 

Từ bỏ các dục vọng 

Họ được gọi hạng người  

Ði ngược lại dòng đời. 

3.  Những ai quyết đoạn tận  

Năm phiền não kiết sử 

Bậc hữu học viên mãn 

Không còn bị thối thất 

Ðạt được tâm điều phục 

Các căn được định tĩnh 

Vị ấy được gọi là 

Người đã tự đứng lại 

Ðối các pháp thắng liệt 

Vị ấy được giác tri 

Ðã được quét, quạt sạch 

Các pháp được chấm dứt 

Vị ấy bậc trí giả 

Phạm hạnh được thành tựu  

Ðược tên gọi danh xưng 

Bậc đã đi đến nơi 

Chỗ tận cùng thế giới  

Bậc đã đến bờ kia.  

 (VI) (6) Học Hỏi Ít.  

1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe 

không khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; 

Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe nhiều, 

điều đã được nghe có khởi lên.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 

được nghe không khởi lên? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về 

kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 

thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, 

với điều đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, không biết 

pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 

được nghe có khởi lên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về 

kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 

thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, 

với điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực 

hành pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 

nghe ít, điều đã được nghe có khởi lên.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều 

đã được nghe không khởi lên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe 

nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng 

ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. 

Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, 

không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe 

không khởi lên.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều 

đã được nghe được khởi lên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe 

nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng 

ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. 

Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết 
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pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là người nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

2.  Nếu là người nghe ít 

Không định tĩnh trong giới 

Họ chỉ trích người ấy,  

Cả hai, giới và nghe 

Nếu là người nghe ít 

Nhưng khéo định trong giới 

Họ khen về giới đức 

Về nghe không đầy đủ 

Nếu là người nghe nhiều 

Không định tĩnh trong giới 

Họ chỉ trích người ấy,  

Về nghe được đầy đủ 

Nếu là người nghe nhiều 

Lại khéo định trong giới 

Họ tán thán người ấy 

Cả hai, giới và nghe 

Phật đệ tử nghe nhiều 

Trì pháp, có trí tuệ 

Như vàng cõi Diêm phù 

Ai có thể chỉ trích? 

Chư thiên khen vị ấy 

Phạm thiên cũng ngợi khen 

(VI I) (7) Chói Sáng Tăng Chúng 
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- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, thông minh, 

được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực 

hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Thế nào là bốn?  

Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn 

luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, 

tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Tỷ-kheo-ni, này các Tỷ-

kheo, ... nam cư sĩ, này các Tỷ-kheo, ... , nữ cư sĩ, này các 

Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe 

nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng 

chúng.  

Ai là người thông minh 

Là người không sợ hãi 

Lại là người nghe nhiều 

Và cũng hạng trì pháp 

Ðối với chánh diệu pháp  

Thực hành pháp tùy pháp 

Người như vậy được gọi 

Vị chói sáng tăng chúng 

Vị Tỷ-kheo đủ giới 

Tỷ-kheo-ni nghe nhiều 

Bậc cư sĩ tín nam 

Bậc cư sĩ tín nữ 

Họ chói sáng Tăng chúng 

Là ánh sáng Tăng chúng 

 (VIII ) (8) Vô Sở Úy 

- Có bốn vô sở úy của Như Lai, này các Tỷ-kheo, do 

thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị 

ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và 

chuyển pháp luân. Thế nào là bốn?  
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Ngài tự nhận là Chánh Ðẳng Giác, nhưng những pháp 

này không được Ngài Chánh Ðẳng Giác. Ở đấy, nếu có Bà-

la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay Phạm 

thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như vậy; 

này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các 

Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, 

đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi.  

Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, 

nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ. Ở đấy, nếu có vị 

Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay 

Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như 

vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 

Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên 

Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ 

hãi.  

Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có 

thọ dụng chúng không đủ có chướng ngại gì. Ở đấy, nếu có 

Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay 

Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như 

vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 

Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên 

Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ 

hãi.  

Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố, không được 

Người chơn chánh thực hành đoạn diệt khổ đau. Ở đấy, nếu 

có vị Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, 

hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp 

như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này.  

Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, 

nên Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không 

sợ hãi. 
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Bốn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các Tỷ-

kheo, do thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho 

mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội 

chúng và chuyển pháp luân.  

Các loại luận đàm này,  

Ðược y chỉ rộng rãi  

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nương tựa, y chỉ họ 

Khi họ đến Như Lai 

Họ không còn tồn tại 

Các luận đàm được nói 

Họ run sợ, sợ hãi 

Ai chinh phục tất cả 

Chuyển vận được Pháp luân 

Vì lòng thương tất cả 

Mọi chúng sanh hữu tình 

Với những bậc như vậy 

Tối thắng giữa Thiên nhân 

Mọi chúng sanh đảnh lễ 

Bậc vượt quan sanh hữu.  

 (IX) (9) Khát Ái 

- Có bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái 

sanh, có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. Thế nào là bốn?  

Do nhận y áo, này các Tỷ-kheo, ái khi khởi lên, khởi 

lên nơi vị Tỷ-kheo, hay do nhận đồ ăn khất thực ... hay do 

nhận sàng tọa ... hay do nhận đây là hữu, đây là phi hữu, ái 

khi khởi lên, khởi lên nơi vị Tỷ-kheo.  

Bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, 

có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. 
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Người có ái làm bạn 

Sẽ luân chuyển dài dài 

Khi hiện hữu chỗ này 

Khi hiện hữu chỗ khác 

Người ấy không dừng được  

Sự luận chuyển tái sanh 

Rõ biết nguy hại này 

Chính ái sanh đau khổ  

Tỷ-kheo từ bỏ ái 

Không nắm giữ chấp thủ 

An trú, không thất niệm 

Vị ấy sống xuất gia.  

 (X) (10) Các Ách 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn? 

Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là dục ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật 

quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự 

xuất ly các dục. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự 

chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 

tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục 

chấp thủ, dục ái trong các dục xâm chiếm và tồn tại. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là dục ách.  

Và thế nào là hữu ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

các hữu. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, 

vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu 

hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, 
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hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là hữu ách.  

Và thế nào là kiến ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

của các kiến. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự 

chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến 

tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, 

kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kiến ách.  

Và thế nào là vô minh ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự 

xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ 

xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh 

ách.  

Ðây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách.  

Bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, 

các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong 

tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là không an ổn 

khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách ly này. Thế nào là bốn? 

Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ly dục ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

của các dục. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, 

vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên dục tham, 
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dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp 

thủ, dục ái trong các dục không xâm chiếm và tồn tại. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là ly dục ách.  

Và thế nào là ly hữu ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người như thật quán tri sự 

tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của 

các hữu. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 

ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên hữu tham, hữu 

hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, 

hữu ái trong các hữu không xâm chiếm và tồn tại. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là ly hữu ách.  

Và thế nào là ly kiến ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

của các kiến. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, 

vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến, nên kiến tham, 

kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến 

chấp thủ, kiến ái trong các kiến không xâm chiếm và tồn tại. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly kiến ách.  

Và thế nào là ly vô minh ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 

của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly 

của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không 

xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly vô 

minh ách.  

Ðây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh 

ách.  
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Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền 

não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục 

trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là an ổn 

khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này.  

3. 

Bị trói buộc cả hai 

Dục ách và hữu ách 

Bị trói buộc kiến ách 

Với vô minh thượng thủ 

Chúng sanh bị luân chuyển 

Ði đến sanh và chết 

Những ai liễu tri dục 

Và toàn bộ hữu ách 

Nhổ vất bỏ kiến ách 

Và từ bỏ vô minh 

Ly hệ tất cả ách 

Họ vượt khỏi các ách 

  

II. Phẩm Hành 

I. (11) Hành. 

1.- Này các Tỷ-kheo, Nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 

dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp 

nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, 

không có đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-

kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người 

không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng 

biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 

khi đang đứng ... khi đang ngồi ... khi đang nằm, thức khởi 

lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp 
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nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, 

không có đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-

kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi 

là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục 

thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 

2. Này các Tỷ-kheo, Nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 

dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không 

chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; 

này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, 

vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục 

thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các Tỷ-kheo, 

nếu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi đang ngồi ... khi đang nằm, 

thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-

kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 

không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang 

nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có 

nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, 

siêng năng. 

Nếu khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

Khởi lên ác tầm tư 

Liên hệ đến gia đình 

Thực hành theo ác đạo 

Mờ ám bởi si mê 

Vị Tỷ-kheo như vậy 

Không chứng Vô thượng giác 

Ai khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

Ðiều phục được tâm tư 

Yêu thích tầm chỉ tịnh 
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Vị Tỷ-kheo như vậy 

Chứng được Vô thượng giác 

 

(II) (12) Chế Ngự 

- Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới 

bổn Pàtimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của 

Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 

hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 

học pháp. Ðã sống đầy đủ giới, này các Tỷ-kheo, đầy đủ giới 

bổn Pàtimokkha, đã được chế ngự với sự chế ngự của 

Pàtimokkha, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 

trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 

pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa?  

Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, si được từ bỏ, hôn 

trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn, 

không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, 

thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 

tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi 

có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có 

xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. 

Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, ... nếu Tỷ-kheo trong khi 

ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, sân, si được 

từ bỏ ... hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận , 

tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 

không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng 

nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu 

các Tỷ-kheo khi đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được 

gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng 

tinh cần tinh tấn, siêng năng. 
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Ði đứng biết tự chế 

Ngồi nằm biết tự chế 

Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, duỗi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 

Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 

Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 

Thường xuyên chuyên học tập  

Liên tục, hằng siêng năng 

Tỷ-kheo được gọi vậy.  

(III) (13) Chánh Cần 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là 

bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 

khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không 

được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, 

trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 

sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, 

sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 

trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, 

tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện 

pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được 

tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, 

khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; này các 

Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần.  

Với các pháp chánh cần 

Chúng chinh phục Ma giới 
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Không dính chúng vượt qua 

Sợ hãi về sanh tử 

Hoan hỷ ly dục vọng 

Chúng thắng Ma, Ma quân 

Mọi lực namuci 

Chúng thoát ly, an lạc. 

(IV) (14) Chế Ngự 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này. Thế nào là bốn? 

Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần 

hộ trì.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mắt thấy sắc, không nắm giữ 

tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên gì, 

vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 

bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 

trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 

tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm vị ... thân cảm xúc ... ý 

nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 

không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 

không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 

pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 

thật hành sự hộ trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh 

cần chế ngự.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ở 

đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm 

khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện 

hữu lại; không có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có 

chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến 

cho không hiện hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện 

khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện 

hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần đoạn tận.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần tu tập? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, 

y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly; tu tập trạch 

pháp giác chi ... tu tập tinh tấn giác chi ... tu tập hỷ giác chi ... 

tu tập khinh an giác chi ... tu tập định giác chi ... tu tập xả 

giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến 

xả ly. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần tu tập.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì định tướng hiền thiện đã 

sanh, tướng bộ xương, tướng trùng ăn, tướng bầm xanh, 

tướng đầy ứ, mủ nồng, tướng nứt nẻ, tướng phồng trướng. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 

Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bốn loại tinh cần này 

Ðược bà con mặt trời 

Tuyên bố và thuyết giảng 

Ở đời vị Tỷ-kheo  

Nhiệt tình đối với chúng 

Ðạt được diệt khổ tận 

(V) (15) Thi Thiết 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế 

nào là bốn?  

Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, này các Tỷ-kheo, 

tức là Ràhu, A-tu-la vương. Tối thượng trong các vị thọ 

hưởng các dục, này các Tỷ-kheo, tức là vua Mandhàtà. Tối 

thượng trong các vị có quyền lực tối thắng, này các Tỷ-kheo, 

tức là Ác ma. Trong thế giới chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, 

cùng với các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, 
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này các Tỷ-kheo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la-

hán, Chánh Ðẳng Giác. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này.  

Ràhù là tối thượng 

Trong các vị tự ngã 

Mandhàtà tối thượng 

Trong các vị hưởng dục 

Màrà là tối thượng 

Giữa những bậc uy quyền 

Với thần túc danh xưng 

Vị ấy được chói sáng 

Phía trên, ngang phía dưới 

Khắp sanh thú ở đời  

Trong thế giới chư Thiên 

Phật được gọi tối thượng.  

(VI) (16).- Trí Tế Nhị 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn trí tế nhị này. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu trí tế nhị 

đối với sắc, không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối 

thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không 

có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối 

thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành 

tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ 

nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với thọ 

nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng ... thành tựu trí tế nhị 

đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào 

khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị 

ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành 
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nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn trí tế nhị.  

Biết trí tế nhị sắc 

Biết hiện hữu các thọ 

Từ đâu tưởng sanh khởi 

Tại đâu tưởng chấm dứt 

Biết các hành biến khác 

Là không, không là ngã 

Nếu Tỷ-kheo thấy chánh 

Tịch tịnh, ưa tịch tịnh 

Thọ trì thân tối hậu 

Thắng Ma và Ma quân. 

(VI) (17) Sanh Thú Không Nên Ði 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này không nên đi 

đến. Thế nào là bốn?  

Ði đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến 

sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú này 

không nên đi đến.  

Dắt dẫn bởi dục sân 

Bới sợ hãi si mê 

Ai vượt qua chánh pháp  

Thời danh xưng người ấy 

Bị tổn hại hư hại 

Như trăng trong thời tối. 

(VIII) (18) Sanh Thú Nên Ði 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến. Thế 

nào là bốn?  
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Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh 

thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh 

thú. Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến.  

Dắt dẫn bởi dục sân 

Bởi sợ hãi si mê 

Ai không vượt chánh pháp  

Thời danh xưng người ấy 

Ðược đầy đủ vuông tròn 

Như trăng trong thời sáng 

(IX) (19) Không Nên Ði 

(Kinh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại) 

(X) (20) Người Ðầu Bếp 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 

bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là 

bốn? 

Ði đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến 

sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp 

này, này các Tỷ-kheo, một người đầu bếp như vậy tương 

xứng bị quăng vào địa ngục. 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, một người 

đầu bếp như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào 

là bốn? 

Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh 

thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh 

thú. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

Những ai đối với dục 

Hạng người không chế ngự  

Là hạng người phi pháp  
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Tôn trọng điều phi pháp 

Họ đi bị dắt dẫn 

Bởi dục sân, sợ hãi  

Làm uế nhiễm hội chúng 

Họ được gọi như vậy 

Như vậy họ được gọi 

Bởi Sa-môn hiểu biết 

Do vậy bậc Chân nhân 

Các bậc đáng tán thán  

Họ trú vào Chánh pháp  

Họ không làm điều ác 

Họ đi, không bị dẫn 

Bởi dục, sân, sợ hãi  

Tinh hoa của hội chúng  

Họ được gọi như vậy 

Như vậy họ được gọi 

Bởi Sa-môn hiểu biết 

  

III. Phẩm Uruvelà 

(I) (21) Tại Uruvelà (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở khu 

vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà trên bờ 

sông Neranjarà, dưới cây bàng Ajapàla, khi mới thành Chánh 

giác. Trong khi Ta Thiền tịnh độc cư, này các Tỷ-kheo, tư 
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tưởng sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống không 

cung kính, không vâng lời, vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và 

sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn". Rồi này các 

Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: "Với mục đích làm cho giới uẩn chưa 

được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào 

một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác. Nhưng Ta không 

thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 

thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên hay 

loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta có thể cung kính, đảnh lễ, 

sống y chỉ. Với mục đích làm cho định uẩn chưa được đầy đủ, 

Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn 

hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích làm cho tuệ uẩn 

chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ 

vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích 

làm cho giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, 

đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư 

Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn và 

Bà-la-môn, chư Thiên hay loài Người, không có một vị Sa-

môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta 

có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ". Rồi này các Tỷ-

kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Với pháp này mà Ta đã chơn 

chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp 

ấy".  

2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết 

tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 

co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên 

Sahampati biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta.  

Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên 

vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến 
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Ta và thưa với ta: "Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy 

là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, 

các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, chư Tôn giả ấy đã cung 

kính đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, 

trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, 

các Tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh 

pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn, bậc 

A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, hãy cung kính đảnh lễ, sống y 

chỉ vào Chánh pháp". Phạm thiên Sahampati nói như vậy. 

Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: 

Chư Phật thời quá khứ 

Chư Phật thời vị lai 

Và đức Phật hiện tại  

Ðoàn sầu muộn nhiều người.  

Tất cả các vị ấy 

Ðã đang và sẽ sống 

Cung kính và đảnh lễ  

Pháp chơn chánh vi diệu 

Pháp nhĩ là như vậy 

Ðối với chư Phật-đà 

Vậy muốn lợi cho mình 

Ước vọng làm đại nhân 

Hãy cung kính đảnh lễ 

Pháp chơn chánh vi diệu  

Hãy ghi nhớ giáo pháp  

Chư Phật Chánh Ðẳng Giác  

Này các Tỷ-kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy; 

nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân hữu hướng về bên Ta rồi biến 

mất tại chỗ. Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi biết được thỉnh 

nguyện của Phạm thiên, và thích ứng với Ta, Ta sống cung 

kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy và Ta đã tự Chánh Ðẳng 
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Giác. Và này các Tỷ-kheo, vì rằng chúng Tăng thành tựu sự 

cao cả nên Ta tôn trọng đặc biệt chúng Tăng.  

 (II) (22) Tại Uruvelà (2) 

1. Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà, trên bờ 

sống Neranjarà, dưới cây bàng Nigrodha, khi mới thành 

Chánh giác. Rồi này các Tỷ-kheo, rất nhiều Bà-la-môn già cả, 

trưởng lão, các bậc trưởng thượng, đã đi quá nửa cuộc đời, 

đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta; sau khi đến, nói lên với 

Ta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 

chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn ấy nói với 

Ta như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe 

như sau: "Sa-môn Gotama không có kính lễ, không có đứng 

dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, 

trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã 

đạt cuối mức tuổi đời". Thưa Tôn giả Gotama, có phải sự 

tình là như vậy không? Nếu Tôn giả môn Gotama không có 

kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các 

bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã 

đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như 

vậy, thưa Tôn giả Gotama là không được tốt đẹp".  

2. Này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: 

"Các Tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão, hay các pháp 

tác thành vị trưởng lão".  

Nếu trưởng lão, này các Tỷ-kheo, là 80 tuổi, hay 90 

tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, 

nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không 

đáng giữ gìn, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không 

có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ 

được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các 

Tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong 



34      Chương IV - Bốn Pháp 

 

tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói 

lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng 

pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời nói 

hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị 

ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão hiền trí. 

3. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão 

này. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có giới, sống chế 

ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 

chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 

học tập trong các học pháp. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã 

nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, 

hậu thiện, có nghĩa có văn, đề cao Phạm hạnh hoàn toàn viên 

mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì 

đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến, 

đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 

được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 

không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 

tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này 

tác thành vị trưởng lão.  

Ai với tâm cống cao 

Nói nhiều lời phù phiếm 

Với tư duy không định 

Như thú không ưa pháp  

Xa địa vị trưởng lão 

Ác kiến, không kính trọng 

Và ai đủ giới hạnh 

Nghe nhiều trí biện tài 

Sống chế ngự bậc trí 

Ðối với tất cả pháp 
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Vị ấy với trí tuệ 

Quán thấy chơn ý nghĩa 

Ðạt cứu cánh các pháp  

Không hoang vu, biện tài 

Ðoạn tận sanh và chết 

Viên mãn hành Phạm hạnh  

Vị ấy Ta gọi tên 

Trưởng lão không lậu hoặc 

Do đoạn trừ lậu hoặc 

Ðược gọi là trưởng lão. 

(III) (23). Thế Giới. 

1. - Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai chánh 

đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời.  

Này các Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai 

chánh đẳng giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận.  

Này các Tỷ-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai 

chánh đẳng giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ.  

Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt 

được Như Lai chánh đẳng giác. Con đường đưa đến thế giới 

đoạn diệt được Như Lai tu tập.  

2. Cái gì, này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với 

Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng 

Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, 

được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được 

tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng 

giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các Tỷ-kheo, 

Như Lai được chánh đẳng giác, đến đêm Như Lai nhập Niết-

bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên 

bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi 

là Như Lai.  
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3. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì 

thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên 

được gọi là Như Lai.  

Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới với Thiên giới, 

Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-

la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, 

không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến đại tự tại, do vậy 

được gọi là Như Lai.  

Do thắng tri thế giới 

Ðúng như thật như vậy 

Ly hệ mọi thế giới  

Không chấp thủ thế giới  

Thắng tất cả bậc trí 

Giải thoát mọi buộc ràng 

Cảm thọ tối thắng tịnh 

Niết-bàn, không sợ hãi  

Vị này đoạn lậu hoặc 

Bậc Giác ngộ, Trí giả 

Không dao động nhiễu loạn 

Nghi ngờ được chặt đứt 

Ðạt diện tận mọi nghiệp  

Giải thoát diệt sanh y 

Là Thế Tôn là Phật 

Bậc Sư tử vô thượng  

Trong thế giới, Thiên giới 

Chuyển bánh xe pháp luân 

Như vậy hàng Thiên, Nhân 

Ðến quy y đức Phật 

Gặp nhau đảnh lễ Ngài 

Vĩ đại không sanh hữu  

Ðiều phục bậc tối thượng 
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Trong người được điều phục 

An tịnh bậc ẩn sĩ 

Những người được an tịnh 

Giải thoát bậc tối thượng 

Những người được giải thoát 

Vượt qua bậc tối thắng 

Những người được vượt qua 

Như vậy họ lễ Ngài 

Vĩ đại, không sanh hữu 

Thiên giới, thế giới này 

Không ai được bằng ngài.  

(IV) (24) Kàlaka 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka. 

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

- Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thế giới với Thiên 

giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 

Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy ... được ý tư 

sát, tất cả Ta đều biết. Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thế 

giới này ... được thấy, được ý tư sát, Ta đã được biết rõ như 

sau: "Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có 

dựng đứng lên". Này các Tỷ-kheo, nếu Ta nói rằng: "Ta biết 

tất cả, cái gì trong toàn thế giới ... được thấy, được ý tư sát". 

Như vậy, là có nói láo trong ta. Nếu Ta nói như sau: "Ta cả 

hai biết và không biết". Như vậy, là có nói láo trong ta. Nếu 

Ta nói như sau: "Ta không biết và cũng không phải biết". 

Như vậy là có nói láo trong Ta. Như vậy có lỗi trong Ta.  
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai là vị đã thấy những 

gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, 

không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không 

có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng 

tượng đối với người thấy. Ðã nghe những gì cần nghe, nhưng 

không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng 

tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng 

những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người 

nghe. Ðã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng không có 

tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng 

những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng 

những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với 

người cảm giác. Ðã thức tri những gì cần thức tri, nhưng 

không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng 

tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng 

tượng những cái gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng 

đối với người thức tri. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 

đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được 

thức tri, đều đã biết rõ, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn 

người như vậy, không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng 

hơn, Ta tuyên bố như vậy. 

Cái gì được thấy, nghe 

Ðược cảm giác chấp trước 

Ðược nghĩ là chân thực 

Bởi các hạng người khác 

Giữa những người thấy vậy 

Ta không phải như vậy 

Những điều chúng tuyên bố 

Dầu là thật hay láo 

Ta không xem tối hậu 

Ta trong thời đã qua 

Thấy được mũi tên này 
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Loài Người bị câu móc 

Ta biết và Ta thấy 

Các đức Phật Như Lai  

Không tham đắm như vậy.  

(V) (25) Phạm Hạnh 

1.- Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, không vì 

mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đính mơn trớn 

quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, 

cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát 

khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ: "Mong quần 

chúng biết Ta như vậy". Và này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này 

được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn 

tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. 

2.  Với mục đích chế ngự, 

Với mục đích đoạn tận,  

Là đời sống Phạm hạnh, 

Tránh xa lời nói suông, 

Thế Tôn đã tuyên bố, 

Ði đến nhập Niết-bàn, 

Con đường này được đi, 

Bởi đại nhân, đại sĩ, 

Ai dấn bước thực hành, 

Ðúng như lời Phật dạy, 

Sẽ chấm dứt khổ đau, 

Làm theo Ðạo Sư dạy. 

(VI) (26) Kẻ Lừa Dối. 

1.- Những vị Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, lừa dối 

cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không 

có định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy không phải là Tỷ-kheo của 

Ta. Những Tỷ-kheo ấy đã rơi khỏi Pháp Luật này. Và họ 
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không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp 

Luật này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa 

dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, 

khéo định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy phải là Tỷ-kheo của Ta. 

Và những Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp Luật này, và họ 

đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này. 

2.  Kẻ lừa dối cứng đầu, 

Kẻ lắm mồm, hoang dâm, 

Kẻ hỗn hào, không định, 

Không tăng trưởng các pháp, 

Ðược bậc Chánh Ðẳng Giác, 

Tuyên bố và thuyết giảng, 

Không lừa, không lắm mồm, 

Có trí, không cứng đầu, 

Với tâm khéo định tĩnh,  

Chúng tăng trưởng các pháp, 

Ðược bậc Chánh Ðẳng Giác, 

Tuyên bố và thuyết giảng. 

(VII) (27) Biết Ðủ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan 

trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? 

Trong các loại y, này các Tỷ-kheo, y phấn tảo (y lượm 

từ đống rác) là không quan trọng, dễ được và không có phạm 

lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các Tỷ-kheo, khi khất thực 

từng miếng là không quan trọng, dễ được và không vi phạm. 

Trong các sàng tọa, này các Tỷ-kheo, gốc cây là không quan 

trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược 

phẩm, này các Tỷ-kheo, nước đái quỉ là không quan trọng, dễ 

được và không có phạm lỗi. 
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Bốn loại, này các Tỷ-kheo, không quan trọng, dễ được, 

không có phạm lỗi này, nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết 

đủ, với các loại không quan trọng, dễ được này, Ta tuyên bố 

rằng đây là một trong những chi phần của Sa-môn hạnh. 

2.   Biết đủ với sự vật, 

Không quan trọng, dễ được, 

Lại không có phạm tội, 

Tâm không bị phiền nhiễu, 

Về vấn đề trú xứ, 

Y áo và ăn uống, 

Tâm không bị lo lắng, 

Về phương hướng phải đi, 

Các pháp được tuyên bố, 

Thuận lợi Sa-môn hạnh, 

Chúng được có đầy đủ. 

Với vị biết vừa đủ, 

Với vị không phóng dật, 

Tinh cần trong học tập. 

(VIII) (28) Truyền Thống. 

1. - Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-

kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền 

thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, 

nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các 

Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 

loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, 

không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất chính, không 

thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối; nếu 

được y không có tham lam, mê say, tham đắm; thấy sự nguy 

hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, 

không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình 
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chê người. Ai ở đây, khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 

động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đấy gọi là Tỷ-

kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận 

biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 

loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất 

cứ loại đồ ăn khất thực nào  ... 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 

loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất 

cứ loại đồ ăn khất thực nào, không vì nhân khất thực rơi vào 

sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ 

ăn khất thực, không có lo âu tiếc nuối; nếu được đồ ăn khất 

thực, không có tham lam, mê say, tham đắm; thấy sự nguy 

hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ đồ 

ăn khất thực, không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 

nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo 

(thiện xảo), không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 

thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 

loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ 

loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng tọa rơi vào sự tầm cầu 

bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàng tọa, không 

có lo âu tiếc nuối; nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê 

say, đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự 

xuất ly, vị ấy hưởng thọ sàng tọa, không có khen mình chê 

người. Ai ở đây khôn khéo, (thiện xảo), không có thụ động, 

tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-

kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận 

biết là tối sơ. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích tu tập, vui 

thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng 

không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, 

vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn 

khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-

kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyền thống, kỳ 

cựu, được nhận biết là tối sơ. 

Bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, 

được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, 

kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 

không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-

môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

2. Thành tựu bốn Thánh truyền thống này, này các Tỷ-

kheo, nếu Tỷ-kheo trú ở phương Ðông, vị ấy nhiếp phục 

không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu 

trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không 

hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị 

ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp 

phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không 

hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? 

Này các Tỷ-kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan hỷ và 

hoan hỷ.  

3.   Hoan hỷ không nhiếp phục, 

Không nhiếp phục bậc trí, 

Không hoan hỷ không nhiếp,  

Không nhiếp phục bậc trí, 

Bậc trí nhiếp phục được, 

Nhiếp phục không hoan hỷ. 

Vị xóa bỏ mọi nghiệp,  

Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù. 
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Ai xứng đáng cất giữ? 

Chư Thiên khen vị ấy, 

Phạm thiên cũng tán thán. 

(IX) (29) Pháp Cú 

1. - Có bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là 

tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, 

không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị 

tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-

la-môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 

Không tham, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là 

tối sơ... có trí quở trách. Không sân, này các Tỷ-kheo, này 

các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ... có trí quở trách. 

Chánh niệm, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ... 

có trí quở trách. Chánh định, này các Tỷ-kheo, là pháp cú 

được biết là tối sơ... có trí quở trách. 

Bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, 

có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp 

nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 

không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí 

quở trách. 

2.   Hãy sống không có tham, 

Với tâm không có sân, 

Chánh niệm và nhất tâm, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 

(X) (30) Các Du Sĩ 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 

núi Gijihakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh 

tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông 
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Sappini, như các du sĩ Annabhàra, Varadhara, Sakuludàyi, và 

một số du sĩ có danh tiếng khác. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng 

dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini, sau 

khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế 

Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 

2. Có bốn pháp cú này, này các Du sĩ, được biết là tối 
sơ... (giống như kinh số 29, chỉ khác là kinh này nói với các 

Du sĩ, không phải với các Tỷ-kheo như kinh trước và không 

có bài kệ)... 

Này các Du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ... 

không bị quở trách. 

3. Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra 

một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng 

được pháp cú không tham này; tuy vậy vị ấy vẫn có lòng 

tham, tham đắm sắc bén trong các dục". Ðối với người ấy, Ta 

có thể nói như thế này: "Hãy để vị ấy nói lên. Hãy để vị ấy 

trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, 

sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn 

như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được 

nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này 

các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn 

hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú 

không sân này, tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn 

có tư duy hiềm hận". Ðối với người ấy, Ta có thể nói như thế 

này: "Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy 

đức của vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không 

xảy ra: rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự chứng được 

pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, 

trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các Du sĩ, ai nói như 

sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu 
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cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy 

vậy, tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác". Ðối 

với người ấy, Ta có thể nói như thế này: "Hãy để vị ấy nói 

lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ấy". Thật 

vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa-

môn hay Bà-la-môn, đã tự mình chứng được pháp cú chánh 

niệm sẽ được nêu rõ là thất niệm không có tỉnh giác. Này các 

Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay 

Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh 

định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao 

động". Ðối với người ấy, Ta có thể nói như thế này: "Hãy để 

vị ấy nói lên. Hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị 

ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng 

một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự mình chứng được pháp cú 

chánh định, sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao 

động. 

4. Này các Du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng, cần phải chỉ trích, 

cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, 

bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được khởi lên cho 

vị ấy. Thế nào là bốn? 

Nếu Tôn giả chỉ trích, bài xích pháp cú không tham, 

thời các Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lòng tham, có lòng 

tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được Tôn 

giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được Tôn giả tán thán. Nếu 

Tôn giả chỉ trích pháp cú không sân.. chỉ trích pháp cú chánh 

niệm... chỉ trích pháp cú chánh định, thời các Sa-môn hay 

Bà-la-môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy 

cần phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được Tôn 

giả tán thán. 

5. - Này các Du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần 

phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự 
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phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này, được khởi lên cho vị 

ấy. Này các Du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukkala và dân 

chúng Vassà, dân chúng Bhannà theo vô nhân luận, theo vô 

tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ 

rằng bốn pháp cú này cần phải chỉ trích, cần phải bài xích. Vì 

cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 

6.   Thường không sân, chánh niệm, 

Nội tâm khéo định tĩnh, 

Tham nhiếp phục, học tập, 

Ðược gọi không phóng dật. 

 

IV. Phẩm Bánh Xe 

(I) (31) Bánh Xe. 

1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 

chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài 

Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không 

bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 

Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân 

nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước. 

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 

chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài 

Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không 

bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 

2.  Sống địa phương thích hợp, 

Làm bạn với bậc Thánh,  

Tự nguyện được chân chánh, 

Trước đã làm phước đức 

Người ấy về lúa gạo, 
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Tài sản và danh xưng,  

Danh tiếng cùng an lạc, 

Ðược đưa đến đầy đủ. 

(II) (32) Nhiếp Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào 

là bốn? 

Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự 

Hỡi các vị Tỷ-kheo, 

Ðây là bốn nhiếp pháp. 

2.   Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự, 

Ðối với những pháp này, 

Ở đời đối xử nhau,  

Chỗ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng, 

Và bốn nhiếp pháp này, 

Như đỉnh đầu trục xe, 

Nếu thiếu nhiếp pháp này,  

Thời cả mẹ lẫn cha 

Không được các người con 

Tôn trọng và cung kính, 

Do vậy bậc Hiền trí, 

Ðồng đẳng nhìn nhiếp pháp 

Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán thán. 

(II) (33) Con Sư Tử 

1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào 

buổi chiều đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi 

thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn 
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chung quanh bốn phương. Sau khi nhìn chung quanh bốn 

phương, nó rống lên tiếng rống con sư tử ba lần. Sau khi 

rống tiếng rống con sư tử ba lần, nó đi ra tìm mồi. Này các 

Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bàng sanh nghe tiếng rống 

của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ 

hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các 

loài ở nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. 

Các loài chim bay lên hư không. 

Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn 

hay thành phố, bị trói bởi các dây da cứng chắc, bứt đứt, giật 

đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy tung cả phân và 

nước tiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực 

của con sư tử, vua các loài thú, đối với các loài bàng sanh, 

như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở 

đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, 

Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp: "Ðây là 

thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con 

đường đưa đến thân diệt". Này các Tỷ-kheo, có chư Thiên 

tuổi thọ dài, có dung sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong 

các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai 

thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm, 

họ nghĩ: "Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng 

chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không 

thường hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng 

ta thường hằng. Chúng ta là không thường trú, này chư Tôn 

giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư 

Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không 

thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này". 



50      Chương IV - Bốn Pháp 

 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của 

Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là 

đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy 

xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm: 

3.   Khi Phật với thắng trí, 

Chuyển bánh xe Chánh pháp,  

Cho Thiên giới, Nhân giới, 

Bậc Ðạo Sư vô tỷ, 

Sự đoạn diệt thân uẩn,  

Sự hiện hữu thân uẩn 

Và đường Thánh tám ngành, 

Ðưa đến khổ diệt tận, 

Chư Thiên được trường thọ, 

Có dung sắc danh xưng, 

Sanh khiếp đảm sợ hãi, 

Như thú thấy sư tử, 

Vì chưa thoát thân uẩn, 

Nghe chúng ta vô thường, 

Khi nghe lời Ứng Cúng, 

Ðược giải thoát như vậy. 

(IV) (34) Các Lòng Tin 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. 

Thế nào là bốn? 

Dầu cho các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, không 

chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay 

không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi 

tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác được xem 

là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng 
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tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, 

họ được quả dị thục tối thượng. 

Này các Tỷ-kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh 

đạo tám ngành được xem là tối thượng, những ai đặt lòng tin 

vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. 

Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị 

thục tối thượng. 

2. Dầu cho loại pháp nào, này các Tỷ-kheo, hữu vi hay 

vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức 

là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên 

tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham 

đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, 

này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những 

ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 

Dầu cho loại chúng Tăng hay hội chúng nào, này các 

Tỷ-kheo, chúng Tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối 

thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là bốn đôi tám vị, 

chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 

được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 

là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào 

chúng Tăng, này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. 

Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị 

thục tối thượng. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn lòng tin tối 

thượng. 

3.   Tin tưởng vào tối thượng,  

Biết được pháp tối thượng, 

Tin tưởng Phật tối thượng,  

Ðáng tôn trọng vô thượng,  

Tin tưởng Pháp tối thượng, 

Ly tham, an tịnh, lạc, 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 
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Là ruộng phước vô thượng, 

Bố thí bậc tối thượng, 

Phước tối thượng tăng trưởng, 

Tối thượng về thọ mạng, 

Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng về sức mạnh, 

Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chánh định, 

Chư Thiên hay loài người, 

Ðạt được hỷ tối thượng. 

(V) (35) Vassakàra 

1. - Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 

Veluvanna (Trúc Lâm) chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-

la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, đi đến Thế Tôn, 

sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 

thăm, sau khi lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 

Vassakàra nói với Thế Tôn: 

- Người nào thành tựu bốn pháp, thưa Tôn giả Gotama, 

chúng tôi tuyên bố là bậc Ðại tuệ, là bậc Ðại nhân. Thế nào 

là bốn? 

2. Ở đây, này Tôn giả Gotama, người nghe nhiều, được 

nghe điều gì, điều gì, vị ấy biết ý nghĩa của lời ấy: "Ðây là ý 

nghĩa của lời này. Ðây là ý nghĩa của lời này"; có chánh 

niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu; lại 

trong các công việc của gia chủ, những công việc gì cần phải 

làm, vị ấy ở đây có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu 

với sự quán sát về phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ 

chức. Thưa Tôn giả Gotama, thành tựu với bốn pháp này, 

chúng tôi tuyên bố là bậc Ðại tuệ, là bậc Ðại nhân. Nếu Tôn 
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giả Gotama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong Tôn giả 

Gotama hãy tùy hỷ con! Nếu Tôn giả Gotama nghĩ con đáng 

bị bài xích, Tôn giả Gotama hãy bài xích con! 

3. - Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, Ta không bài 

xích Ông. Này Bà-la-môn, thành tựu với bốn pháp này, Ta 

tuyên bố là bậc Ðại tuệ, bậc Ðại nhân. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người thực hiện hướng đến 

hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều 

người. Với người này, nhiều người được an lập trên Thánh lý, 

tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tầm tư nào 

vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư tầm tư ấy. Với tầm tư 

nào vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư 

tầm tư ấy. Với tư duy nào vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư 

duy tư duy ấy. Với tư duy nào vị ấy nghĩ không cần phải 

được tư duy, vị ấy không tư duy tư duy ấy. Như vậy, vị ấy 

đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư, đối với 

bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy được 

không khó khăn, được không mệt nhọc, được không phí sức. 

Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với 

thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 

giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, 

Ta không bài xích Ông. Thành tựu với bốn pháp này, này 

Bà-la-môn, Ta tuyên bố là bậc Ðại tuệ, là bậc Ðại nhân. 

4. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy 

hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Cho đến như vậy, Tôn giả 

Gotama đã khéo nói. Chúng con thọ trì rằng Tôn giả Gotama 

đã thành tựu bốn pháp này, Tôn giả Gotama đã thực hành, 

hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho 

nhiều người, đã an lập nhiều người trên Thánh lý, tức là hiền 

thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Tôn giả Gotama là vị, với 

tầm tư nào, vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư tầm tư ấy; 
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với tầm tư nào, vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy 

không tầm tư tầm tư ấy; với tư duy nào, vị ấy nghĩ cần phải 

tư duy, vị ấy tư duy tư duy ấy; với tư duy nào, vị ấy nghĩ 

không cần phải tư duy, vị ấy không tư duy tư duy ấy. Tôn giả 

Gotama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư, 

Tôn giả Gotama đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, 

hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 

nhọc, có được không phí sức. Tôn giả Gotama, do đoạn diệt 

các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 

ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

5. - Thật vậy, này Bà-la-môn, lời tuyên bố của Ông là 

một thách thức cho Ta và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Bà-la-

môn, Ta đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều 

người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều 

người trên Thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp 

tánh. Ta là vị, với tầm tư nào Ta nghĩ cần phải tầm tư, Ta 

tầm tư tầm tư ấy. Với tầm tư nào Ta nghĩ không cần phải tầm 

tư, Ta không tầm tư tầm tư ấy. Với tư duy nào Ta nghĩ cần 

phải tư duy, Ta tư duy tư duy ấy, Với tư duy nào Ta nghĩ 

không cần phải tư duy, Ta không tư duy tư duy ấy. Này Bà-

la-môn, Ta đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. 

Này Bà-la-môn đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, 

hiện tại lạc trú, Ta có được không khó khăn, Ta có được 

không mệt nhọc, Ta có được không phí sức. Này Bà-la-môn, 

do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, 

Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát. 

6.   Ai trong mọi chúng sanh, 

Hiểu rõ được giải thoát,  

Khỏi cạm bẫy thần chết, 

Vì hạnh phúc nhân thiên, 
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Tuyên bố về chánh lý, 

Tuyên bố về Chánh pháp. 

Quần chúng thấy nghe vậy,  

Liền hoan hỷ tịnh tín, 

Thiện xảo đạo, phi đạo, 

Việc nên làm đã làm, 

Vô lậu bậc Giác ngộ, 

Với thân này thân cuối, 

Ngài được gọi tôn xưng, 

Bậc Ðại tuệ, Ðại nhân. 

(VI) (36) Tùy Thuộc Thế Giới 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 

Ukkatthà và Setabbya. Bà-la-môn Dona cũng đang đi trên 

con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. Bà-la-môn Dona thấy 

trên những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe một ngàn 

cọng, với vành xe, trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác. 

Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật 

hy hữu thay! Những dấu chân này không phải là của loài 

Người!". 

2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi 

dưới một gốc cây, ngồi kiết-già, thân thẳng, đặt niệm trước 

mặt. Bà-la-môn Dona theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Thế 

Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, 

các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều 

phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, 

được phòng hộ với căn tịch tịnh. Thấy vậy Bà-la-môn Dona 

liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, thưa với Thế Tôn: 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là vị tiên? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là tiên. 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Càn-thát-bà? 
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- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Càn-thát-bà, 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Dạ-xoa? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Dạ-xoa. 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là loài Người? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Người. 

- Hỏi "Ngài có phải là tiên không?", Ngài trả lời: "Này 

Bà-la-môn, Ta không phải là tiên". Hỏi "Ngài có phải là Càn-

thát-bà không?", Ngài trả lời: "Này Bà-la-môn, Ta không 

phải là Càn-thát-bà". Hỏi "Ngài có phải là Dạ-xoa không?" 

Ngài trả lời: "Này Bà-la-môn, Ta không phải là Dạ-xoa". Hỏi 

"Ngài có phải là loài Người không?", Ngài trả lời: "Ta không 

phải là loài Người". Vậy sở hành của Ngài là gì và Tôn giả là 

gì? 

3. - Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận 

các lậu hoặc, Ta có thể là chư Thiên, với các lậu hoặc đã 

đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân 

cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 

không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với 

những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-

thát-bà, Ta có thể là Dạ-xoa, Ta có thể là Người, với các lậu 

hoặc đã đoạn tận, được chặt dứt từ gốc rễ, được làm thành 

như thân cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được 

làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này 

Bà-la-môn, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen 

trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi 

nước, và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này 

Bà-la-môn sanh ta trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chinh 

phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là Phật, 

hãy như vậy thọ trì. 
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4.   Với lậu hoặc chưa đoạn,  

Ta có thể là tiên, 

Có thể Càn-thát-bà, 

Có thể là loài chim 

Hay đi đến Dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người, 

Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủy, trừ khử 

Như sen trắng tươi đẹp 

Không bị nước thấm ướt,  

Ðời không thấm ướt Ta, 

Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Phật Chánh giác, 

Hỡi này Bà-la-môn. 

(VII) (37) Không Thể Rơi Xuống 

1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không có thể bị thối đọa, vị ấy gần Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, hộ trì các 

căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ giới? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với 

sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh 

hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 

tập trong các học pháp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 

căn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 

không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 

Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn căn không được chế 

ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-

kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành 
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sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... 

khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 

pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 

tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý căn không 

được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp 

khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 

hành sự hộ trì ý căn.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn.  

4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo biết tiết 

độ trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác sát 

thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không 

phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự 

làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 

dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, 

nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho 

khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống 

được an ổn." 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết tiết độ trong 

ăn uống. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 

cảnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày đi kinh 

hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp 

chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ấy đi kinh hành hay 

trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

Ban đêm, canh giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông 

tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, 

tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, vị ấy thức 
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dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các 

pháp chướng ngại. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm cảnh 

giác.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không thể thối đọa, tiến gần đến Niết-bàn. 

6.   Tỷ-kheo an trú giới, 

Sống chế ngự các căn, 

Biết tiết độ ăn uống,  

Và chú tâm cảnh giác, 

Sống an trú như vậy, 

Ngày đêm không mệt mỏi 

Tu tập các thiện pháp,  

Ðạt an ổn ách nạn, 

Ưa thích không phóng dật, 

Thấy sợ hãi phóng dật, 

Không có thể thối đọa, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 

(VIII) (38) Tránh Né 

1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, 

đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu hay thân hành được khinh an, 

vị ấy được gọi là vị độc hành. 

Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 

thật cá nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các sự thật cá nhân 

phổ thông của các Sa-môn, Bà-la-môn nói chung, ví như thế 

giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế 

giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng 

và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, Như 
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Lai sau khi chết có tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không 

tồn tại, hay Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, 

hay Như Lai sau khi chết không có tồn tại và không không 

tồn tại. Tỷ-kheo đối với tất cả các sự thật cá nhân ấy đã trừ 

khử, đã xả bỏ, đã nhổ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ khử sự thật 

cá nhân. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 

hoàn toàn các tầm cầu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo, dục tầm cầu 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, Phạm hạnh tầm 

cầu được khinh an. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã 

từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 

được khinh an? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, chấm 

dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 

không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thân hành được 

khinh an. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo độc cư? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 

được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây 

ta-la, được khiến cho không thể hiện hữu, khiến cho không 

thể sanh khởi trong tương lai. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ-kheo 

trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ bỏ hoàn toàn 

các tầm cầu, hay thân hành được khinh an, vị ấy được gọi là 

vị độc hành. 
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5.   Dục và hữu tầm cầu, 

Cùng Phạm hạnh tầm cầu,  

Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

Ai không thích mọi tham,  

Giải thoát được ái diệt, 

Các tầm cầu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhổ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thật chánh niệm khinh an, 

Không bị ai chiến bại, 

Minh kiến được kiêu mạn, 

Vị ấy được danh xưng, 

Bậc Giác ngộ độc cư. 

(IX) (39) Ujjaya 

1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 

nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 

một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch Thế 

Tôn:  

- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 

2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế đàn. 

Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả 

loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, 

dê cừu bị giết, gia cầm, heo bị giết, các loài sinh vật khác đi 

đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát 

sanh; Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có 

sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai 

đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. 

Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị giết, 

không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, 
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không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán 

thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường 

làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế 

đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn các A-la-hán 

và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi 

đến. 

3.  Lễ tế ngựa, tế người, 

Lễ uống nước thắng trận, 

Lễ ném cầu may rủi, 

Lễ rút lui khóa cửa, 

Lễ ấy nhiều sát sanh, 

Không đem lại quả lớn. 

Chỗ nào giết dê cừu, 

Bò và sinh vật khác, 

Các bậc theo Chánh đạo, 

Các bậc Ðại ẩn sĩ, 

Tại tế đàn như vậy 

Họ không có đi tới. 

Tế đàn không sát sanh, 

Thường cầu phước gia đình, 

Không giết dê, cừu, bò, 

Không giết sinh vật khác, 

Các bậc theo Chánh đạo, 

Các bậc Ðại ẩn sĩ, 

Tại tế đàn như vậy,  

Họ đến tế đàn ấy, 

Lễ ấy bậc trí làm, 

Tế đàn ấy quả lớn, 

Tế đàn vậy tốt lành, 

Không đem đến ác hại, 

Tế đàn càng to lớn, 

Chư Thiên càng hoan hỷ. 
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(X) (40) Udayi 

1. Rồi Bà-la-môn Udàyi đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Udàyi bạch Thế Tôn: 

- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 

2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả tế đàn. 

Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả 

loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, 

dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị 

giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sanh; 

Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát 

sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai đã 

đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại 

tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị giết, 

không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, 

không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán 

thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường 

làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế 

đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán 

và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi 

đến. 

3.   Tế đàn không sát sanh, 

Làm đúng thời thích hợp,  

Tế đàn vậy, các bậc, 

Phạm hạnh khéo chế ngự, 

Ðã vén rộng bức màn, 

Khi còn ở trên đời, 

Các bậc vượt thời gian, 

Ði đến tế đàn ấy. 

Bậc Giác ngộ thiện xảo, 

Tán thán tế đàn ấy, 

Hoặc tại lễ tế đàn, 
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Hoặc tín thí vong linh, 

Tế vật cúng xứng đáng, 

Tế lễ tâm hoan hỷ, 

Hướng đến ruộng phước lành, 

Ðối các vị Phạm hạnh, 

Khéo cúng, khéo tế lễ, 

Khéo dâng bậc đáng cúng, 

Tế đàn vậy rộng lớn, 

Chư Thiên đều tán thán, 

Bậc Trí sau khi lễ, 

Tín thành tâm giải thoát. 

  

V. Phẩm Rohitassa 

(I) (41) Ðịnh 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào 

là bốn? 

Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho 

sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các 

Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng 

được tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do 

làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu 

tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 

đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 

do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 

bất thiện... chứng đạt và an trú sơ thiền ... thiền thứ hai ... 

thiền thứ ba ... thiền thứ tư. 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 

làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 

do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, 

an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, 

đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng 

mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 

làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 

do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên 

được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được rõ 

biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, 

tưởng chấm dứt được rõ biết; tầm khởi lên được rõ biết, tầm 

an trú được rõ biết, tầm chấm dứt được rõ biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 

làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 

do tàm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt 

trong năm thủ uẩn: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là 

sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm 

dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm 

dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các 

hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 

chấm dứt. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm 

cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về 

vấn đề này, Ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong 

kinh gọi là "Các câu hỏi của Punnaka". 

6.   Do tư sát, ở đời, 

Các sự vật thắng, liệt, 

Không vật gì ở đời, 

Làm vị ấy dao động. 

An tịnh, không mờ mịt, 

Không phiền não, không tham, 

Ta nói vị ấy vượt, 

Qua khỏi sanh và già. 

(II) (42) Các Câu Hỏi 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu 

hỏi. Thế nào là bốn? 

Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất 

hướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, 

đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ-

kheo, cần phải để một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần 

phải trả lời một cách phân tích. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi 

này. 

2.   Một trả lời nhất hướng, 

Rồi trả lời phân tích, 

Thứ ba là câu hỏi, 

Ðòi câu hỏi phản nghịch, 

Loại câu hỏi thứ tư, 

Cần phải để một bên, 
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Trong các câu hỏi ấy, 

Ai rõ biết thuận pháp, 

Tỷ-kheo ấy được gọi, 

Thiện xảo bốn câu hỏi. 

Khó nhiếp phục, khó thắng, 

Thâm sâu, khó chiến thắng, 

Thiện xảo trong nghĩa lý, 

Cả hai, nghĩa không nghĩa, 

Từ bỏ không ý nghĩa, 

Bậc Trí nắm lấy nghĩa, 

Bậc Trí minh kiến nghĩa 

Ðược gọi là bậc Trí. 

(III) (43) Phẫn Nộ (1) 

1. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính 

trọng gièm pha, không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi 

dưỡng, không kính trọng diệu pháp; kính trọng cung kính, 

không kính trọng diệu pháp. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

2. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính 

trọng diệu pháp, không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu 

pháp, không kính trọng lợi dưỡng; kính trọng diệu pháp, 

không kính trọng cung kính. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở 

đời. 
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3.   Các Tỷ-kheo kính trọng, 

Phẫn nộ và gièm pha,  

Kính trọng các lợi dưỡng, 

Kính trọng sự cung kính, 

Vị ấy không lớn mạnh, 

Trong pháp đức Phật thuyết, 

Ai hiện sống, đã sống, 

Kính trọng Chánh diệu pháp, 

Các vị ấy lớn mạnh 

Trong pháp đức Phật thuyết. 

(IV) (44) Sự Phẫn Nộ (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. Thế 

nào là bốn? 

Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính 

trọng gièm pha, không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi 

dưỡng, không kính trọng diệu pháp; kính trọng cung kính, 

không kính trọng diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. Thế nào là 

bốn? 

Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính 

trọng diệu pháp, không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu 

pháp, không kính trọng lợi dưỡng; kính trọng diệu pháp, 

không kính trọng cung kính. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. 

3.   Trọng phẫn nộ, gièm pha, 

Trong lợi dưỡng, cung kính, 

Như hột giống hư thối, 

Trong thửa ruộng tốt lành, 
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Tỷ-kheo ấy không lớn, 

Trong Chánh pháp vi diệu. 

Ai đã sống, hiện sống, 

Kính trong Chánh diệu pháp, 

Các vị ấy lớn mạnh, 

Trong Chánh pháp vi diệu, 

Như dược thảo, dùng dầu, 

Chữa trị lớn mạnh hơn. 

(V) (45) Rohitassa (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau khi 

đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng 

Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

đứng một bên. Ðứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thế 

Tôn: 

- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị 

già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 

khởi (đời khác), chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để 

đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 

không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi 

(đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để 

biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 

2. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, 

bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này 

của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 

không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi 

(đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để 

biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Thuở xưa, bạch 

Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Bhoja, có 



70      Chương IV - Bốn Pháp 

 

thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế 

này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên 

cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên 

nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước 

chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Ðông 

qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc 

độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn 

như sau: "Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của 

thế giới". Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 

đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 

tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng 

không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa 

đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy 

hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời 

nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị 

già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 

khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 

thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

3. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào 

không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ 

(đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi 

đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với 

những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, 

về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa 

đến thế giới đoạn diệt. 

4.   Với đi, không bao giờ, 

Ðạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 

Chỗ tận cùng thế giới, 

Thời không có giải thoát,  
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Ra khỏi ngoài khổ đau. 

Do vậy, bậc có trí, 

Hiểu biết rõ thế giới,  

Ði tận cùng thế giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thế giới, 

Không mong cầu đời này, 

Không mong cầu đời sau. 

 

(VI) (46) Rohitassa (2) 

1. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các Tỷ-

kheo:  

- Ðêm nay, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa, sau 

khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn 

vùng Jetavana, đi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Ðứng 

một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa bạch với Ta:  

"- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị 

già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 

khởi (đời khác), chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để 

đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?" 

Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử 

Rohitassa như sau:  

"- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị 

già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 

khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 

thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa 

nói với Ta như sau:  
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"- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, 

bạch Thế Tôn; thật khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của 

Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị 

chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời 

khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, 

để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới!". Thuở xưa, bạch Thế 

Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thần 

thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, 

bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có 

huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể 

dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của 

con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Ðông qua biển 

Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như 

vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: 

"Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, 

tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu 

đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có 

thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa đường con đã 

chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 

Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế 

Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 

không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta 

tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến 

chỗ tận cùng của thế giới". 

Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử 

Rohitassa: 

"-Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không 

bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời 

này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để 

thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng 
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này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những 

tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế 

giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến 

thế giới đoạn diệt. 

2.   Với đi, không bao giờ, 

Ðạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 

Chỗ tận cùng thế giới, 

Thời không có giải thoát,  

Ra khỏi ngoài khổ đau. 

Do vậy, bậc có trí, 

Hiểu biết rõ thế giới,  

Ði tận cùng thế giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thế giới, 

Không mong cầu đời này, 

Không mong cầu đời sau. 

(VII) (47) Rất Xa Xăm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa 

với nhau. Thế nào là bốn? 

Trời và đất, này các Tỷ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, 

rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các Tỷ-kheo với bờ 

biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau. Từ chỗ 

mặt trời mọc lên, này các Tỷ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn 

xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau. Pháp của 

hạng người bất thiện, này các Tỷ-kheo, với pháp của hạng 

người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với 

nhau này. 
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2.   Rất xa là bầu trời, 

Cũng rất xa, quả đất, 

Người ta nói rất xa, 

Là bờ biển bên kia. 

Từ chỗ mặt trời mọc, 

Chói sáng, tỏa ánh sáng, 

Ðến chỗ mặt trời lặn. 

Rằng xa, thật là xa, 

Người ta nói xa hơn, 

Là pháp của bậc thiện, 

Với pháp kẻ bất thiện, 

Thật xa, xa hơn nhiều. 

Hòa hợp với bậc thiện, 

Thường hằng, không hoại diệt, 

Khi nào còn đứng vững, 

Vẫn như vậy kiên trì, 

Còn hòa hợp bất thiện, 

Rất mau bị phá hoại, 

Do vậy pháp bậc thiện, 

Rất xa pháp kẻ ác. 

(VIII) (48) Visàkhà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Visàkhà 

Pancàliputta, trong hội trường với pháp thoại, đang thuyết 

pháp cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều phào 

với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi 

Thế Tôn, vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến 

hội trường, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 

Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, ai đang thuyết pháp trong hội 

trường cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 

cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều 

phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng? 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visàkhà Pancàliputta đang 

thuyết pháp trong hội trường cho các Tỷ kheo, khích lệ.... 

không có ngập ngừng. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Visàkhà Panàliputta:  

- Lành thay, lành thay này Visàkhà! Lành thay, này 

Visàkhà, Thầy đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo... không có 

ngập ngừng. 

2.   Nếu vị ấy không nói, 

Chúng không biết vị ấy, 

Như vậy bậc Hiền trí, 

Lẫn lộn với kẻ ngu, 

Nếu vị ấy nói lên, 

Chúng biết đến vị ấy, 

Khi vị ấy thuyết giảng, 

Con đường đến bất tử, 

Vậy hãy thuyết giảng lên, 

Chói sáng chơn diệu pháp, 

Hãy dâng cao ngọn cờ, 

Ngọn cờ các ẩn sĩ, 

Khéo nói là ngọn cờ, 

Của các bậc ẩn sĩ, 

Và pháp là ngọn cờ, 

Của những bậc ẩn sĩ. 

(IX) (49) Tưởng Ðiên Ðảo 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 

đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn? 
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Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỷ-kheo, đó 

là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khổ 

nghĩ là không khổ, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, 

tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này 

các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên 

đảo. Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ-

kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, 

kiến điên đảo này. 

2. Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng không điên đảo, tâm 

không điên đảo, kiến không điên đảo này. Thế nào là bốn? 

Trong vô thường, nghĩ là vô thường, này các Tỷ-kheo, 

đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 

điên đảo. Trong khổ, nghĩ là khổ, ... Trong vô ngã, nghĩ là vô 

ngã, ... Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, này 

các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên 

đảo, kiến không điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 

không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

3.   Trong vô thường, tưởng thường. 

Trong khổ, tưởng là lạc,  

Trong vô ngã, tưởng ngã, 

Trong bất tịnh, tưởng tịnh, 

Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

Bị ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 

Chúng sanh bị luân chuyển, 

Trong sanh tử luân hồi. 

Khi chư Phật xuất hiện, 
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Ở đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 

Ðưa đến khổ lắng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường, không thường, 

Thấy đau khổ, là khổ, 

Thấy tự ngã, không ngã, 

Thấy bất tịnh, không tịnh, 

Do hành chánh tri kiến, 

Vượt qua mọi đau khổ. 

(X) (50) Các Uế Nhiễm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt 

trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt 

trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, 

không có rực sáng. Thế nào là bốn? 

Mây, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt 

trời, do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không 

có cháy sáng... không có rực sáng. Mù, này các Tỷ-kheo là 

uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... khói và bụi, này các Tỷ-

kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... Ràhu, vua các loài 

A-tu-la, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời; 

do uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có 

cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, 

mặt trời, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, 

mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có 

rực sáng. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này 

của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, 
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các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói 

sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống 

rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu 

nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của Sa-môn, 

Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-

la-môn, không có cháy sáng... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng 

thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là 

uế nhiễm thứ hai... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp 

nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lấy vàng và bạc. Này 

các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh sống 

với tà mạng, không từ bỏ tà mạng. Này các Tỷ-kheo, đây là 

uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm 

này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy 

sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, 

Bà-la-môn, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên các Sa-

môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói sáng, 

không có rực sáng. 

3.  Có Sa-môn, Phạm chí, 

Bị tham sân trói buộc, 

Bị vô minh bao phủ, 

Loài người ưa sắc đẹp, 

Uống rượu men rượu nấu, 

Hưởng thụ pháp dâm dục, 

Mê hoặc, họ chấp nhận, 

Nhận lấy vàng và bạc, 
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Các Sa-môn, Phạm chí, 

Sinh sống theo tà mạng. 

Phật, bà con mặt trời 

Nói đến uế nhiễm ấy, 

Bị ô nhiễm bởi chúng, 

Các Sa-môn, Phạm chí, 

Không cháy sáng, chói sáng, 

Ánh sáng bụi ô nhiễm, 

Bao phủ bởi tối tăm, 

Nô lệ bởi ái dục, 

Bị ái kéo, dắt dẫn, 

Họ làm đầy dẫy thêm, 

Bãi tha ma ghê tởm, 

Chúng lại phải tái sanh. 

  

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước 

(I) (51) Phẩm Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (1) 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 

đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến 

cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, 

đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 

phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an 

lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, 

đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 
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Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ 

ăn khất thực của ai... 

... Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ trú 

xứ của ai... hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và 

an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô 

lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 

thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa 

đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 

nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để 

nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng: "Có chừng 

ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem lại an lạc, 

thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối 

phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật không 

dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có chừng 

ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có 

chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng 

nước"; vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô 

lượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 

bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ 

gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng: "Có chừng 

ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem lại an lạc thuộc 

thiên giới, là quả lạc dị thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước 

thiện lớn được xem là vô số vô lượng. 

4.  Biển lớn không hạn lượng, 

Hồ lớn nhiều sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 
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Cũng là chỗ trú ẩn, 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sóng lớn, 

Quy tụ chảy ra biển, 

Cũng vậy người bố thí, 

Ðồ ăn và đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 

Chỗ ngồi và thảm nệm, 

Bậc Hiền thí như vậy, 

Phước đức ùa chảy đến, 

Như sông dẫn dòng nước, 

Ùa chảy vào bể cả. 

(II) (52) Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nguồn sanh phước, nguồn 

sanh thiện... hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 

lòng tịnh tín bất động đối với Phật; bậc Thế Tôn ấy là bậc 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Thế Tôn... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 

phước, nguồn sanh thiện thứ nhất... hạnh phúc an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 

lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo 

nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 

có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh 

thiện thứ hai... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 

lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, Thiện hạnh là 

chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. 
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Ưng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng 

đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của 

Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng 

ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn 

sanh thiện thứ ba... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 

những giới được bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 

không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, 

đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, 

đưa đến Thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 

phước, nguồn sanh thiện thứ tư... hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh 

thiện này, đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 

dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, 

an lạc. 

2.  Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Ai tin giới, hiền thiện, 

Bậc Thánh khen, mến chuộng. 

Ai tịnh tín chúng Tăng, 

Với cái nhìn chánh trực, 

Người ấy được họ gọi, 

Không phải là người nghèo. 

Ðời sống người như vậy, 

Không phải đời trống rỗng, 

Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thắng pháp, 

Bậc trí chú tâm niệm, 

Lời dạy của chư Phật. 



Tăng Chi Bộ Kinh – Tập  2         83 

 

(III) (53) Sống Chung (1) 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 

Madhurà và Veranja. Và nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ 

cũng đang đi trên con đường giữa Madhurà và Veranja. Rồi 

Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc 

cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia 

chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 

với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên: 

2. - Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế 

nào là bốn? 

Ðê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Ðê tiện nam 

sống chúng với Thiên nữ. Thiên nam sống chúng với đê tiện 

nữ. Thiên nam sống chung với Thiên nữ.  

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của 

không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 

men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị 

cấu uế xan tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, 

Bà-la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 

sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu 

nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế 

xan tham chi phối. Như vậy, này các Gia chủ là đê tiện nam 

sống chung với đê tiện nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với Thiên nữ? 

Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc mắng 

chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ sát 
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sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 

từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, có giới, 

thiện tánh, sống ở gia đình không với tâm bị cấu uế xan tham 

chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-

môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung 

với Thiên nữ. 

5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với một đê tiện nữ? 

Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 

không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho... nhiếc 

mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 

Gia chủ là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 

6. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với Thiên nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 

không nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn, và 

người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 

chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại chung sống này. 

7.  Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Cặp vợ và chồng ấy, 

Ðê tiện sống đê tiện. 

Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ  

Sống với chồng đê tiện. 
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Chồng là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chồng, Thiên nam. 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng. 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Ðời sống nhiều hạnh phúc 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành. 

Ở đây sống theo pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn,  

Ðúng với điều cầu mong. 

 

(IV) (54) Sống Chung (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sống chung này. Thế 

nào là bốn? 

Ðê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Ðê tiện nam 

sống chung với Thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện 

nữ. Thiên nam sống chung với Thiên nữ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chồng là người sát sanh, 

lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 

hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, 
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tà kiến, ác giới, ác tánh, sống trong gia đình với tâm bị cấu 

uế xan tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-

la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 

sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô 

ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác 

tánh, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham chi 

phối. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam chung sống 

với đê tiện nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với Thiên nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc 

mắng, chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ 

sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 

lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không 

tham, không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, sống 

ở gia đình không với tâm vị cấu uế xan tham chi phối, không 

có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 

này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung với Thiên nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 

không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho... nhiếc 

mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 

Gia chủ, là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 

5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với Thiên nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 

không nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn; và 
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người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 

chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. 

6.  Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Cặp vợ và chồng ấy, 

Ðê tiện sống đê tiện, 

Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ 

Sống với chồng đê tiện. 

Chồng là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Còn người vợ ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chồng, Thiên nam. 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Ðời sống nhiều hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 
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Hân hoan được thỏa mãn, 

Ðúng với điều cầu mong. 

(V) (55) Xứng Ðôi (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại 

núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn, 

vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha 

Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 

gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, 

sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 

2. - Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho 

con khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều 

gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ 

đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con 

muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt 

nhau trong đời sau nữa. 

Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 

chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết 

con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha Nakulà, cho đến ý 

nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch 

Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau, trong đời này, mà 

còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 

- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn 

thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau 

trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, 

đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được 

thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy 

mặt nhau. 
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Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Ðời sống nhiều hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Ðúng với điều sở cầu. 

(VI) (56) Xứng Ðôi (2) 

(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu với 

lời của Thế Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo).  

(VII) (57) Suppavàsà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koli tại thị 

trấn của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế Tôn vào 

buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú xứ của Suppavàsà, 

người dân Koli, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mời Thế Tôn 

dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm, 

rồi Suppavàsà, thuộc dân tộc Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã 

xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn 

nói với Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 

2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 

Suppavàsà, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nào là 

bốn? 



90      Chương IV - Bốn Pháp 

 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 

Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 

thuộc cõi Trời hay cõi Người. Sau khi cho dung sắc, người 

cho được chia phần dung sắc, thuộc cõi Trời hay cõi Người. 

Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, hoặc 

thuộc cõi Trời, hoặc thuộc cõi Người. Sau khi cho sức mạnh, 

người cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi Trời, hay cõi 

Người. Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố 

thí bốn sự này cho những người nhận. 

3.  Cho đồ ăn khéo làm, 

Sạch, thù diệu, vị ngon, 

Nàng với sự cúng dường, 

Bố thí vị chánh trực,  

Những vị sống chánh hạnh, 

Là những bậc đại hành, 

Với đức gặt công đức, 

Lại được quả to lớn, 

Bậc hiểu biết thế gian, 

Có lời tán thán nàng, 

Ức niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thế giới, 

Với tâm tư hoan hỷ 

Nhiếp phục gốc xan tham, 

Không bị ai chỉ trích, 

Chứng đạt được cõi Trời. 

(VIII) (58) Sudatta 

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 

với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: 

2. - Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí 

bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? 
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Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 

Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 

thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho dung sắc, 

người cho được chia phần dung sắc, thuộc chư Thiên hay 

loài Người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an 

lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho sức mạnh, 

người cho được chia phần sức mạnh, thuộc chư Thiên hay 

loài Người. Này Gia chủ, người Thánh đệ tử bố thí món ăn, 

bố thí bốn sự này cho những người nhận. 

3.  Những ai khéo chế ngự, 

Sống nhờ người bố thí, 

Ai tùy thời, nhiệt thành, 

Bố thí đồ ăn uống, 

Ðem lại cho các vị, 

Bốn sự kiện như sau,  

Cho thọ mạng, dung sắc, 

Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bố thí sức mạnh, 

Người bố thí sức mạnh, 

Thọ mạng dài, danh xưng, 

Dầu sanh tại chỗ nào. 

(IX) (59) Các Ðồ Ăn 

1. - Người bố thí đồ ăn, này các Tỷ-kheo, bố thí bốn sự 

cho người nhận. Thế nào là bốn? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 

Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 

thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho dung sắc... cho 

an lạc... Sau khi cho sức mạnh, được chia phần sức mạnh, 

thuộc chư Thiên hay loài Người. 
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Này các Tỷ-kheo, người bố thí các món ăn, bố thí bốn 

sự này cho người nhận. 

2.  Những ai khéo chế ngự, 

Sống bố thí người khác, 

Ai tùy thời nhiệt thành, 

Bố thí đồ ăn uống, 

Ðem lại cho các vị, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 

Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bố thí dung sắc, 

Người bố thí an lạc, 

Người bố thí sức mạnh, 

Thọ mạng dài, danh xưng, 

Dầu sanh tại chỗ nào. 

(X) (60) Bổn Phận Người Gia Chủ 

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 

gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:  

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 

bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con 

đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi Trời. Thế 

nào là bốn? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-

kheo, hộ trì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng Tỷ-kheo với 

đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa, hộ trì 

chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh đệ 

tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con 

đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi Trời. 

Bậc Hiền trí thực hiện,  

Con đường thật xứng đáng, 

Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bậc sở hành chơn chánh, 

Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khất thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 

Công đức họ tăng trưởng, 

Thường hằng, ngày lẫn đêm, 

Do làm nghiệp hiền thiện, 

Ði đến cảnh chư Thiên. 

 

VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức 

(I) (61) Bốn Nghiệp Công Ðức  

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 

với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: 

2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả 

ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? 

"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Ðây là 

pháp thứ nhất, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. "Tài 

sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, 

cùng với bà con, và các bậc Thầy". Ðây là pháp thứ hai, khả 

lạc... khó được ở đời. "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt 
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đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong 

rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài". Ðây là pháp thứ 

ba, khả lạc... khó được ở đời. "Tài sản đã được đúng pháp, 

tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 

sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng 

khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi 

đời này". Ðây là pháp thứ tư, khả lạc... khó được ở đời. 

Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó 

tìm được ở đời. 

3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những 

pháp ấy. Thế nào là bốn? 

Ðầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

4. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, 

này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác 

ngộ của Như Lai: Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 

Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này 

Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 

5. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này 

Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu 

men, rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

6. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này 

Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế 

xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa 

thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố 

thí. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. 

7. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Này Gia 

chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không 

nên làm, không làm việc nên làm. Do làm việc không nên 
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làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an 

lạc. Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh phục... sống 

với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục... sống với tâm bị 

trạo hối chinh phục... sống với tâm bị nghi chinh phục, làm 

việc không nên làm, không làm việc nên làm; do làm việc 

không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh 

tiếng và an lạc. 

8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy, sau khi biết được dục 

tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm; 

sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, 

uế nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm thụy miên là 

uế nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của 

tâm; sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ 

trạo hối, uế nhiễm của tâm; sau khi biết được nghi là uế 

nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm; này Gia chủ, 

đây gọi là vị Thánh đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, 

bước vào giới vức minh kiến, đầy đủ trí tuệ. Ðây gọi là đầy 

đủ trí tuệ. 

Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khó được ở đời này, có bốn pháp này đưa đến chứng được 

những pháp ấy. 

9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 

hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, 

do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, là người 

đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn? 

10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 

hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh 

cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, 

tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc; giúp 

cha mẹ được an lạc hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc; giúp 

vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, 
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chơn chánh đem lại an lạc; giúp bạn bè thân hữu được an lạc 

hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, 

đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự 

hưởng thọ đúng phương xứ. 

11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 

hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh 

cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, 

với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại 

những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm 

đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là 

trường hợp thứ hai vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 

đúng phương xứ. 

12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... 

thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại 

lễ hiến cúng; hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, 

hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho vua, 

hiến cúng cho chư Thiên. Này Gia chủ, đây là trường hợp 

thứ ba vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 

phương xứ. 

13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản... thâu 

hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà-la-môn sống 

từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an 

tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối 

với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự 

cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị 

thục, đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 

tư vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 

14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 

hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh 

cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp; 

với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành động này. 
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Nếu tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng không đúng 

với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản 

đi đến không lợi ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự 

hưởng thọ không đúng phương xứ. Nếu những tài sản của ai, 

này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những 

tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến 

thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 

Tài sản ta thọ hưởng,  

Gia nhân được nuôi dưỡng, 

Chính nhờ các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tối thượng, 

Làm năm loại hiến vật, 

Hộ trì bậc trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 

Mục đích gì bậc trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Ðược làm không hối hận. 

Người nào nhớ nghĩ vậy, 

An trú trên Thánh pháp, 

Ðời này được tán thán, 

Ðời sau được hoan hỷ, 

Trên cảnh giới chư Thiên. 

(II) (62) Không Nợ 

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 

Anàthapindika đang ngồi một bên: 

2. - Có bốn loại an lạc này, ngày Gia chủ, người tại gia 

thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời 
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cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ 

dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. 

3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu?  

Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, 

thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 

mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng 

pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ 

lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu 

hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này 

Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 

4. Và này, thế nào là lạc tài sản? 

Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài 

sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được... thâu 

hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: 

"Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh 

tấn... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ 

vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc tài 

sản. 

5. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Ở đây, 

này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ ai một 

điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta không có mắc nợ 

ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được 

hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 

6. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành 

không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành 

tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu 

thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý 
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hành không phạm tội". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. 

Này Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. 

Có bốn loại lạc này, này Gia chủ, người tại gia thọ hưởng 

các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, khởi lên 

cho vị ấy. 

Ðược lạc không mắc nợ, 

Nhớ đến lạc sở hữu, 

Người hưởng lạc tài sản, 

Với tuệ, thấy như thị, 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phần, 

Lạc vậy chỉ bằng được, 

Bằng một phần mười sáu, 

Lạc không có phạm tội. 

(III) (63) Bằng Với Phạm Thiên 

1. - Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ 

được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 

đình ấy được xem là giống như Phạm thiên. Những gia đình 

nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng 

dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống 

như bậc Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-

kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong 

nhà, những gia đình ấy, này các Tỷ-kheo, được xem là giống 

như chư Thiên thời trước. Những gia đình nào, này các Tỷ-

kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong 

nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường. 

2. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ 

cha; các bậc Ðạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng 

nghĩa với mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, này các Tỷ-kheo, là 

đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường, 
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này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Này 

các Tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi 

dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. 

Mẹ cha gọi Phạm thiên, 

Bậc Ðạo sư thời trước, 

Xứng đáng được cúng dường, 

Vì thương đến con cháu, 

Do vậy bậc Hiền sĩ, 

Ðảnh lễ và tôn trọng, 

Dâng đồ ăn đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 

Thoa bóp cả thân mình, 

Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 

Ðối với mẹ và cha, 

Ðời này người hiền khen, 

Ðời sau hưởng Thiên lạc. 

(IV) (64) Ðịa Ngục 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. Với bốn pháp gì? Sát sanh, 

lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.  Sát sanh và trộm cắp, 

Cái được gọi nói láo, 

Và đi đến vợ người, 

Bậc trí không tán thán. 
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(V) (65) Hình Thức Bên Ngoài 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng 

người đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng; hạng người đo 

lường với thô và thỏa mãn với thô; hạng người đo lường 

pháp và thỏa mãn với pháp. Bốn hạng người này, này các 

Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

2.  Những ai đo lường sắc, 

Những ai đi đến tiếng, 

Bị tham dục dắt dẫn, 

Chúng không biết người ấy. 

Không biết được nội tâm, 

Không thấy được ngoại cảnh, 

Kẻ ngu bị bao quanh, 

Bị tiếng nói chi phối, 

Không biết được nội tâm, 

Quán thấy được ngoại cảnh, 

Thấy được quả ở ngoài, 

Bị tiếng nói chi phối. 

Rõ biết được nội tâm, 

Quán thấy được ở ngoài, 

Thấy rõ không chướng ngại, 

Không bị tiếng chi phối. 

(VI) (66) Tham Ái 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có tham, có sân, có si, có 

mạn. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu 

ở đời. 
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2.  Tham ái vật đẹp đẽ, 

Thích thú sắc khả ái, 

Bị cột bởi vô minh, 

Các hữu tình hạ liệt, 

Càng tăng trưởng trói buộc. 

Cho đến kẻ có trí, 

Làm các việc bất thiện, 

Sanh từ tham, sân, si, 

Khiến phiền muộn, khó chịu, 

Làm đau khổ sanh khởi, 

Kẻ vô minh bao vây, 

Kẻ mù không có mắt, 

Tự tánh họ là vậy, 

Họ không thể nghĩ rằng, 

Ta có thể như vậy. 

(VII) (67) Vua Các Loài Rắn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika. 

Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị rắn cắn chết. 

Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-

kheo ấy bạch Thế Tôn: 

2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị 

rắn cắn đã mệnh chung. 

- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm đã không 

hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu Tỷ-kheo ấy, 

này các Tỷ-kheo, với từ tâm có hướng đến bốn gia đình vua 

các loài rắn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy có thể không bị rắn 

cắn mà mạng chung. Thế nào là bốn gia đình vua các loài rắn? 
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Gia đình vua các loài rắn Virùpakkha, gia đình vua các 

loài rắn Eràpattha, gia đình vua các loài rắn Chabyàputta, gia 

đình vua các loài rắn Kanhàgotamaka; Tỷ-kheo ấy, này các 

Tỷ-kheo với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua 

các loài rắn này. Nếu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ 

tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này 

các Tỷ-kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. 

Này các Tỷ-kheo, Ta cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia 

đình vua các loài rắn này để tự bảo vệ, để tự hộ trì, để tự che 

chở. 

3.  Ta hãy có từ tâm 

Với Virùpakkha, 

Ta hãy có từ tâm 

Với Eràpatha, 

Ta hãy có từ tâm 

Với Chabyaputta, 

Ta hãy có từ tâm 

Với Kanhàgotamaka, 

Ta hãy có từ tâm 

Với các loài không chân, 

Ta hãy có từ tâm 

Với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm 

Với các loài bốn chân, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài nhiều chân, 

Mong rằng loài không chân 

Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài hai chân 

Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài bốn chân 

Không có làm hại ta, 
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Mong rằng loài nhiều chân 

Không có làm hại ta, 

Mọi chúng sanh, hữu tình 

Toàn thể mọi sinh vật, 

Mong chúng thấy hiền thiện, 

Chớ đi đến điều ác. 

"Ðức Phật là vô lượng, Pháp là vô lượng, chúng Tăng 

là vô lượng, có lượng là các loài bò sát, các loài rắn, các con 

bò cạp, các con một trăm chân, các loại nhện giăng tơ, các 

con thằn lằn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì. Ta đã làm 

sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ 

đức Thế Tôn. Ta đảnh lễ bảy vị Chánh Ðẳng Giác." 

(VIII) (68) Devadatta 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta 

sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 

nhơn việc Devadatta bảo các Tỷ-kheo: 

- Ðem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, 

cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem đến bất 

hạnh cho người, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, 

danh vọng khởi lên cho Devadatta! Ví như, này các Tỷ-kheo, 

một cây chuối khi sanh ra trái, đem đến hại mình; khi sanh ra 

trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, 

này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, 

danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho 

người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 

Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại 

mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh 

ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, 

này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra trái, 

đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này 
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các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, 

danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem lại bất hạnh cho 

người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 

Devadatta. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ví như con la đem 

đến hại mình khi mang thai, đem đến bất hạnh cho người khi 

mang thai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình 

khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, 

đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh 

vọng khởi lên cho Devadatta. 

2.  Quả giết hại cây chuối, 

Giết hại tre và lau, 

Cung kính hại người ngu, 

Thai tạng hại con la. 

(IX) (69) Tinh Cần 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là 

bốn? 

Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, 

tinh cần hộ trì. 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến 

cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 

khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích đoạn 

tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, 

sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần đoạn 

tận. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần tu tập? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích làm cho 

sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, 

tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh 

cần tu tập. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến 

cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù 

mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được 

viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì 

tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại tinh cần này. 

Chế ngự và đoạn tận, 

Tu tập và hộ trì, 

Bốn loại tinh cần này, 

Ðược bà con mặt trời, 

Ðược đức Phật thuyết giảng. 

Ở đây vị Tỷ-kheo, 

Với bốn tinh cần này, 

Nhiệt tâm và nỗ lực. 

Ðạt được khổ đoạn diệt. 

(X) (70) Phi Pháp 

1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua phi pháp có mặt, 

khi ấy, các đại thần phi pháp của vua có mặt. Khi nào các đại 

thần phi pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-la-môn gia chủ 

phi pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ phi pháp có 

mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở 

thành phi pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là 

phi pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào 

mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, 

các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại 
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sao đi sai quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào 

ngày đêm đi sai quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi sai 

quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo, khi ấy 

thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi 

sai quỹ đạo, khi ấy gió thổi sai lạc trái mùa. Khi nào gió thổi 

sai lạc trái mùa, khi ấy chư Thiên bực mình. Khi nào chư 

Thiên bực mình, khi ấy trời mưa không có điều hòa. Khi nào 

trời mưa không có điều hòa, khi ấy lúa chín trái mùa. Này 

các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín trái mùa, khi ấy các loài Người 

nuôi sống với loại lúa ấy, thì thọ mạng sẽ ngắn, dung sắc xấu, 

yếu sức và nhiều bệnh. 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua đúng pháp có mặt, 

thì khi ấy các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt. Khi nào 

các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-la-

môn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ 

đúng pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các 

làng trở thành đúng pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các 

làng là đúng pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo. 

Khi nào mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo, khi ấy các dãy 

ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, 

các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ đạo. 

Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng 

đi đúng quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, 

khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo. Khi nào thời tiết và 

năm đi đúng quỹ đạo, khi ấy gió thổi đúng mùa. Khi nào gió 

thổi đúng mùa, khi ấy chư Thiên hoan hỉ. Khi nào chư Thiên 

hoan hỉ, khi ấy trời mưa điều hòa. Khi nào trời trở mưa điều 

hòa, khi ấy, lúa chín đúng mùa. Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa 

chín đúng mùa, khi ấy loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ 

mạng sẽ lâu dài, dung sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có 

nhiều bệnh. 
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Khi đàn bò lội sông, 

Ðầu đàn đi sai lạc, 

Cả đàn đều đi sai, 

Vì hướng dẫn sai lạc. 

Cũng vậy, trong loài Người, 

Vị được xem tối thắng, 

Nếu sở hành phi pháp, 

Còn nói gì người khác, 

Cả nước bị đau khổ, 

Nếu vua sống phi pháp. 

Khi đàn bò lội sông, 

Ðầu đàn đi đúng hướng, 

Cả đàn đều đúng hướng, 

Vì hướng dẫn đúng đường. 

Cũng vậy trong loài Người, 

Vị được xem tối thắng, 

Nếu sở hành đúng pháp, 

Còn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Nếu vua sống đúng pháp. 

 

VIII. Phẩm Không Hý Luận 

(I) (71) Không Có Hý Luận 

- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng 

tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, nghe nhiều, 

tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

thực hành con đường thông suốt, và có những căn bản thẳng 

tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 

(II) (72) Chánh Kiến 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 

thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng 

tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? 

Tầm viễn ly, tầm không sân, tầm không hại, chánh tri 

kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng 

tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 

(III) (73) Bậc Chân Nhân 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải 

được hiểu không phải bậc Chân nhân. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, không phải bậc Chân nhân là 

người dầu không được hỏi, nói lên lời không tán thán người 

khác; còn nói gì nếu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dè dặt, 

không ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán người 

khác, đầy đủ toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cẩn phải được hiểu, 

này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là 

người dầu được hỏi, không nói lên lời tán thán người khác; 

còn nói gì nếu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập 

ngừng, vị này nói lên lời tán thán người khác, không đầy đủ, 
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không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu, này 

các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là 

người dầu được hỏi, không nói lên lời không tán thán về 

mình; còn nói gì nếu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập 

ngừng, vị này nói lên lời không tán thán về mình, không đầy 

đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu, vị 

này không phải Chân nhân. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải là Chân nhân 

là người dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán về 

mình; còn nói gì nếu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, 

không ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán về mình, đầy 

đủ và toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu vị này 

không phải Chân nhân. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 

được hiểu không phải bậc Chân nhân. 

5. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải 

được hiểu là bậc Chân nhân. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dầu 

có được hỏi, không nói lên lời không tán thán người khác; 

còn nói gì nếu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi, và phải trả lời, dè dặt và ngập 

ngừng, vị ấy không nói lên lời tán thán người khác. Cần phải 

được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người 

dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán người khác; 

còn nói gì nếu được hỏi. 
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Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập 

ngừng, vị ấy nói lời tán thán người khác, đầy đủ và toàn bộ. 

Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân 

nhân. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là Người, 

nếu không được hỏi, vẫn nói lên lời không tán thán về mình; 

còn nói gì nếu được hỏi! 

Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập 

ngừng, vị ấy nói lên lời không tán thán về mình, đầy đủ và 

toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc 

Chân nhân. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân dầu có 

được hỏi cũng không nói lên lời tán thán về mình; còn nói gì 

nếu không được hỏi! 

Nếu được hỏi và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vị 

ấy nói lên lời tán thán về mình, không đầy đủ; không toàn bộ. 

Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân 

nhân. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 

được hiểu là bậc Chân nhân. 

(IV) (74) Người Vợ Trẻ 

1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm 

hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu 

hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, 

cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một 

thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với 

mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người 

có biết được gì!". 
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2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong 

đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia 

đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người 

làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, 

do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 

"Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!". 

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà 

chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập. 

 (V) (75) Sự Tối Thượng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế 

nào là bốn? Giới tối thượng, Ðịnh tối thượng, Tuệ tối thượng, 

Giải thoát tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng 

này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào 

là bốn? Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng, hữu 

tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. 

(VI) (76) Kusinàrà 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàrà, tại Upavattana, 

trong rừng cây Sàla của dân chúng Mallà, giữa những cây 

Sàla song thọ, trong khi Ngài sắp sửa nhập Niết-bàn. Tại đấy, 

Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  
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2. - Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi 

ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay 

con đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy 

hỏi đi, sau chớ có hối tiếc: "Bậc Ðạo Sư có mặt trước chúng 

ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

3. Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thế Tôn nói với 

các Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ 

hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con 

đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi đi, 

về sau chớ có hối tiếc: "Bậc Ðạo Sư có mặt trước chúng ta, 

mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

4. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc 

Ðạo Sư mà không hỏi, thời, này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng 

tu, hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thế Tôn, thật 

hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng, trong chúng Tỷ-

kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân 

vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con đường 

thực hành. 

- Này Ananda, Thầy có lòng tín thành nên nói vậy. 

Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng 

Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay 
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phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con 

đường thực hành. Này Ananda, trong 500 Tỷ-kheo này, Tỷ-

kheo thấp nhất đã chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối 

đọa, chắc chắn hướng đến Chánh Giác. 

(VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược 

- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các 

Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến 

cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các 

đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu 

nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và 

thống khổ. Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-

kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ. Quả dị 

thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, 

nếu nghĩ đến... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, 

không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến 

cuồng loạn và thống khổ. 

-Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-

kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống 

khổ. 

(VII) (78) Thanh Tịnh Thí Vật 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. Thế 

nào là bốn? 

Có bố thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ người cho, 

không thanh tịnh từ người nhận. Có bố thí, này các Tỷ-kheo, 

thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho. Có 

bố thí, này các Tỷ-kheo, không thanh tịnh từ người cho, cũng 

không thanh tịnh từ người nhận. Có bố thí, này các Tỷ-kheo, 

thanh tịnh từ người cho, cũng thanh tịnh từ người nhận. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí thanh tịnh từ 

người cho, không thanh tịnh từ người nhận? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người cho có giới, theo thiện 

pháp, còn người nhận là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh 

tịnh từ người nhận. 

3. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là bố thí, thanh tịnh từ 

người nhận, không thanh tịnh từ người cho? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bố thí ác giới, theo ác 

pháp, còn người nhận có giới, theo thiện pháp. Như vậy này 

các Tỷ-kheo, là bố thí, người nhận thanh tịnh, người cho 

không thanh tịnh. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho 

không thanh tịnh, và người nhận cũng không thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người cho là ác giới, theo ác 

pháp, và người nhận cũng là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là bố thí, người cho không thanh tịnh, 

người nhận cũng không thanh tịnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho 

thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh? 

Ở đây này các Tỷ-kheo, người bố thí có giới, theo thiện 

pháp, và người nhận cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là bố thí, người cho thanh tịnh, và người 

nhận cũng thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bố thí thanh tịnh này. 

(IX) (79) Buôn Bán 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta... ngồi một bên, Tôn giả 

Sàriputta bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 

hạng người do buôn bán như vậy, đi đến thất bại? Do nhân gì, 

do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người, do buôn 

bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, 

do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người do buôn 

bán như vậy, thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do 

duyên gì, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, lại được 

thành tựu ngoài ý muốn? 

2. - Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa-

môn hay Bà-la-môn và hứa hẹn như sau: "Thưa Tôn giả, hãy 

nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không 

cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến 

chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến 

chỗ thất bại. 

3. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 

hay Bà-la-môn và hứa như: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều 

Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đã 

quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến 

chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy 

không đi đến thành tựu như ý muốn. 

4. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 

hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên 

điều Tôn giả cần giúp đỡ". Và người ấy cho như đã quyết 

định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, 

dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành 

tựu như ý muốn. 

5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 

hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên 

điều Tôn giả cần giúp đỡ", và người ấy cho hơn như đã quyết 

định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, 
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dầu người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành 

tựu ngoài ý muốn. 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 

hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Ðây là nhân, 

đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn 

bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn. Ðây là nhân, 

đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, do buôn 

bán như vậy, thành tựu được như ý muốn. Ðây là nhân, đây 

là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn bán 

như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. 

 

(X) (80) Tinh Túy của Sự Nghiệp 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 

Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 

bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân 

không ngồi giữa trong pháp đình, không có dấn thân vào sự 

nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp? 

- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đố là nữ nhân, 

này Ananda. Xan tham là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ 

nhân, này Ananda. Ðây là nhân, đây là duyên, này Ananda, 

nữ nhân không ngồi giữa pháp đình, không có dấn thân vào 

sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. 
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IX. Phẩm Không Có Rung Ðộng 

(I) (81) Ăn Trộm 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 

láo. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 

trong các dục, từ bỏ nói láo. Thành tựu với bốn pháp, này các 

Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(II) (82) Nói Láo 

(Như kinh trên, (81), chỉ khác bốn pháp là: nói láo, nói 

hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.) 

(III) (83) Tán Thán 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không 

xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sát, 

không tán thán người xứng đáng được tán thán; không suy tư, 

không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ 

không đáng tin tưởng; không suy tư, không thẩm sát, tự cảm 

thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 
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2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người không 

xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thẩm sát, tán thán 

người xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thẩm sát, tự 

cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng 

đáng được tin tưởng; không suy tư, không thẩm sát, tự cảm 

thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(IV) (84) Phẫn Nộ 

(Như kinh trên, (83), chỉ khác về bốn pháp: Tôn trọng phẫn 

nộ, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng gièm pha, không tôn 

trọng diệu pháp; tôn trọng lợi dưỡng, không tôn trọng diệu pháp; 

tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu pháp). 

(V) (85) Tối Tăm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối; sống trong 

bóng tối, hướng đến ánh sáng; sống trong ánh sáng, hướng 

đến bóng tối; sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong bóng tối, hướng đến bóng tối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một 

gia đình hạ tiện, gia đình một người đổ phân, hay gia đình 

một người thợ săn, đan rổ, hay gia đình người đan tre, làm 

bẫy sập, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét 

rác, hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn uống 

thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ 
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mặc. Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, còm lưng, nhiều bệnh 

hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại chân, hay đi khấp khểnh, hay 

nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe 

cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở hay đèn. 

Người ấy sống với thân làm ác, sống với miệng nói ác, sống 

với ý nghĩ ác. Sau khi sống với thân làm ác, với miệng nói ác, 

với ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong bóng tối hướng đến ánh sáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một 

gia đình hạ liệt... chỗ nằm, chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với 

thân làm lành, sống với miệng nói lành, sống với ý nghĩ lành. 

Sau khi sống với thân làm lành, với miệng nói lành, với ý 

nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, 

cõi trời, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong ánh sáng hướng đến bóng tối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được sanh 

trong một gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ giàu có, 

hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đình gia 

chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều 

vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ 

cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da 

tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, 

áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ 

trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 

Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
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các Tỷ-kheo, như vậy là hạng người sống trong ánh sáng 

hướng đến bóng tối. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống trong ánh 

sáng hướng đến ánh sáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra trong gia 

đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ giàu có, hay trong gia 

đình Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đình gia chủ giàu có, 

phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, 

có nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và 

người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, 

xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, 

xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn 

đuốc. Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. 

Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ấy khi 

thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi 

đời này. Này các Tỷ-kheo, như vậy là người sống trong ánh 

sáng hướng đến ánh sáng. 

(VI) (86) Thấp Kém 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Thấp và thấp, thấp và cao, 

cao và thấp, cao và cao. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện 

hữu ở đời. 

(VII) (87) Các Hạng Sa Môn (1) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 

Sa-môn tinh luyện trong các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là hạng hữu học, 

đang đi trên con đường, sống cố gắng hướng đến vô thượng 

an ổn khỏi các ách nạn. Ví như, này các Tỷ-kheo, vị trưởng 

nam vua Sát-đế-lỵ, xứng đáng để được làm lễ quán đảnh, 

nhưng chưa làm lễ quán đảnh, và đạt đến địa vị bất động. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học, đang đi 

trên con đường, sống cố gắng hướng đến vô thượng an ổn 

khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-

môn bất động. 

3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 

sen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 

lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng chưa với thân cảm 

giác được tâm giải thoát và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 

sen hồng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân cảm giác được tâm 

giải thoát và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-

môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 

tinh luyện trong các hàng Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 

cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được yêu 

cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; nhiều 

lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; 

nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi 
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không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm 

hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân 

nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều 

khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với 

nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ 

với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Ở đây, 

một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật hay phát sanh từ 

đàm, hay phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các 

nước trong thân thể; hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, 

hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ 

các công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục 

của nghiệp; những số cảm thọ ấy không khởi lên nhiều, vị ấy 

ít bị bệnh tật. Ðối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện 

tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 

có được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 

hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

hạng Sa-môn tinh luyện trong các hàng Sa-môn. 

6. Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 

về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời này các 

Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về Ta là hạng Sa-

môn tinh luyện giữa các Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, Ta nhiều 

lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều 

lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được 

yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không 

được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị 

bệnh, ít khi không được yêu cầu. Ta sống với các Tỷ-kheo 

nào, các vị ấy đối với Ta, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, 

với ít thân nghiệp không khả ái; với nhiều khẩu nghiệp khả ái, 

với ít khẩu nghiệp không khả ái; với nhiều ý nghiệp khả ái, 

với ít ý nghiệp không khả ái; giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả 

ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Phàm có những cảm thọ nào 
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khởi lên, phát sanh từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát 

sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân 

thể, hay phát sanh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh từ sự 

gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ sự công kích thình 

lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục các nghiệp; những 

cảm thọ ấy không khởi lên nhiều nơi Ta. Ta ít bị bệnh tật. 

Ðối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 

Ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 

được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 

hiện tai, với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 

lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, nếu có 

nói một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện 

giữa các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn 

chánh là nói về Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-

môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

(VIII) (88) Các Hạng Sa Môn (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 

Sa-môn tinh luyện. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 

động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết 

sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng 

đến giác ngộ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất 

động. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt ba 

kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ có 

một lần trở lui đời này rồi chấm dứt khổ đau. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

hồng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt năm 

hạ phần kiết sử, là vị Bất lai, từ đấy nhập Niết-bàn, không 

phải trở lui từ thế giới ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh 

luyện giữa các Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, Tỷ-

kheo ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 

và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng Sa-môn này có mặt, xuất 

hiện ở đời. 

(IX) (89) Các Hạng Sa Môn 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 

Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 

động? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến, 

chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 

tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng Sa-môn bất động. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến..., 

chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, nhưng không có an 

trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy này các Tỷ-

kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

hồng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có chánh tri kiến... 

chánh giải thoát, an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 

tinh luyện giữa các Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 

cầu nhận y, ít không được yêu cầu... Này các Tỷ-kheo, nếu nói 

một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các 

Sa-môn, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về 

Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

(X) (90) Các Hạng Sa Môn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 
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Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 

Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị hữu học, ý chưa đạt được 

mục đích, đang sống hướng đến vô thượng an ổn khỏi các 

khổ ách. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất 

động. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán sự 

sanh diệt trong năm thủ uẩn: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, 

đây là sắc chấm dứt; đây là thọ... đây là tưởng... đây là các 

hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm 

dứt". Nhưng vị ấy chưa an trú với thân cảm giác tám giải 

thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 

hồng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống, tùy quán 

sanh diệt trong năm thủ uẩn: "Ðây là sắc... đây là thức chấm 

dứt". Và vị ấy an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh 

luyện giữa các Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 

cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu... Này các Tỷ-kheo, 

nếu nói một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện 

giữa các Sa-môn, người ấy này các Tỷ-kheo, nói một cách 

chơn chánh là nói về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các 

Sa-môn. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

  

X.- Phẩm Asura (A-tu-la) 

(I) (91) Các A Tu La 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la, A-tu-la với quyến 

thuộc chư Thiên; chư Thiên với quyến thuộc A-tu-la; chư 

Thiên với quyến thuộc chư Thiên. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người A-tu-la 

với quyến thuộc A-tu-la? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 

pháp, hội chúng của người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người A-tu-la với quyến 

thuộc A-tu-la. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người A-tu-la 

với quyến thuộc chư Thiên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 

pháp, nhưng hội chúng của người ấy có giới, theo pháp hành. 

Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng người A-tu-la với quyến 

thuộc chư Thiên. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người chư 

Thiên với quyến thuộc A-tu-la? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, theo 

pháp lành, còn hội chúng của người ấy ác giới, theo ác pháp. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chư Thiên với 

quyến thuộc A-tu-la. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng chư Thiên với 

quyến thuộc chư Thiên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 

pháp lành, và hội chúng của người ấy cũng có giới, theo 

pháp lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chư 

Thiên với quyến thuộc chư Thiên. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

(II) (92) Ðịnh (1) 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm 

chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp 

quán, nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ-

kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ, cũng không 

được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 

hạng người được nội tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ 

pháp quán. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 

ở đời. 

(III) (93) Ðịnh (2) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm 

chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các 

Tỷ-kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán, 



130      Chương IV - Bốn Pháp 

 

nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 

hạng người không được nội tâm chỉ, không được tăng thượng 

tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 

nội tâm chỉ, cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

2. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được nội 

tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi 

người ấy an trú nội tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng 

tuệ pháp quán, người ấy, sau một thời gian được nội tâm chỉ, 

và được tăng thượng tuệ pháp quán. 

3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được tăng 

thượng tuệ pháp quán, không được nội tâm chỉ. Sau khi 

người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp quán, chú tâm thực 

hành nội tâm chỉ; người ấy sau một thời gian được tăng 

thượng tuệ pháp quán, và được nội tâm chỉ. 

4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này, không 

được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 

Người ấy, này các Tỷ-kheo, để chứng đắc các thiện pháp ấy, 

cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ 

lực, tâm không thối chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay đầu bị 

cháy, và để dập tắt khăn và đầu, cần phải thực hiện tăng 

thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối 

chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 

người ấy, để chứng đắc các thiện pháp ấy, cần phải thực hiện 

tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không 

thối chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị ấy 

thành người có được nội tâm chỉ và tăng thượng tuệ pháp 

quán. 

5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này có được 

nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy, 
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này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần 

phải chú tâm tu tập hơn nữa để đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 

ở đời. 

(IV) (94) Thiền Ðịnh 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội 

tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở 

đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được tăng 

thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm chỉ. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm 

chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, 

chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ... (xem 93, 2). Sau khi đi đến hạng người 

chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, người này cần phải 

nói như sau: "Thưa Hiền giả, các hành cần phải thấy thế nào, 

các hành cần phải biết thế nào, các hành cần phải quán thế 

nào?". Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 

đã được biết, như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được 

thấy; như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 

hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng được 

nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 

được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm 

chỉ. Người này sau khi đi đến hạng người chứng được nội 

tâm chỉ này, cần phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, tâm cần 

phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào. Tâm cần 
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phải nhứt tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 

Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được 

biết, như vậy, thưa Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 

tâm cần phải an trú; như vậy, tâm cần phải nhứt tâm; như vậy, 

tâm cần phải định tĩnh." Vị ấy sau một thời gian, chứng được 

tăng thượng tuệ pháp quán, chứng được nội tâm chỉ. 

4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này không 

chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ 

pháp quán. Người này, này các Tỷ-kheo, sau khi đi đến hạng 

người chứng nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 

quán, người này cần phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, tâm 

cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm 

cần phải nhứt tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 

Các hành cần phải thấy thế nào? Các hành cần phải biết thế 

nào? Các hành cần phải quán thế nào?" Người ấy trả lời cho 

vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, này 

Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, tâm cần phải an trú. 

Như vậy, tâm cần phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định 

tĩnh; như vậy, các hành cần phải thấy; như vậy, các hành cần 

phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, sau một 

thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng 

tuệ pháp quán. 

5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 

được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị 

này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong các thiện pháp, 

cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu 

ở đời. 
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(V) (95) Que Lửa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi 

người, không lợi mình; hướng đến lợi mình, không lợi người; 

hướng đến lợi mình và lợi người. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lấy từ đống 

lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, 

không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này 

các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, 

tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người. 

3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến 

lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, 

vi diệu hơn, thù thắng hơn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng 

người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người 

này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. Tại 

đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình 

và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối 

thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, 

từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và 

đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hạng 

người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này 

so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, 

vô thượng và cực thắng. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. 
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(VI) (96) Lợi Mình (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng 

người hướng đến lợi người, không lợi mình; hạng người 

không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người; hạng 

người hướng đến lợi mình và lợi người. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình, không lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến 

nhiếp phục tham cho mình, không khích lệ người khác nhiếp 

phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho mình... nhiếp phục 

si cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, 

không lợi người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi người, không lợi mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng 

đến nhiếp phục tham cho tự mình, khích lệ nhiếp phục tham 

cho người, không hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... 

không hướng đến nhiếp phục si cho tự mình, khích lệ nhiếp 

phục si cho người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

hướng đến lợi người, không lợi mình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 

hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng 

đến nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác 

nhiếp phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không 

khích lệ người khác nhiếp phục sân... không nhiếp phục si 
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cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi 

mình, không hướng đến lợi người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến 

nhiếp phục tham cho tự mình, và khích lệ người khác nhiếp 

phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... hướng 

đến nhiếp phục si cho tự mình và khích lệ người khác nhiếp 

phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến 

lợi ích cho mình và cho người. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 

ở đời. 

(VII) (97) Lợi Ích Cho Mình (2) 

1. (Như kinh (96), đoạn đầu)  

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình, không lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người, mau mắn nhận 

xét trong các thiện pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy 

tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, sau khi hiểu nghĩa, hiểu 

pháp, thực hành pháp, tùy pháp; nhưng không phải là người 

thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm chính 

xác, rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; không phải 

là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người hướng đến lợi mình, không có lợi người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi người, không có lợi mình? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 

mắn nhận xét trong các thiện pháp, không thọ trì các pháp đã 

được nghe, không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, 

không có sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp tùy 

pháp; là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, 

phát âm chính xác rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh 

bạch; là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 

cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không có lợi mình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người, không 

hướng đến lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có mau 

mắn nhận xét trong các thiện pháp... không có sau khi hiểu 

nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; không phải là 

người thiện ngôn, khéo nói... làm cho hoan hỷ các vị đồng 

Phạm hạnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng người không 

hướng đến lợi mình và lợi người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người mau mắn nhận 

xét trong các thiện pháp... sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực 

hành pháp, tùy pháp. Là người thiện ngôn, khéo nói... làm 

cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu 

ở đời. 

(VIII) (98) Lợi Mình(3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu 

ở đời. Thế nào là bốn? 
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Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi 

người, không lợi mình; không hướng đến lợi mình, lợi người; 

hướng đến lợi mình, lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

(IX) (99) Những Học Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn?  

Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi 

người, không lợi mình; không hướng đến lợi mình, lợi người; 

hướng đến lợi mình, lợi người. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình, không lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ 

sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 

từ bỏ lấy của không cho, không khích lệ người khác từ bỏ lấy 

của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không 

khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình từ 

bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; nhưng không khích lệ người 

khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi người, không lợi mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không 

từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 

không từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không bỏ tà hạnh 

trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự mình 

không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; khích lệ người 
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khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 

hướng đến lợi mình, lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không 

từ bỏ sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự 

mình không từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không từ bỏ 

tà hạnh trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự 

mình không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; không khích 

lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, 

lợi người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 

đến lợi mình, lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ 

sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ 

lấy của không cho... tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục... tự 

mình từ bỏ nói láo... tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu 

nấu, khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi 

mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

(X) (100) Potaliya 

1. Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 

lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 

những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 

bên. Thế Tôn nói với du sĩ Potaliya đang ngồi một bên:  
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2. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán 

thán đối với người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 

đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng 

người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 

thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán 

hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 

đúng thời; không nói lời không tán thán đối với hạng người 

không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 

thời. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói lời 

không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, 

đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán 

đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng 

sự thật, đúng thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời 

không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán, 

đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tán thán đối 

với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 

thật, đúng thời. 

3. Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. Này Potaliya, trong bốn hạng người này hạng 

người nào Ông chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?  

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời 

không tán thán đối với hạng người không đáng được tán 

thán... không nói lời tán thán đối với người xứng đáng được 

tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa 

Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời tán thán đối với hạng 

người đáng được tán thán... không nói lời không tán thán đối 

với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
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đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có 

hạng người không nói lời không tán thán đối với hạng người 

không đáng được tán thán... không nói lời tán thán đối với 

hạng người được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 

thời. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời 

không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, 

đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; nói lời tán thán đối với 

hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 

đúng thời. Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có 

mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả 

Gotama, hạng người này không nói lời không tán thán đối 

với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 

đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng 

người xứng đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 

đúng thời, hạng người này đối với tôi đáng được chấp nhận 

là vi diệu hơn, thù thắng hơn trong bốn hạng người trên. Vì 

cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là xả này. 

4. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn?... Này Potaliya, có bốn hạng 

người này... ở trong đời. Này Potaliya, trong bốn hạng người 

này, này Potaliya, hạng người này, nói lời không tán thán đối 

với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 

đúng sự thật, đúng thời; nói lời tán thán đối với hạng người 

đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, 

hạng người này vi hơn, thù thắng hơn, đối với bốn hạng 

người trên. Vì cớ sao? Này Potaliya, thật là vi diệu, tức là tại 

đây, tại đây rõ biết đúng thời. 

5. - Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người... hiện 

hữu ở đời. Thế nào là bốn?... Thưa Tôn giả Gotama, có bốn 

hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng 
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người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng người nói lời không 

tán thán đối với hạng người không đáng tán thán... nói lời tán 

thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, 

đúng sự thật, đúng thời; hạng người này, tôi chấp nhận là vi 

diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người trên. Vì cớ sao? 

Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại đây, tại đây rõ 

biết đúng thời. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật 

hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 

như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống... để 

cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn 

giả Gotama tuyên thuyết với nhiều pháp môn. Con nay xin 

quy y Tôn giả Gotama... từ nay cho đến trọn đời, con xin quy 

ngưỡng. 

  

XI. Phẩm Mây Mưa 

(I) (101) Mây Mưa (1) 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn của ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-

kheo:  

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế 

nào là bốn? Có sấm, không có mưa; có mưa, không có sấm; 

không có sấm, cũng không có mưa; có sấm và có mưa. Này 

các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 
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3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ với các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế 

nào là bốn? Hạng người có sấm, không có mưa; hạng người 

có mưa, không có sấm; hạng người không có sấm, không có 

mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, 

không có mưa?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không 

có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm 

không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm, 

không có mưa ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người 

này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, 

không có sấm?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không 

có nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, 

không có sấm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có 

mưa, không có sấm ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng 

người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có 

sấm, cũng không có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, 

không có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

không có sấm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 

mây không có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, này các 

Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

7. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và 

có mưa?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có 

làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có 

mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa 

ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 

ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các 

loại mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(II) (102) Mây Mưa (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế 

nào là bốn? Có sấm, không có mưa; có mưa, không có sấm; 

không có sấm, không có mưa; có sấm và có mưa. Này các 

Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ như các loại mây mưa này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 

nào là bốn? Hạng người có sấm, không có mưa; hạng người 

có mưa, không có sấm; hạng người không có sấm, không có 

mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, 

không có mưa?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng 

Pháp, Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Không hỏi tự 

nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Quảng 

thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây 

là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt", ... không như thật quán tri: 

"Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là hạng người có sấm không có mưa. Ví như, này các 

Tỷ-kheo, loại mây có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, 

này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, 

không có sấm?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có học 

thuộc lòng Pháp, như Khế kinh, ứng tụng, ... Quảng thuyết. 

Vị ấy như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... 

"Ðây là Khổ diệt", ... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường 

đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

có mưa, không có sấm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây 

chỉ có mưa, không có sấm ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 

hạng người này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có 

sấm và không có mưa?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không học 

thuộc lòng Pháp như Khế kinh... Quảng thuyết. Vị ấy không 

như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây 

là Khổ diệt",... không như thật quán tri: "Ðây là con Ðường 

đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

không có sấm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 

mây không có sấm, không có mưa, Ta nói rằng, này các Tỷ-

kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và 

có mưa?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người học thuộc lòng 

Pháp như Khế kinh... Quảng thuyết. Người ấy như thật quán 

tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... 

như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, Ta 

nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các 

loại mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 

 

(III) (103) Cái Ghè 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là 

bốn?  

Trống và bịt; đầy và mở; trống và mở; đầy và bịt. Này 

các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. 

2. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người được 

ví như các loại ghè này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 

bốn?  

Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt. 

3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người trống và 

bịt?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ 

không dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai 

bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và 

y, Vị ấy như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ 

tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... không như thật quán tri:"Ðây là 

con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

hạng người trống và bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè 

trống và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này 

giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và 

mở?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ 

thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi 

co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy 
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không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... 

"Ðây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường 

đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

đầy và mở. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè đầy và mở ấy, 

Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trống và 

mở?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái 

độ dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai 

bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và 

y, Vị ấy không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là 

Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... không như thật quán tri: 

"Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là hạng người trống và mở, Ta nói rằng, này các Tỷ-

kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và bịt?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ 

thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi 

co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, mang y bát, vị ấy 

như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây 

là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến 

Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và 

bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè đầy và bịt ấy, Ta nói 

rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người giống như các loại 

ghè này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IV) (104) Hồ Nước (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là 

bốn? Cạn nhưng thấy sâu, sâu nhưng thấy cạn, cạn và thấy 
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cạn, sâu và thấy sâu. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước 

này. 

(V) (105) Các Hồ Nước (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào 

là bốn? Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có 

vẻ sâu. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ với hồ nước này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?  

Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn. Cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ 

sâu?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ 
thương ... (như kinh 103, từ số 3 cho đến số 6). 

 (VI) (106) Các Trái Xoài 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. Thế nào là 

bốn?  

Chưa chín có vẻ chín, chín có vẻ chưa chín, chưa chín 

có vẻ chưa chín, chín có vẻ chín, Này các Tỷ-kheo, có bốn 

loại xoài này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ với bốn loại xoài này. Thế nào là bốn ? (như kinh 103, 

từ số 3 đến số 6) 

Quang Pham(VII) (107) Các Loại Chuột 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là 

bốn?  
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Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang 

không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại 

chuột này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ với các loại chuột này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 

là bốn?  

Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang 

không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng 

người này. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có đào 

hang, nhưng không ở?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng 

Pháp như Khế kinh... Quảng thuyết. Vị ấy không như thật 

quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ 

diệt" ... "Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là hạng người đào hang, nhưng không ở. Ví 

như, này các Tỷ-kheo, loại chuột có đào hang, nhưng không 

ở ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống 

như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ở, 

không đào hang? (xem như kinh 102). 

(VIII) (108) Các Loại Bò Ðực 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. Thế nào 

là bốn?  

Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn 

bò của người; hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ 

với đàn bò của mình; hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ 

với đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò của mình, 
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không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, có 

bốn loại bò đực này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví như các loại bò đực này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 

là bốn?  

Hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung 

dữ với đàn bò của người; hạng hung dữ với đàn bò của người, 

không hung dữ với đàn bò của mình; hạng hung dữ với đàn 

bò của mình và hung dữ với đàn bò của người; hạng không 

hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của 

người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hung dữ 

với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 

đảm cho hội chúng của mình, không là một khiếp đảm cho 

hội chúng của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn 

bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ 

với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người 

ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 

ví dụ ấy. 

4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ 

với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 

đảm cho hội chúng của người, không là một khiếp đảm cho 

hội chúng của mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn 

bò của mình. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ 

với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình 
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ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 

ví dụ ấy. 

5. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ 

với đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của người?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 

đảm cho hội chúng của mình và cho hội chúng của người. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người... (như trên)... 

giống như ví dụ ấy. 

6. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hung 

dữ với đàn bò của mình và không hung dữ với đàn bò của 

người?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không là một 

khiếp đảm cho đàn bò của mình, không là một khiếp đảm 

cho đàn bò của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ 

với đàn bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực 

không hung dữ với đàn bò của mình và không hung dữ với 

đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này 

giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với 

các loại bò đực này, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IX) (109) Các Cây 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại cây này. Thế nào là 

bốn?  

Có giác cây, bao vây với giác cây; có giác cây bao vây 

với lõi cây; có lõi cây bao vây với giác cây; có lõi cây bao 

vây với lõi cây. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại cây này. 
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2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ như bốn loại cây này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 

là bốn?  

Hạng người là giác cây, bao vây với giác cây; hạng 

người là giác cây, bao vây với lõi cây; hạng người là lõi cây, 

bao vây với giác cây; hạng người là lõi cây, bao vây với lõi 

cây. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác 

cây bao vây với giác cây?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 

pháp, hội chúng người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người giác cây bao vây với 

giác cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là giác cây, bao 

vây với giác cây ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng 

người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác 

cây bao vây với lõi cây?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 

pháp, hội chúng người ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là hạng người giác cây bao vây với lõi cây. 

Ví như... giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây 

bao vây với giác cây?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 

thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy theo ác giới, ác 

pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người lõi cây bao 

vây với giác cây. Ví như... giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây 

bao vây với lõi cây?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 

thiện pháp, hội chúng người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có lõi cây bao vây 

với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, là hạng người lõi cây 

bao vây với lõi, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 

này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ 

các cây này, có mặt hiện hữu ở đời. 

(X) (110) Các Con Rắn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? 

Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; loại ác độc 

nhưng không nọc độc; loại có nọc độc và ác độc; loại không 

có nọc độc, không có ác độc. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại 

rắn độc này.  

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 

ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 

bốn?  

Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; hạng 

người ác độc nhưng không nọc độc; hạng người có nọc độc, 

có ác độc; hạng người không có nọc độc, không có ác độc. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc 

độc, nhưng không ác độc?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, 

nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người 

có nọc độc, nhưng không ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, 

loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy, Ta nói rằng, này 

các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ác độc, 

nhưng không có nọc độc?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 

phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng 

người có ác độc, nhưng không có nọc... giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc 

độc và có ác độc?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn 

nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc 

độc và có ác độc... giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không có 

nọc độc và không có ác độc?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 

phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người không có nọc độc, và không có ác 

độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn không có nọc độc, 

không có ác độc ấy, Ta nói rằng, hạng người này giống như 

ví dụ ấy. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

  

XII. Phẩm Kesi 

(I) (111) Kesi 

1. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thế 

tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Thế tôn nói với Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đang 

ngồi một bên:  

2. - Này Kesi, Ông là người đánh xe điều phục ngựa, có 

chế ngự. Và này Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như thế nào?  
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- Bạch Thế tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều 

phục với lời nói mềm mỏng; con nhiếp phục ngựa đáng được 

điều phục với lời thô ác; con nhiếp phục ngựa đáng được 

điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác. 

- Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không 

chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp 

phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói 

mềm mỏng và thô ác, thời Ông làm gì với con ngựa ấy?  

- Bạch Thế tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục 

không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu 

nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời 

nói mềm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế tôn, con giết 

nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia 

đình thầy của con! Nhưng bạch Thế tôn, Thế tôn là bậc Vô 

thượng, đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, như 

thế nào Thế tôn nhiếp phục những ai đáng được điều phục?  

3 - Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp 

phục với lời nói mềm mỏng, Ta nhiếp phục với lời nói cứng 

rắn, Ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mềm mỏng: Ðây là 

thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện. Ðây là lời nói 

thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Ðây là ý nghĩ thiện, đây là 

quả báo ý nghĩ thiện, Ðây là chư Thiên. Ðây là loài Người. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng rắn: Ðây là 

thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Ðây là lời nói ác, 

đây là quả báo lời nói ác. Ðây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý 

nghĩ ác. Ðây là địa ngục. Ðây là loài bàng sanh. Ðây là loại 

ngạ quỷ. 

Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa 

cứng rắn: Ðây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm 
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thiện. Ðây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Ðây là 

lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Ðây là lời nói ác, 

đây là quả báo lời nói ác. Ðây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo 

ý nghĩ thiện. Ðây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Ðây 

là chư Thiên. Ðây là loài Người. Ðây là địa ngục. Ðây là loài 

bàng sanh. Ðây là ngạ quỷ. 

- Bạch Thế tôn, nếu người đáng được điều phục không 

chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế tôn, không 

chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục 

với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, thời Thế tôn làm gì với 

người ấy?  

- Này Kesi, nếu người đáng được điều phục không chịu 

nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Ta, không chịu nhiếp 

phục với lời nói cúng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói 

vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời Ta giết hại 

người ấy! 

4. - Nhưng bạch Thế tôn, sát sanh không xứng đáng với 

Thế tôn. Tuy vậy, Thế tôn nói: "Này Kesi, Ta giết hại người 

ấy". 

- Thấy vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với 

Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu 

nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục 

với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm 

mỏng và cứng rắn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng 

đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đồng 

Phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để 

được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi là con 

người này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Như Lai nghĩ 

rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, 

bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được 

nói đến, không đáng được giáo giới. 
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- Bạch Thế tôn, người ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại là 

người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói 

đến, không xứng đáng được giáo giới, bị các vị đồng Phạm 

hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng 

được giáo giới. Thật vi diệu thay, bạch Thế tôn! Thật vi diệu 

thay, bạch Thế tôn! ... bắt đầu từ nay, mong Thế tôn nhận 

con làm đệ tử cư sĩ, cho đến mạng chung, con trọn đời quy 

ngưỡng. 

(II) (112) Tốc Ðộ 

1. - Thành tựu với bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, một 

con ngựa thuần thục hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà 

vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. 

Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với nhẫn nhục, với 

thiện ngôn. 

Thành tựu với bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 

con ngựa thuần thục, hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà 

vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, 

Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 

trọng, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở 

đời. Thế nào là với bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham 

nhẫn, với thiện ngôn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 

đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng 

phước vô thượng ở đời.  

(III) (113) Gậy Thúc Ngựa  

1. - Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục này, này các 

Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loài ngựa hiền thiện thuần 

thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa liền bị dao động, kích 

thích nghĩ rằng: "Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ 

bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?" Như vậy, này các Tỷ-

kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các Tỷ-

kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt, 

hiện hữu ở đời. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 

thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 

động, kích thích. Nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông, 

nó liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người 

đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế 

nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiền 

thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiền 

thiện thuần thục thứ hai, có mặt, hiện hữu ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 

thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 

động, kích thích. Khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó 

không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy thúc 

ngựa đâm vào thịt, liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: 

"Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và 

ta đáp ứng thế nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài 

ngựa hiền thiện, thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài 

ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 

thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 

động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, không 

bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, 

không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào 

xương, bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người 

đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế 
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nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiền 

thiện, thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiền 

thiện, thuần thục thứ tư, có mặt, hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loài ngựa hiền thiện, thuần 

thục, có mặt, hiện hữu ở đời. 

5. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiền 

thiện, thuần thục này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, 

thuần thục nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà 

hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mạng chung; người ấy 

do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý 

tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được tối 

thắng sự thật; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự 

thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện, thuần 

thục ấy, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, bị dao động kích thích, 

Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần 

thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở 

đây có hạng người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 

người hiền thiện thuần thục thứ nhất có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 

thiện, thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, 

có người đàn bà hay người đàn ông bị đau khổ hay bị mệnh 

chung, nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 

ông khổ đau hay mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, 

kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, 

với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, 

vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các 

Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy 

thúc ngựa đâm vào da, bị dao động, kích thích, Ta nói rằng, 

này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống 

như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng 
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người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền 

thiện thuần thục thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 

thiện, thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, 

có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mệnh 

chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 

ông khổ đau hay mệnh chung. Nhưng, khi có một người bà 

con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh 

chung, người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, 

vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân vị ấy chứng ngộ 

được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy 

được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền 

thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bị 

dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con 

người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các 

Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ ba có 

mặt, hiện hữu ở đời. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 

thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, 

có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay mệnh 

chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 

ông khổ đau hay bị mệnh chung, không có người bà con hay 

người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung. 

Nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, 

nhói đau, chói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không phải khả hỷ, 

không khả ý, đoạt mạng sống, vị ấy bị dao động, kích thích. 

Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị 

ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi 

thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con 

ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm 
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vào xương mới bị dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các 

Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví 

dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 

thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền 

thiện thuần thục thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần 

thục này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IV) (114) Con Voi 

1. - Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 

voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của Vua, được xem 

là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết 

sát hại, biết nhẫn, biết đi đến.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 

nghe? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nài 

sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ 

trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lóng tai và 

lắng nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 

nghe.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 

sát hại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến 

chiến trận, giết voi, giết người cưỡi voi, giết ngựa, giết người 

cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người cưỡi xe, giết các bộ 

binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết sát 

hại. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 

kham nhẫn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến 

chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, 

chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống 

lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ và các tiếng 

ồn ào khác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 

biết kham nhẫn. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 

đi đến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nài 

sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay trước kia 

không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết đi đến.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, là con 

voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, đi đến 

làm biểu tượng của vua.  

6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, 

Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 

trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng 

dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở 

đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết nghe, biết sát hại, biết 

kham nhẫn, biết đi đến. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi Pháp và Luật do 

Như Lai thuyết giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú 

tâm và lắng nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết 

nghe.  

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận 

dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không 
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hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên ... không 

có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, 

làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-

kheo biết sát hại.  

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 

nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, 

kham nhẫn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, 

muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn 

những cách nói chửi mắng, phỉ báng, chịu đựng các cảm thọ 

về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không 

khả ý, chết điếng người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-

kheo biết kham nhẫn.  

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phương hướng 

nào từ trước chưa từng đi, tại đấy, mọi hành được chỉ tịnh, 

mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt. Niết-bàn, vị ấy đi 

đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là Tỷ-kheo biết đi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 

đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng 

phước vô thượng ở đời.  

(V) (115) Các Trường Hợp  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này. Thế nào là 

bốn? 

Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm không thích ý, 

đưa đến không lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này 

các Tỷ-kheo, làm không thích ý, đưa đến lợi ích cho người 
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làm. Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm được thích ý, 

không đưa đến lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này 

các Tỷ-kheo, làm được thích ý, đưa đến lợi ích cho người 

làm.  

2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không 

thích ý; không đem lại lợi ích cho người làm; trong trường 

hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện 

không nên làm. Trường hợp này làm không thích ý, đây là 

trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Trường hợp làm không 

đem lại lợi ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng 

không nên làm. Ðây là trường hợp, này các Tỷ-kheo, nghĩ 

rằng về cả hai phương diện không nên làm.  

3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không 

thích ý, nhưng đem lại lợi ích cho người làm; trong trường 

hợp này, này các Tỷ-kheo, người ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí, 

về sức kiên trì của con người, tinh tấn của con người, nỗ lực 

của con người. Và này các Tỷ-kheo, người ngu không suy 

xét rằng: "Dầu trường hợp này không thích ý, nhưng trường 

hợp này đem lại lợi ích cho người làm". Người ấy không làm 

trường hợp này. Do không làm trường hợp này, nên không 

đưa lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, 

suy xét rằng: "Dầu trường hợp này làm không được thích ý, 

nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm". Người 

ấy làm trường hợp này. Do làm trường hợp này, nên đem lại 

lợi ích cho người ấy.  

4. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được 

thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người làm; trong 

trường hợp này, này các Tỷ-kheo, người ta có thể biết kẻ ngu, 

bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tấn của con người, 

nỗ lực của con người. Này các Tỷ-kheo, người ngu không 

suy xét rằng: "Dầu trường hợp này, làm được thích ý, nhưng 
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trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm". Người 

ấy làm trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm. 

Người ấy làm trường hợp này, và trường hợp này không đem 

lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, suy 

xét như sau: "Dầu trường hợp này làm được thích ý, nhưng 

không đem lại lợi ích cho người làm". Vị ấy không làm 

trường hợp này, do không làm trường hợp này, nên đem lại 

lợi ích cho người ấy.  

5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được 

thích ý, và đem lại lợi ích cho người làm; trong trường hợp 

này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều 

nên làm. Trường hợp này, làm được thích ý, đây là trường 

hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích 

cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. 

Trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai 

phương diện đều phải làm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này.  

(VI) (116) Không Phóng Dật 

1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 

không phóng dật. Thế nào là bốn? 

Hãy từ bỏ thân làm ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thân 

làm lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác, 

này các Tỷ-kheo, hãy tu tập lời nói lành, và ở đây chớ có 

phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập 

ý nghĩ lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến, 

này các Tỷ-kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có 

phóng dật.  

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 

làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ bỏ tà kiến, 

đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi về đời sau, về chết.  
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(VII) (117) Hộ Trì  

1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 

phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Thế 

nào là bốn? 

Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho 

tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm!", không phóng dật, niệm 

và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong 

rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân 

hận!", không phóng dật, niệm ... do tự mình. Với ý nghĩ: 

"Mong rằng đối với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có 

si mê!", không phóng dật, niệm ... do tự mình. Với ý nghĩ: 

"Mong rằng đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm ta chớ 

có say đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 

làm do tự mình.  

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp 

khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự ngã được ly 

tham; đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm không sân hận, 

tự ngã được ly sân; đối với các pháp khiến cho si mê, tâm 

không si mê, tự ngã được ly si; đối với các pháp khiến cho 

say đắm, tâm không say đắm, tự ngã được ly đắm say; thời vị 

ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hốt hoảng, 

không rơi vào hoảng sợ, không có đi do nhân các Sa-môn có 

nói gì.  

(VIII) (118) Xúc Ðộng 

1. - Có bốn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam 

thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh. Ðây là trú xứ 

khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Như Lai đã giác ngộ Vô Thượng Chánh 

Ðẳng Giác. Ðây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc 
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động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai chuyển 

pháp luân vô thượng. Ðây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần 

phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai 

đã nhập Niết-bàn giới, không có dư. Ðây là trú xứ khi một tín 

nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt.  

Có bốn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam thấy 

cần phải xúc động mãnh liệt. 

(IX) (119) Sợ Hãi (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 

bốn? Sợ hãi về sanh, sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về 

chết.  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này.  

(X) (120) Sợ Hãi (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 

bốn? Sợ hãi về lửa, sợ hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về 

ăn trộm.  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này.  

XIII. Phẩm Sợ Hãi 

(I) (121) Tự Trách  

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 

bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi 

hình phạt, sợ hãi ác thú.  

2.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình 

trách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Nếu 

thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, thời tự ngã có thể 
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trách ta về phương diện giới: "Sao lại làm nghiệp ấy?". 

Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân 

làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý 

nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi tự trách.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người khác 

trách?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Nếu 

thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời các người khác 

có thể trách ta về phương diện giới: "Sao lại làm nghiệp ấy?". 

Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân làm ác, 

tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, 

đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách.  

4.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa khi bắt 

được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều 

hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ 

đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ 

xẻo tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình 

phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng 

hình phạt la hầu khẩu hình (lấy xương và thịt cho rộng ra, rồi 

đổ dầu sôi vào miệng), hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng 

hoa), đốt tay, lấy rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ cây làm áo, 

hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào thịt, cắt thịt thành hình 

đồng tiền, quẳng sắt chảy trên thân đầy vết thương rồi chà 

mạnh, chuyển hình (bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt qua 

hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp đài (lột da phần trên, lấy chày 

giã cho nát thân). Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ 

đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy 

suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các 
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vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền 

áp dụng nhiều hình phạt sai khác ... họ lấy gươm chặt đầu". 

Người ấy vì sợ hãi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm, 

cướp tài sản người khác.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy nghĩ như 

sau: "Với ai thân làm ác, có ác dị thục trong tương lai, với ai 

lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có ác dị thục trong tương lai. 

Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, không có 

sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?". Người ấy vì sợ 

hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn 

tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý 

nghĩ lành; sống với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là sợ hãi ác thú.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sợ hãi này.  

 (II) (122) Sóng Biển 

1. - Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ 

đợi với người đi xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, 

sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Có 

bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi với người 

đi xuống nước. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 

trong Pháp và Luật này, có bốn sự sợ hãi được chờ đợi. Thế 

nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước 

xoáy, sợ hãi về cá dữ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 

bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 

thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi được xuất 

gia như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, 

khuyên giáo: "Thầy cần phải đi ra như vậy, Thầy cần phải đi 

về như vậy, Thầy cần phải ngó tới như vậy, Thầy cần phải 

ngó quanh như vậy. Thầy cần phải co tay như vậy, Thầy cần 

phải duỗi tay như vậy, Thầy cần phải mang y sanghati như 

vậy, mang bát y như vậy". Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước 

kia, khi chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 

khuyên giáo người khác. Những người này giống như con 

chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải 

giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy 

phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là vị Tỷ-kheo 

bị sợ hãi về sóng. Này các Tỷ Kheo sợ hãi về sóng là đồng 

nghĩa với phẫn não. Này các Tỷ Kheo đây gọi là sợ hãi về 

sóng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 

bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 

thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi được xuất 

gia như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, 

khuyên giáo: "Thầy cần phải nhai cái này, Thầy không nên 

nhai cái này; Thầy nên ăn cái này, Thầy không nên ăn cái 

này; Thầy nên nếm cái này, Thầy không nên nếm cái này; 

Thầy nên uống cái này, Thầy không nên uống cái này. Cái gì 
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Thầy được phép, Thầy nên nhai; cái gì Thầy không được 

phép, Thầy không nên nhai. Cái gì được phép, Thầy nên ăn; 

cái gì không được phép, Thầy không nên ăn. Cái gì được 

phép, Thầy nên nếm, cái gì không được phép, Thầy không 

nên nếm. Cái gì được phép, Thầy nên uống, cái gì không 

được phép, Thầy không nên uống. Đúng thời, Thầy nên nhai; 

không đúng thời, Thầy không nên nhai. Đúng thời, Thầy nên 

ăn; không đúng thời, Thầy không nên ăn. Đúng thời, Thầy 

nên nếm; không đúng thời, Thầy không nên nếm. Đúng thời, 

Thầy nên uống; không đúng thời, Thầy không nên uống". Vị 

ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta chưa xuất gia, 

cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì chúng ta không 

muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta 

ăn; cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì 

chúng ta muốn, chúng ta nếm; cái gì chúng ta không muốn, 

chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống; 

cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 

được phép, chúng ta nhai; cái gì không được phép, chúng ta 

cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; cái gì không được 

phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 

gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, 

chúng ta uống; cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. 

Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gì không đúng thời, 

chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì 

không đúng thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 

ta nếm; cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm. Cái gì 

đúng thời, chúng ta uống; cái gì không đúng thời, chúng ta 

cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường chúng ta 

ban ngày, phi thời, những món ăn thượng vị loại cứng và loại 

mềm, hình như những món này, chúng ta bị chận đứng lại 

trên miệng". Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 

Này các Tỷ kheo, đây được gọi là vị Tỷ kheo bị sợ hãi với sự 
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sợ hãi về cá sấu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 

bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 

thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi được xuất 

gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng 

hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 

hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn 

không phòng hộ, hưởng thụ được cung cấp đầy đủ, được 

thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 

ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa xuất gia 

đã hưởng thọ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm 

dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong đó. Vì nhà ta 

có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản, vừa làm các công 

đức". Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các Tỷ-

kheo, đây được gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về 

nước xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, 

sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng 

dưỡng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi về nước xoáy.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, 

bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy 

được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi được xuất gia 

như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay 

thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ 

lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không 
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chế ngự. Vị này thấy ở đây những phụ nữ mặc y phục không 

đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thấy 

những phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục 

không đoan chánh, ái dục phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, 

tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về 

cá dữ, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, sợ 

hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là sợ hãi về cá dữ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này, ở đây, một số 

thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 

trong Pháp và Luật này.  

(III) (123) Hạng Người Sai Khác (1) 

1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 

nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly pháp 

bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 

hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy nếm được vị ngọt 

của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; 

an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 

không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh 

cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên. Một kiếp, này 

các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Phạm 

chúng Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến 

hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên 

ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ 

tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết trọn vẹn tuổi 

thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này 

các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 

sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 

không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú.  
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2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm 

cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 

trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 

nhất tâm. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy ... được sanh 

cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp này, 

này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 

Quang âm thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Ðây 

là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 

Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 

tức là vấn đề sanh thú.  

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly hỷ 

trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 

Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ 

ba, vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy ... được sanh cộng 

trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ-

kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Ðây là sự đặc thù, 

đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 

nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề 

sanh thú.  

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 

lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 

thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy nếm 

được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm 

được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn 

với Thiền ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 

được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả Thiên. Năm 

kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 

Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho 

đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư 

Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 
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Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi 

thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập 

Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc 

thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử 

có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn 

đề sanh thú.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(IV) (124) Các Hạng Người Sai Khác (2) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 

pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Ở đây, về các pháp 

thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị 

ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi 

tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là 

trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung 

được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. Sự sanh 

khởi này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng với các 

hàng phàm phu.  

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm 

cho tịnh chỉ tầm và tứ ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... 

Thiền thứ tư và an trú. Vị ấy, ở đây về các pháp thuộc sắc, 

thuộc thọ, thuộc trưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy 

quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là 

bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống 

không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung được 

sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. Sự sanh khởi 

này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng các hàng phàm 

phu.  
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(V) (125) Từ (1) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm, cùng 

khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy 

phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 

thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 

thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến 

mãn với tâm cùng khởi với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 

không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 

Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm 

trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; khi 

thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 

cõi Phạm chúng Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 

thọ vô lượng của chư Thiên ỏ cõi Phạm chúng Thiên. Tại đấy, 

kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi 

sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi 

đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, 

sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn 

vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu 

ấy . Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 

đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm 

phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú.  

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 

tâm cùng khởi với bi ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm 

cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy 

phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 

thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 

thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến 
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mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, vô biên, không hận, 

không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 

Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm 

trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; khi 

thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 

cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp, này các Tỷ-kheo, là thọ mạng 

của các chư Thiên ở Quang âm Thiên ... được sanh cộng trú 

với chư Thiên ở cõi Biến tịnh Thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ 

kheo là thọ mạng của chư Thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên ... 

được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. 

Năm kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư 

Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi 

an trú cho đến hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau khi sống 

trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến 

bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau 

khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi 

thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này 

các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 

sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 

không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(VI) (126) Từ (2) 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 

khởi với từ ... (như kinh 125, 1Ẩ) không hận, không sân. ... 

(như kinh 121, 1) là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 

chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. 

Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này, không có chung cùng 
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các hàng phàm phu. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có 

mặt, hiện hữu ở đời.  

(VII) (127) Vi Diệu (1) 

1- Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, xuất 

hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là 

bốn? 

Này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát từ bỏ thân ở cõi trời Ðâu-

suất, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy, một 

hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư 

Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới của chư 

Thiên, thế giới Ma vương và Phạm thiên, quần chúng Sa-

môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến những 

thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm u 

ám, tại đấy, mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức 

như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những 

cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy 

lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh, sanh tại đấy, nhờ 

hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có những chúng 

sanh khác sống ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc 

A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu 

chưa từng có thứ nhất xuất hiện. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát chánh niệm tỉnh 

giác, từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy, một hào quang vô lượng, 

thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp 

thế giới, gồm có thế giới của chư Thiên, thế giới Ma vương 

và Phạm thiên, quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 

và loài Người. Cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, 

không có nền tảng, tối tăm u ám, tại đấy, mặt trăng, mặt trời 

với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu 

thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô 

lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư Thiên hiện ra. Và các 
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chúng sanh, sanh tại đấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và 

nói: "Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây". Này các 

Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, xuất 

hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chứng ngộ 

được vô thượng Chánh Ðẳng Giác, khi ấy trong thế giới chư 

Thiên ... (như trên)... "Cũng có những chúng sanh khác sống 

ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 

ba xuất hiện. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chuyển bánh 

xe pháp vô thượng, khi ấy trong thế giới chư Thiên.. (như 

trên)... "Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây". Này 

các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, 

xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. 

Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán,Chánh 

Ðẳng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 

xuất hiện. 

(VIII) (128) Vi Diệu (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng 

có này xuất hiện. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, quần chúng ưa thích chấp giữ, thích 

thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ, khi pháp không chấp giữ 

được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí 

an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có 

thứ nhất xuất hiện.  
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2. Này các Tỷ-kheo, quần chúng ưa thích kiêu mạn, 

thích thú kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn, khi pháp không kiêu 

mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, 

chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-

la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa 

từng có thứ hai xuất hiện.  

3. Này các Tỷ-kheo, quần chúng ưa thích không an tịnh, 

thích thú không an tịnh, hoan hỷ không an tịnh, khi pháp an 

tịnh được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, 

chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-

la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa 

từng có thứ ba xuất hiện.  

4. Này các Tỷ-kheo, quần chúng đi đến vô minh, trở 

thành mù quáng, bị trói buộc che đậy, khi Như Lai thuyết 

pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí 

an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có 

thứ tư xuất hiện.  

Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 

xuất hiện.  

(IX) (129) Vi Diệu (3) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có 

này xuất hiện. Thế nào là bốn?  

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến 

Ananda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ananda. Ở đây, 

nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết 

giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, 

nếu Ananda giữ im lặng.  
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2. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni ... nếu 

chúng nam cư sĩ ... nếu chúng nữ cư sĩ đi đến yết kiến 

Ananda. Hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ananda. Tại 

đấy, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy được hoan hỷ với 

lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo-ni ... nếu chúng nam cư sĩ, 

chúng nữ cư sĩ sẽ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu 

Ananda giữ im lặng.  

(X) (130) Vi Diệu (4) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có 

này về vua Chuyển Luân. Thế nào là bốn?  

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đế-lỵ đến yết kiến 

vua Chuyển Luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được yết 

kiến vua Chuyển Luân. Tại đấy, nếu vị vua Chuyển Luân nói 

chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu 

vua Chuyển Luân im lặng, chúng Sát-đế-lỵ bị thất vọng.  

2. Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Bà-la-môn, ... nếu có 

chúng gia chủ , nếu có chúng Sa-môn đến yết kiến vua 

Chuyển Luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được yết kiến 

vua Chuyển Luân. Tại đấy, nếu vị vua Chuyển Luân nói 

chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu 

vua Chuyển Luân im lặng, chúng Sa-môn bị thất vọng.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 

về vua Chuyển Luân.  

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu 

chưa từng có này về Ananda. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đến để yết kiến 

Ananda ... nếu Ananda giữ im lặng.  

4. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni ... 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng nam cư sĩ ... 
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6. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng nữ cư sĩ ... 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 

về Ananda. 

  

XIV. Phẩm Loài Người 

(I) (131) Kiết Sử  

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, các 

hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được 

sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 

được đoạn tận.  

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 

các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến 

được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 

không được đoạn tận.  

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 

các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 

sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được hữu không 

được đoạn tận.  

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 

các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 

sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn 

tận.  

2. Ðối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 

phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được tái 
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sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 

được đoạn tận? 

Ðối với vị Nhất Lai. Ðối với hạng người này, này các 

Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử ... các kiết sử khiến được sanh ... 

các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

3. Ðối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 

phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 

không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 

được đoạn tận? 

Ðối với hạng người Thượng lưu, đi đến Sắc cứu kính. 

Ðối với hạng người này, này các Tỷ-kheo, ... các kiết sử 

khiến được hữu không được đoạn tận. 

4. Ðối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 

phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 

được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn 

tận? 

Ðối với hạng người Trung gian Bát-Niết-bàn. Ðối với 

hạng người này, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được 

đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết 

sử khiến được hữu không được đoạn tận.  

5. Ðối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 

phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 

được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận? 

Ðối với bậc A-la-hán. Ðối với hạng người này, này các 

Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử 

khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 

được đoạn tận.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  
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(II) (132) Trả Lời  

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Trả lời tương ứng, trả lời không tự tại; trả lời tự tại, trả 

lời không tương ứng; trả lời tương ứng và trả lời tự tại; trả lời 

không tương ứng và trả lời không tự tại.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(III) (133) Lanh Trí 

1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các 

chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, chỉ giỏi về chữ nghĩa.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(IV) (134) Nỗ Lực 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sống nhờ kết quả của nỗ lực, sống nhờ kết quả của 

hành động, sống không nhờ kết quả của hành động, sống 

không nhờ kết quả của nỗ lực; Sống nhờ kết quả của nỗ lực 

và sống nhờ kết quả của hành động; Sống không nhờ kết quả 

của nỗ lực và sống không nhờ kết quả của hành động.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  
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(V) (135) Có Tội 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp có tội, thành tựu với khẩu nghiệp có tội, thành 

tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người có tội.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với khẩu 

nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với ý nghiệp có 

tội nhiều, không tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 

người với nhiều tội.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với ít tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu thân 

nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu khẩu 

nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu ý nghiệp 

với không tội nhiều, với có tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người ít tội.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp không 

có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người không có tội.  
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

 (VI) (136) Có Giới (1) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đầy đủ 

về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, không đầy 

đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 

hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy đủ về 

tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, 

đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(VII) (137) Có Giới (2)  

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người không kính 

trọng giới, không xem giới là tối thượng, không kính trọng 

định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, 

không xem tuệ là tối thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có 

hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, không 

kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính 

trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ-

kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, 

kính trọng định, xem định là tối thượng, không kính trọng 

tuệ, không xem tuệ là tối thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có 

hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính 
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trọng định, xem định là tối thượng, kính trọng tuệ, xem tuệ là 

tối thượng,  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

 (VIII) (138) Viễn Ly  

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Thân viễn ly, tâm không viễn ly; thân không viễn ly, 

tâm viễn ly; thân không viễn ly, tâm không viễn ly; thân viễn 

ly và tâm viễn ly.  

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm không 

viễn ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người sống tại các 

núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy nghĩ đến dục 

tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm không viễn 

ly.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 

nhưng tâm viễn ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người không sống 

tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó 

nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất 

hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không 

viễn ly, nhưng tâm viễn ly.  

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, tâm 

không viễn ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người không sống 

tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; Tại đấy, vị 



Tăng Chi Bộ Kinh – Tập  2         187 

 

ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viễn ly, 

tâm không viễn ly.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly và tâm viễn 

ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người sống tại các 

núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó nghĩ đến 

tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly và tâm 

viễn ly.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(IX) (139) Thuyết Pháp  

1. - Có bốn hạng người thuyết pháp này, này các Tỷ-

kheo. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, ít 

nói và không liên hệ đến vấn đề; và hội chúng không thiện 

xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người 

thuyết pháp cho một hội chúng tương tự.  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, 

ít nói và liên hệ đến vấn đề; và hội chúng thiện xảo về liên hệ 

hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp 

cho một hội chúng tương tự.  

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết 

pháp, nói nhiều và không liên hệ đến vấn đề; và hội chúng 

không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này 
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các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là 

hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết 

pháp, nói nhiều và liên hệ đến vấn đề; và hội chúng thiện xảo 

về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người 

thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này.  

 (X) (140) Hạng Thuyết Trình 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. Thế 

nào là bốn? 

Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về 

nghĩa, không về văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, 

đi đến ngõ bí về văn, nhưng không về nghĩa; Có hạng thuyết 

trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về 

văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, không đi đến 

ngõ bí về nghĩa cũng như về văn.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. 

Không có trường hợp nào, này các Tỷ-kheo, không có 

cơ hội này, là một người thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi 

đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn.  

  

XV. Phẩm Ánh Sáng 

(I) (141) Hào Quang. 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? 
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Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang 

ngọn lửa, hào quang trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này 

các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại hào quang là hào 

quang trí tuệ.  

(II) (142) Ánh Sáng 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? 

Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn 

lửa, ánh sáng trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các 

Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng 

trí tuệ.  

(III) (143) Ánh Lửa 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa. Thế nào là bốn? 

Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, 

ánh lửa trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các 

Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh lửa là ánh lửa trí 

tuệ.  

(IV) (144) Ánh Chiếu 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu. Thế nào là 

bốn? 

Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu 

ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu này. Và này 

các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh chiếu là ánh 

chiếu trí tuệ.  
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(V) (145) Ánh Ðèn 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn. Thế nào là bốn? 

Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, 

ánh đèn trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn này. Và này các 

Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh đèn là ánh đèn trí 

tuệ.  

(VI) (146) Thời Gian (1) 

- Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn? 

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ 

đúng thời, quán đúng thời.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại thời gian này.  

(VII) (147) Thời Gian (2) 

1. - Có bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu 

tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các 

lậu hoặc. Thế nào là bốn?  

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ 

đúng thời, quán đúng thời.  

Bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, 

khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa 

nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, 

khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng 

được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn 

đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời 

sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông 

lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn đại 
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dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bốn thời 

gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa 

đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

(VIII) (148) Hạnh Ác Về Lời Nói  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. Thế 

nào là bốn? 

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. 

(IX) (149) Hạnh Thiện Về Lời Nói.  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 

Thế nào là bốn? 

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời 

thông minh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 

(X) (150) Lõi (Tinh túy) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lõi này. Thế nào là bốn? 

Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này. 

  

XVI. Phẩm Các Căn 

(I) (151) Các Căn 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn? 

Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. 



192      Chương IV - Bốn Pháp 

 

(II) (152) Lực (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(III) (153) Lực (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(IV) (154) Lực (3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(V) (155) Lực (4) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Giản trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(VI) (156) Kiếp  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế 

nào là bốn? 

Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ 

gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm 

như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn 

năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 

thật không dễ gì ước tính như vậy.  
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Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ 

gì ước tính có nhiều năm như vậy ... như vậy.  

Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 

thật không dễ gì ước tính ... như vậy.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. 

(VII) (157) Bệnh  

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là 

hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm. 

Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 

mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là 

không thân bệnh được hai năm, được ba ... được bốn ... được 

năm ... được mười ... được hai mươi ... được ba mươi ... được 

bốn mươi ... tự nhận mình là không thân bệnh được năm 

mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 

năm. Các chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được 

ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh 

dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các 

lậu hoặc.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người 

xuất gia. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực bội tức 

tối, không tự bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực 

bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụmg như y, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm 

khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn 

được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố 

gắng, tinh tấn để được các điều không được tán thán, muốn 

được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính 
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toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngồi xuống; sau 

khi tính toán, thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 

tiện, đại tiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh 

của người xuất gia.  

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

"Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với 

các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được 

các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố 

gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 

vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm 

với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các vật bò sát, (kham 

nhẫn) các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ 

chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, 

mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng 

sống". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  

(IX) (158) Thối Ðọa 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 

Sàriputta nói như sau:  

- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: 

"Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là 

thối đọa. Thế nào là bốn? 
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Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh, đối 

với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi 

thấu.  

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: 

"Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là 

thối đọa. 

2. Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: 

"Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế 

Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? 

Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Ðối 

với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu.  

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: 

"Ta không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn 

gọi là không thối đọa. 

(IX) (159) Tỷ-Kheo Ni 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu 

vườn Ghosita. Rồi một Tỷ-kheo ni gọi một người và nói: 

"- Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả Ananda, 

và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda và 

nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... bị bệnh, khổ đau, bị 

trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đầu đảnh lễ Tôn giả Ananda và 

nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú 

xứ của Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn".  

"- Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ-

kheo-ni ấy, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
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giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

người ấy nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị 

trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và nói như 

sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của 

Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn".  

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời.  

2. Rồi Tôn giả Ananda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ 

Tỷ-kheo-ni. Tỷ-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, 

sau khi thấy, liền trùm đầu và nằm trên giường. Rồi Tôn giả 

Ananda đi đến Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã 

soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Ananda nói với Tỷ-kheo-ni 

ấy: 

3. - Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào 

đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được 

tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn tận. Này chị, thân này 

do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn 

cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục được tác 

thành, y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đổ cây cầu được 

Thế Tôn nói đến.  

4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào 

đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính 

do duyên này được nói đến. Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý 

quán sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải 

để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 

đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, và được bảo 

dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, 

nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ cảm thọ cũ và không cho 

khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
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an ổn". Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, vẫn 

không đắm trước đồ ăn.  

Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ 

ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 

duyên này được nói đến. 

5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; 

ái cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì 

được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, Tỷ-kheo nghe: "Tỷ-

kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 

tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy suy nghĩ: "Thật vậy, ta 

cũng do đoạn tận các lậu hoặc ... ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt 

và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy, sau một 

thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái.  

Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 

cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này 

được nói đến. 

6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ 

vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 

nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, 

Tỷ-kheo nghe: "Tỷ-kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc ... 

vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy suy nghĩ: "Vậy 

sao ta không như vậy?". Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ 

vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn.  

Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu 

mạn; kiêu mạn cần phải đọan tận. Như vâỵ được nói đến, do 

duyên này được nói đến. 

7. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự 

phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến.  
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8. Rồi Tỷ-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp thượng 

y vào một bên vai, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và 

thưa với Tôn giả Ananda: 

- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, vì si 

mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda chấp 

nhận cho con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa 

trong tương lai ! 

9. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 

đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này chị, vì 

Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp phát lộ, nên 

chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, như vậy Luật 

của bậc Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là 

phạm tội, và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai.  

(X) (160) Luật Của Bậc Thiện Thệ 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của 

Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an 

lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 

vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và này 

các Tỷ-kheo, thế nào là Thiện Thệ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai có mặt ở đời, bậc A 

La Hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Nghự Trượng Phu, Thiên 

Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các Tỷ-kheo, đây là bậc Thiện 

Thệ.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Luật của bậc Thiện Thệ? 

Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 

nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ trong 

sạch. Này các Tỷ-kheo, đây là Luật của bậc Thiện Thệ.  
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Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của 

Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an 

lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 

vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

3. Có bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 

pháp hỗn loạn. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng 

kinh, được lãnh thọ sai lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do 

văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tỷ-kheo, nên nghĩa lý bị 

hướng dẫn sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất 

đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất.  

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những 

người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành 

khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp hỗn 

loạn và biến mất.  

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe 

nhiều, thông hiểu các tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 

toát yếu. Các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một 

cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, 

không có chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa 

đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất.  

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo là 

những vị sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 

gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được 

những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế 

hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đầy 

đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 

viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa 
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đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 

ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 

thứ tư đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

7. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu 

pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Thế nào là 

bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng 

kinh được khéo lãnh thọ, với văn cú sắp đặt đúng đắn. Do 

văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các Tỷ-kheo, nên nghĩa lý 

được hướng dẫn đúng đắn. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ 

nhất đưa đến Diệu pháp an trú không hỗn loạn và không biến 

mất.  

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những 

người dễ nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành 

dễ nói, kham nhẫn. Họ kính trọng những lời giáo giới. Này 

các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp an trú 

không hỗn loạn và không biến mất. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe 

nhiều, thông hiểu các tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 

toát yếu. Các vị ấy nói lại kinh cho người khác một cách cẩn 

thận. Khi họ mệnh chung, kinh không bị cắt đứt tại gốc rễ, có 

chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến Diệu 

pháp an trú không hỗn loạn và không biến mất. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo 

không là những vị sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn 

đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng, tinh 

tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những 

gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Và những thế hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ. Thế 

hệ ấy không sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu 
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về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng, 

tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc 

những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 

chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến 

Diệu pháp an trú không hỗn loạn và không biến mất. 

Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này đưa đến diệu pháp 

được an trú, không bị hỗn loạn, không biến mất. 

  

XVII. Phẩm Ðạo Hành 

(I) (161) Tóm Tằt 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? 

Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

Này các Tỷ-kheo, cố bốn đạo hành này.  

(II) (162) Với Chi Tiết  

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? 

Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

2.-Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí 

chậm? 

Ở đây, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, 

luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh; bản tánh sân rất 
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cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh; bản 

tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. 

Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tín căn, tấn 

căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 

người ấy đạt được Vô gián định một cách chậm chạp để đoạn 

diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, 

thắng trí chậm.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 

trí nhanh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục 

rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với 

người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dồi dào, tức là tín căn, 

tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này hết sức 

dồi dào, người ấy đạt được Vô gián định một cách mau 

chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

đạo hành khổ, thắng trí nhanh.  

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 

chậm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục 

không có cường thịnh ... thường không có cảm thọ khổ ưu do 

tham dục sanh ... bản tánh sân không có cường thịnh ... bản 

tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ 

ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm 

yếu, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do 

năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được Vô gián định một 

cách chậm chạp để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí chậm.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 

nhanh? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bản tánh tham 

dục không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu 

do tham dục sanh; bản tánh sân không có cường thịnh, 

thường không có cảm thọ khổ ưu do sân sanh; bản tánh si 

không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do 

si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là 

tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này 

dồi dào, người ấy đạt được Vô gián định một cách nhanh 

chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo 

hành này.  

(III) (163) Bất Tịnh 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 

trí chậm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 

trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 

tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 

đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 

ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, 

quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất 

mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này 

hiện ra rất mềm yếu, đạt được Vô gián định một cách chậm 

chạp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

đạo hành khổ, thắng trí chậm.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 

trí nhanh? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 

trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 

tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 

đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 

ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. 

Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn ... 

tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng 

được Vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các 

lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng 

trí nhanh.  

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 

chậm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 

thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất; làm cho tịnh chỉ tầm và 

tứ ... chứng và trú Thiền thứ hai; ly hỷ trú xả ... chứng và trú 

Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ 

trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 

niệm thanh tịnh. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 

tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất mềm 

yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ấy, do năm căn mềm yếu 

này, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp để đoạn tận 

các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, 

thắng trí chậm.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 

nhanh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 

thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất ... chứng và trú Thiền 

thứ hai ... chứng và trú Thiền thứ ba ... chứng và trú Thiền 

thứ tư ... Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là tín 

lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, 

tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn hiện khởi rất dồi dào 
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này, vị ấy chứng được Vô gián định một cách nhanh chóng 

để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 

hành lạc, thắng trí nhanh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này.  

(IV) (164) Kham Nhẫn (1) 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? 

Ðạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo 

hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 

kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưởi mắng lại 

kẻ đã chưởi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại 

với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 

không kham nhẫn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 

mắng lại kẻ đã nhiếc mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, 

không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là đạo hành kham nhẫn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 

Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này không được chế 

ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy 

chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế 

ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... 

khi lưỡi nếm vị ... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không 
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nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm do 

nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, khiến cho 

tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự 

nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận 

dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, 

khiến đi đến không sanh hữu, không có chấp nhận sân tầm 

khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên ... không có 

chấp nhận các pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, 

làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này.  

(V) (165) Kham Nhẫn (2) 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? 

Ðạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo 

hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 

kham nhẫn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kham 

nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, 

sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không kham nhẫn những 

hình thức chưởi mắng, phỉ báng, không thể chịu đựng được 

cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch 

liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn lạnh, 

nóng ... chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 

hành kham nhẫn.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi mắt thấy 
sắc không nắm giữ tướng chung ... (như kinh 164.4). Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chấp nhận dục 

tầm khởi lên ... (như kinh 164.5) ... Này các Tỷ-kheo, đây gọi 

là đạo hành an tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này.  

(VI) (166) Với Các Chi Tiết  

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 

bốn? Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này khổ, thắng trí 

chậm. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này về cả hai phương diện 

gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này là khổ, do duyên này, đạo 

hành được gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này thắng trí chậm, do 

duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, 

đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt. 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là khổ, thắng 

trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này do đau khổ nên 

gọi là hạ liệt.  
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là lạc, thắng 

trí chậm. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này do chậm nên gọi là 

hạ liệt.  

5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này lạc, thắng trí 

nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này cả hai phương diện, 

được gọi là thù thắng. Ðạo hành này lạc, do duyên này, đạo 

hành được gọi là thù thắng. Ðạo hành này nhanh chóng, do 

duyên này, đạo hành được gọi là thù thắng. Này các Tỷ-kheo, 

đạo hành này cả hai phương diện, được gọi là thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này.  

(VII) (167) Sàriputta Và Moggallàna 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Moggallàna những lời chào 

đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 

thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Moggallàna: 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế 

nào là bốn?  

Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

Này Hiền giả, có bốn đạo hành này.  

2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành nào 

do đi đến đạo hành này, tâm của Hiền giả được giải thoát 

khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào 

là bốn?  
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Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh. Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. Trong bốn đạo 

hành này, này Hiền giả, đạo hành này khổ, thắng trí nhanh. 

Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các 

lậu hoặc, không có chấp thủ.  

(VIII) (168) Moggallàna và Sàriputta 

1. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sàriputta ... Ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Moggallàna nói với Tôn giả 

Sàriputta: 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào 

là bốn? ... Này Hiền giả, có bốn đạo hành này.  

2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành nào 

do đi đến đạo hành này, tâm của Hiền giả được giải thoát 

khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế 

nào là bốn?  

Ðạo hành khổ, thắng trí chậm; Ðạo hành khổ, thắng trí 

nhanh; Ðạo hành lạc, thắng trí chậm; Ðạo hành lạc, thắng trí 

nhanh.  

Này Hiền giả, trong bốn đạo hành này, đạo hành này 

lạc, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi 

được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.  

(IX) (169) Với Một Vài Nỗ Lực 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện 

tại chứng được Hữu hành Niết-bàn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng được Hữu 

hành Niết-bàn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 

trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. Ở đây, này các 

Tỷ-kheo, có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng 

được Vô hành Niết-bàn.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ngay 

trong hiện tại chứng được Hữu hành Niết-bàn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 

trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 

tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 

đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 

ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. 

Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn ... 

tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra rất dồi dào, ngay 

trong hiện tại, chứng được Hữu hành Niết-bàn.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 

thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 

trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú trên nội tâm. Vị ấy 

sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với 

vị ấy, năm căn này hiện khởi mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ 

căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra mềm yếu, khi thân hoại 

mạng chung, vị ấy chứng được Hữu hành Niết-bàn.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ngay 

trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 

thiện ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy sống y cứ 

trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm 

căn này hiện khởi dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm 
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căn này dồi dào, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng được Vô 

hành Niết-bàn. 

Như vậy này các Tỷ kheo, Có hạng người ngay trong 

hiện tại chứng được vô hành Niết Bàn. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 

thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niết-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 

thiện ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy sống y cứ 

trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm 

căn này khởi lên mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm 

căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng chung, chứng 

được Vô hành Niết-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời.  

(X) (170) Gắn Liền Cột Chặt 

1. Một thời, Tôn giả Ananda sống ở Kosàmbi, tại khu 

vườn Ghosita. Tại đấy, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ-kheo: 

- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả. Tôn giả Ananda nói 

như sau:  

- Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 

rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ 

bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. Thế 

nào là bốn?  

2. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ đi 

trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được 

sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho 
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sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho 

sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được 

chấm dứt.  

3. Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có 

quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con 

đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, 

làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, 

làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên 

được chấm dứt.  

4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ 

quán gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn 

liền với nhau, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành 

con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành 

con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được 

đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.  

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo với các dao động đối 

với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiền giả, đây 

là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. 

Với vị ấy, con đường sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường 

ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường 

ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các 

tùy miên được chấm dứt.  

Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 

trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy 

được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi 

phần này. 
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XVIII. Phẩm Tư Tâm Sở 

(I) (171) Với Tư Tâm Sở  

- Này các Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do 

nhân thân tư tâm sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có 

hành động về lời, do nhân tư tâm sở về lời, khởi lên lạc khổ 

nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý tư tâm sở , 

khởi lên lạc khổ nội tâm. Hay là do vô minh ...  

2. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm thân hành, do 

duyên này, khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này 

các Tỷ-kheo, do người khác làm thân hành đối với người ấy, 

do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 

này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm thân hành, do duyên 

này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-

kheo, không có tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi 

lên lạc khổ nội tâm cho người ấy.  

3. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm khẩu hành, 

do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 

này các Tỷ-kheo, do người khác làm khẩu hành đối với 

người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 

ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, 

do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 

này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm khẩu hành, do 

duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy.  

4. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm ý hành, do 

duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này 

các Tỷ-kheo, do người khác làm ý hành đối với người ấy, do 

duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này 

các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này 

khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-
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kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên 

lạc khổ nội tâm cho người ấy.  

5. Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh 

tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn của vô 

minh, thân hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ 

nội tâm cho người ấy; khẩu hành ấy không có, do duyên này 

khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; ý hành không có, do 

duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa 

ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự 

không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 

ấy.  

(II) (172) Ðược Ngã Tánh 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. 

Thế nào là bốn? 

Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách 

được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư 

tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-

kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác 

hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã 

tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư 

tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách 

được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh 

ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không hoạt 

động.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. 

2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: Tại đấy, bạch Thế 

Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, 
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ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 

khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh chung từ bỏ thân 

ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có các 

được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của 

người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Do nhân tư 

tâm sở của người khác, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy của 

các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã 

tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm 

sở của người khác cùng hoạt động. Do nhân ngã tư tâm sở và 

tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân ấy 

của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được 

ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư 

tâm sở của người khác không có hoạt động.  

3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 

người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên nào cần 

được xem là trong trường hợp này?  

- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ấy.  

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 

chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã trở lui lại, 

đã trở lui lại trong trạng thái này? Do nhân gì, do duyên gì, ở 

đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung từ bỏ 

thân ấy, đã trở không trở lui lại, không trở lui lại trong trạng 

thái này?  

4. - Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ 

phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng 

đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hưởng thọ vị 

ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy. An 

trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, 

không có thối đọa, sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
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cộng trú với chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy 

mệnh chung, từ bỏ (thân ái), đã trở lui lại trạng thái này.  

5. Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ 

phần kiết sử đã được đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 

chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hưởng 

thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy. 

An trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái 

ấy, không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung được sanh 

cộng trú với chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy 

mệnh chung, từ bỏ (thân ái) ấy, nhưng không trở lui lại, 

không trở lui lại trạng thái này.  

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 

chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ấy ... đã không 

trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này.  

(III) (173) Phân Tích 

Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn 

giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như: 

- Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 

nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo 

văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết 

giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 

phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, 

nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc 

Ðạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 

trong các pháp.  

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 

pháp vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt ... tôi phát lộ. 
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Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người 

ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Ðạo sư có mặt trước 

chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp.  

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới trong nửa 

tháng, từ vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt ... tôi 

phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì 

người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Ðạo sư có 

mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các 

pháp.  

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 

biện tài vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo 

văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết 

giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 

phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, 

nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc 

Ðạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 

trong các pháp.  

(IV) (174) Kotthita 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 

thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita thưa 

với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 

không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.  

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 

không có dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.  
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- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 

không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.  

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 

không có dư tàn, không còn có và không không còn có một 

cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.  

2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau 

khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có 

một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa 

Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, 

ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có một cái gì 

khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". 

Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu 

xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì 

khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". 

Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham 

sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không không 

còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, 

thưa Hiền giả". Thưa Hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý 

nghĩa lời nói này? 

3.- "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc 

xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa !", nói vậy là 

khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải hý luận. 

"Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... không có dư tàn, không 

có cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 

vấn đề không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn 

diệt, ... không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì 

khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề 

không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... 
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không có dư tàn, không còn có và không không còn có một 

cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn 

đề không phải hý luận. Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự 

đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 

đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có sự đi đến 

sáu xúc xứ. Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 

xứ không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được chỉ 

tịnh.  

4. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahàkotthita những lời chào 

đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 

thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 

không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác?  

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.  

... (giống như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 

Mahàkotthita ... cho đến... "hý luận được chỉ tịnh").  

(V) (175) Upavàna 

1. Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 

khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta ... ngồi xuống một bên.  

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 

(đau khổ) nhờ minh hay không?  

- Thưa không, này Hiền giả.  

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 

(đau khổ) nhờ hạnh hay không?  

- Thưa không, này Hiền giả.  
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 

(đau khổ) nhờ minh và hạnh hay không?  

- Thưa không, này Hiền giả.  

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 

(đau khổ) ngoài minh và hạnh hay không?  

- Thưa không, này Hiền giả.  

2. - Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có 

người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh hay không?", Tôn giả 

nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Tôn 

giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ hạnh 

hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi 

được hỏi: "Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 

(đau khổ) nhờ minh và hạnh hay không?", Tôn giả nói: 

"Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả 

Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh và 

hạnh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền 

giả". ... Như thế nào, thưa Tôn giả, (cần phải hiểu) có người 

chấm dứt (đau khổ)? 

3.- Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) nhờ 

minh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với 

chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) 

nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với 

chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) 

nhờ minh và hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau 

khổ) với chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau 

khổ) ngoài minh và hạnh, thời một người phàm phu có thể là 

người chấm dứt (đau khổ). Thưa Hiền giả, người phàm phu 

không có minh và hạnh nên không như thật thấy và biết, 

nhưng nếu có minh và hạnh đầy đủ như thật thấy và biết, là 

người chấm dứt (đau khổ).  
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(VI) (176) Mong Cầu 

1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 

như Sàriputta, Moggallàna".  

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 

đệ tử Tỷ-kheo của ta, tức là Sàriputta, Moggallàna.  

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 

như Khema và Tỷ-kheo-ni Uppalavannà".  

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 

đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là Khema và Uppalavannà.  

3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 

như gia chủ Citta, và Hatthaka người Alavì".  

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 

đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka người 

Alavì.  

4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 

như nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà".  

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 

đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Khujjuttarà và 

Velukantaki, mẹ của Nandà.  

(VII) (177) Rahula 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 

Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên: 
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- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại 

địa giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa 

giới ấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, 

cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của 

tôi". Do thấy như thật (địa giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy 

nhàm chán địa giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm.  

2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 

ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này...., phàm có nội hỏa 

giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này...., 

phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều 

là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với 

chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này 

không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Do 

thấy như thật (phong giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm 

chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm.  

5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới này, 

không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, này Ràhula, vị 

này được gọi là Tỷ-kheo đã cắt dứt ái, đã giải tỏa các kiết sử, 

đã chơn chánh minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau.  

(VIII) (178) Hồ Nước Ở Làng 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 

một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị 

ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, không có tịnh tín, 

không an trú, không giải thoát đối với có thân diệt. Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được có thân 

diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay có dính 

nhựa cầm một cành cây, tay của vị ấy sẽ dính vào, nắm lấy, 

cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 



Tăng Chi Bộ Kinh – Tập  2         223 

 

đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý 

có thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, 

không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có 

thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ 

đợi được có thân diệt.  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an trú 

một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị 

ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, an trú và 

giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. Ví như, này 

các Tỷ-kheo, một người lấy tay sạch cầm một cành cây, tay 

của vị ấy không dính vào, không nắm lấy, không cột vào 

cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được 

và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân 

diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, 

an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. 

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và 

an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô 

minh, không có phấn chấn, không có tịnh tín, không có an trú, 

không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá 

hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều 

năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, mở ra tất 

cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không mưa đều đặn. Hồ 

nước như vậy, này các Tỷ-kheo, không có chờ đợi tức nước 

vỡ bờ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 

trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô 

minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn 

chấn, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát 
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đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 

vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại . 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 

một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. 

Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh 

tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy có chờ đợi được vô minh phá 

hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều 

năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, mở ra tất cả 

các lỗ nước chảy vào, và trời lại mưa đều đặn. Hồ nước như 

vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi tức nước vỡ bờ. Cũng vậy, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh 

tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý 

phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có 

giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo như vậy có chờ đợi được phá hoại vô minh. Này các 

Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời.  

 (IX) (179) Niết Bàn  

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta. sau khi 

đến ... ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 

Sàriputta: 

- Do nhân gì, thưa Hiền giả Sàriputta, do duyên gì ở 

đây, lại có một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có 

chứng nhập Niết-bàn? 

- Ở đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh không có 

như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", 

không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an 

trú", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào 

thù thắng", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 

phần vào thể nhập". Này Hiền giả Ananda, đây là nhân, đây 
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là duyên, do vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện 

tại, không chứng nhập Niết-bàn.  

2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, do nhân gì, do duyên gì, ở 

đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập được 

Niết-bàn? 

- Ở đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh như thật 

quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", như thật 

quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an trú", như thật quán 

tri: "Các tưởng này dự phần vào thù thắng", như thật quán tri: 

"Các tưởng này dự phần vào thể nhập". Do nhân này, do 

duyên này, này Hiền giả Ananda, ở đây có các chúng sanh 

ngay trong hiện tại, chứng nhập Niết-bàn.  

(X) (180) Căn Cứ Ðịa 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhoganagara, tại điện 

Ananda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa 

này. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như sau: 

"Này Hiền giả, đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, đối 

diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là Pháp, đây là 

Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư". Này các Tỷ-kheo, các 
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Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của 

Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, 

mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 

kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng không phù hợp với 

kinh, không tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết 

luận: "Chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế 

Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã 

thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ 

chúng.  

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như 

sau: "Này Hiền giả, đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, 

đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là Pháp, 

đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư"". Này các Tỷ-

kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời 

nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi 

mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 

sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng phù hợp 

với kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 

"Chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-

hán, Chánh Ðẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo tốt 

đẹp". Này các Tỷ-kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất các 

Thầy cần phải thọ trì.  

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như 

sau: "Tại trú xứ kia có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, với 

vị thủ chúng. Ðối diện Tăng chúng, tôi nghe như vậy, đối 

diện với Tăng chúng, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là Pháp, đây 

là Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư"". Này các Tỷ-kheo, 

các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói 

của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 

chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 

với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với kinh, 
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đem đối chiếu với luật và nếu chúng không phù hợp với kinh, 

không tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 

"Chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, 

bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo 

sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng.  

5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 

như sau: "Tại trú xứ kia có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, 

với vị thủ chúng. Ðối diện với Tăng chúng, tôi nghe như vậy, 

đối diện với Tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là 

Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư"". Này các 

Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng 

lời nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi 

mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 

sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với 

kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng phù hợp với kinh, 

tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc 

chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, 

Chánh Ðẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 

chánh". Này các Tỷ-kheo, như vây là đại căn cứ địa thứ hai 

các Thầy cần phải thọ trì.  

6. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 

như sau: "Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, 

những vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, 

trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Ðối diện với các trưởng lão ấy, 

tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ 

như vậy: "Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc 

Ðạo sư"". Này các Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, 

không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, 

không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 

kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu 
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chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với Luật, 

thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này 

không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng 

Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ-

kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng.  

7. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 

như sau: "Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, 

những vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, 

trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Ðối diện với các trưởng lão ấy, 

tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ 

như vậy: "Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc 

Ðạo sư"". Này các Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, 

không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, 

không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 

kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu 

chúng phù hợp với kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy 

có thể kết luận: "Chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế 

Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã 

thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn 

cứ địa thứ ba các Thầy cần phải thọ trì.  

8. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 

như sau: "Tại trú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe 

nhiều, được trao truyền kinh điển, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 

toát yếu. Ðối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, đối 

diện với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là Pháp, 

đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư"". Này các Tỷ-

kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời 

nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi 

mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 

sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng không phù 
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hợp với kinh, không tương ứng với Luật, thời các Thầy có 

thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải lời dạy 

của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác và các Tỷ-

kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Thầy 

hãy từ bỏ chúng.  

9. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 

như sau: "Tại trú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe 

nhiều, được trao truyền kinh điển, trì Pháp, trì Luật, trì toát 

yếu. Ðối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, đối diện 

với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Ðây là Pháp, đây 

là Luật, đây là lời dạy của bậc Ðạo sư"". Này các Tỷ-kheo, 

các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói 

của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 

chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 

với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng phù hợp với 

kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 

"Chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-

hán, Chánh Ðẳng Giác và các Trưởng lão ấy đã thọ giáo 

chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ 

tư các Thầy cần phải thọ trì.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn đại căn cứ địa này.  

 

XIX. Phẩm Chiến Sĩ 

(I) (181) Người Chiến Sĩ  

1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 

chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, 

là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ thiện xảo về xạ 

trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng, và đâm thủng 

được vật lớn.  

Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 

chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, 

là biểu tượng của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, 

Tỷ-kheo đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, 

xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là 

ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình, 

là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng, và đâm thủng được 

vật lớn.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo về 

xạ trình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là người có giới, 

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, có uy 

nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, chấp nhận 

và học tập các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-

kheo thiện xảo về xạ trình.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm sắc gì thuộc về 

quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 

thắng, xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí 

tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 

tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".  

Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, 

nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 

cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 

phải tự ngã của tôi".  

Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 

hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả tưởng, 

vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 

phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 

ngã của tôi".  

Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 

hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các 

hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 

phải tự ngã của tôi".  

Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay 

ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, 

vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 

phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 

ngã của tôi".  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như 

chớp nhoáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: 

"Ðây là khổ", như thật quán tri: "Ðây là khổ tập"; như thật 

quán tri: "Ðây là khổ diệt", như thật quán tri "Ðây là con 

đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-

kheo bắn như chớp nhoáng.  

6. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đâm 

thủng vật to lớn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh 

uẩn to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng 

vật to lớn.  
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Ðầy đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 

đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng 

phước vô thượng ở đời. 

(II) (182) An Toàn  

1.- Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 

Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự 

an toàn đối với bốn pháp. Thế nào là bốn?  

Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một Sa-

môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đối với pháp này.  

2. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một 

Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đối với pháp này.  

3. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không 

một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đối với pháp này.  

4. Khổ quả của những ác nghiệp ấy (những nghiệp) tạp 

nhiễm, đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đem lại khổ 

quả dị thục sanh, già, chết trong tương lai, kết quả của những 

nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu. Không một Sa-môn, 

Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời 

có được sự an toàn đối với bốn pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 

Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự 

an toàn đối với bốn pháp này. 

(III) (183) Ðiều Ðược Nghe 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 

Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-

la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha đi đến Thế Tôn, 

sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 

hỏi. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 
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hỏi thân hữu, Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước 

Magadha bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau: 

"Khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi thấy như vậy". 

Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều 

mình nghe: "Tôi nghe như vậy". Do vậy, người ấy không có 

lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình cảm giác: "Tôi cảm 

giác như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người 

nào nói lên điều mình thức tri: "Tôi thức tri như vậy". Do 

vậy, người ấy không có lỗi gì".  

2. - Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều 

được thấy cần phải nói ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói 

rằng: "Tất cả điều được thấy không nên nói ra". Này Bà-la-

môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe nên nói ra". 

Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe 

không nên nói ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất 

cả điều được cảm giác nên nói ra". Ta không nói rằng: "Tất 

cả điều được cảm giác không nên nói ra". Ta không nói rằng: 

"Tất cả điều được thức tri nên nói ra". Ta không nói rằng: 

"Tất cả điều được thức tri không nên nói ra".  

3. Này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp 

bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng 

điều thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, 

phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các 

pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thấy như vậy nên 

nói ra. Này Bà-la-môn, phàm nói ra điều nghe gì ... phàm nói 

ra điều cảm giác gì ... phàm nói ra điều thức tri gì ... các pháp 

bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng 

điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, 

phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
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pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thức tri như vậy nên 

nói ra. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, 

hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra 

đi.  

(IV) (184) Không Sợ Hãi  

1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm ... 

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 

sau: "Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, 

không rơi vào run sợ, khi nghĩ đến chết".  

- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi 

vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có 

người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 

khi nghĩ đến chết. 

2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, 

sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với 

các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly 

khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng 

bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 

chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các 

dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người 

ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 

Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào 

run sợ khi nghĩ đến chết. 

3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 

tham đối với thân ... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên 
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cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm 

trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", 

hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy sầu muộn, than vãn, 

khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 

người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến 

chết.  

4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không 

làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, 

làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Rồi 

một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy 

bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 

"Thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, 

không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, 

làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những người 

không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở 

kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm 

pháp, đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu 

muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này 

Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run 

sợ khi nghĩ đến chết.  

5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người nghi 

ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một 

chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 

cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 

"Thật sự ta có nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với 

diệu pháp". Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập 

ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là bốn hạng 

người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến 

chết.  

6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, 

không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 
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Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối với 

các dục, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một chứng bệnh 

trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi 

chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các 

dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người 

ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không 

đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 

người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 

khi nghĩ đến chết. 

7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 

tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một 

chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 

cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 

"Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". 

Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, 

không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 

là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 

run sợ khi nghĩ đến chết.  

8. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không 

làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 

pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. 

Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. 

Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 

như sau: "Thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, 

không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 

che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không 

làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 

pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi 

đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy". Người ấy không sầu 

muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, 

không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ 

đến chết.  

9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không 

có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu 

pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. 

Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 

như sau: "Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi 

đến kết luận đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu 

muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đập 

ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng 

người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 

khi nghĩ đến chết.  

Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 

không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong Tôn 

giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(V) (185) Các Sự Thật Bà La Môn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi 

Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh 

tiếng, có danh tiếng sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ 

sông Sappini như Annabhàra, Varadhara, Sakuludàyi, và 

những vị du sĩ có danh tiếng, có danh tiếng khác.  

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy, đi 

đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini. Lúc bấy 

giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tập họp, câu 

chuyện này được khởi lên: "Ðây là những sự thật Bà-la-môn, 

đây là những sự thật Bà-la-môn".  
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2. Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy, sau khi đến, ngồi 

xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói với các 

du sĩ ấy: 

- Nay câu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi 

các Ông đang ngồi họp ở đây? Câu chuyện gì chưa được nói 

xong giữa các Ông? 

- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi họp, 

câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi: "Ðây là những 

sự thật Bà-la-môn, đây là những sự thật Bà-la-môn".  

3.- Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi 

tự mình chứng ngộ với thắng trí, đã được ta tuyên bố lên. 

Thế nào là bốn? 

- Ở đây, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: "Tất cả 

loài hữu tình không được làm hại". Người Bà-la-môn nói 

như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không 

nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", không 

nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta 

bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại 

nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành 

lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài hữu tình.  

4. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: "Mọi 

dục là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại". Người Bà-la-môn 

nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy 

không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 

không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: 

"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 

Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, (trong lời nói 

ấy), người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối 

với các dục.  
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5. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: "Tất 

cả hữu là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại". Người Bà-la-

môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy 

không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 

không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: 

"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 

Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực 

hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các hữu.  

6. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà-la-môn nói như sau: 

"Ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy, 

không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì". 

Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. 

Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến 

"Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", 

không nghĩ đến: "Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: 

"Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, 

(trong lời nói ấy) người ấy thực hành con đường không có sự 

vật gì.  

Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà-la-môn này, Ta đã tự 

mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên.  

(VI) (186) Con Ðường Sai Lạc 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới 

do cái gì được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được 

khởi lên?  

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 

đường Thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 

câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bạch Thế 
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Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới do cái gì được 

diễn tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

- Này Tỷ-kheo, thế giới do tâm hướng dẫn. Thế giới do 

tâm được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của tâm được khởi 

lên.  

2. - Lành thay, bạch Thế Tôn.  

Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại 

hỏi Thế Tôn một câu khác: 

- Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, 

bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 

bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều, trì pháp? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 

đường Thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 

câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bậc nghe 

nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, bạch Thế Tôn, 

được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, 

là một bậc nghe nhiều, trì pháp?"  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

- Nhiều, này Tỷ-kheo, là pháp ta thuyết giảng: Kinh, 

Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 

thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Này Tỷ-kheo, 

nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu, hiểu pháp và thực 

hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiều, trì 

pháp.  

3. - Lành thay, bạch Thế Tôn.  

Tỷ-kheo sau khi hoan hỷ ... lại hỏi thêm câu nữa:  
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- Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết trạch), bậc có 

nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như 

vậy. Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe 

với trí tuệ thể nhập? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo, hiền thiện ... hiền 

thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: 

"Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết trạch), bậc có nghe 

với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 

Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với 

trí tuệ thể nhập?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Ðây là 

khổ", thể nhập và thấy ý ấy nghĩa với trí tuệ. Ðược nghe: 

"Ðây là khổ tập", thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. 

Ðược nghe: "Ðây là khổ diệt", thể nhập và thấy ý nghĩa ấy 

với trí tuệ. Ðược nghe: "Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", 

thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là vị có nghe với trí tuệ thể nhập.  

4.- Lành thay, bạch Thế Tôn.  

Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại 

hỏi Thế Tôn một câu khác: 

- Bậc Hiền trí, Ðại tuệ. Bậc Hiền trí, Ðại tuệ, bạch Thế 

Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào bạch Thế 

Tôn, được gọi là Bậc Hiền trí, Ðại tuệ? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 

đường Thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 

câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bậc Hiền 

trí, Ðại tuệ. Bậc Hiền trí, Ðại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói 
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đến như vậy. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, được gọi là 

Bậc Hiền trí, Ðại tuệ?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

- Ở đây, này Tỷ-kheo, Bậc Hiền trí, Ðại tuệ, không có 

nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không 

có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có suy nghĩ điều gì thời suy 

nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thế giới. Như 

vậy, này Tỷ-kheo, là Bậc Hiền trí, Ðại tuệ.  

(VII) (187) Vassakàra 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 

Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-la-môn 

Vassakàra, một đại thần nước Magadha đi đến Thế Tôn, sau 

khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi. 

Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi 

thân hữu, Bà-la-môn Vassakàra, bậc đại thần nước Magadha 

bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có 

thể biết một người không phải chân nhân: "Vị này không 

phải là bậc chân nhân"? 

- Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có 

cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một 

người không phải chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân 

nhân".  

2.- Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có 

thể biết bậc chân nhân là: "Vị này là bậc chân nhân"? 

- Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có 

cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một 

người chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân".  
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3.- Thưa Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết 

một bậc chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân"? 

- Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 

người chân nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là 

bậc chân nhân".  

4. - Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một 

người chân nhân biết một người không phải là chân nhân: 

"Vị này không phải là bậc chân nhân"? 

- Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 

người chân nhân có thể biết một người không phải là chân 

nhân: "Vị này không phải là bậc chân nhân".  

5. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu 

thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn 

giả Gotama: "Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, 

không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể 

biết một người không phải chân nhân: "Vị này không phải là 

bậc chân nhân". Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, 

không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể 

biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân". Có 

trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một người chân 

nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân 

nhân". Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 

người chân nhân có thể biết một người không phải là chân 

nhân: "Vị này không phải là bậc chân nhân".  

6. Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà-la-

môn Todeyya đang nói lên những lời nhiếc mắng người khác 

như sau: "Ngu si là vua Eleyya, đã quá hoan hỷ với Sa-môn 

Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối 

với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 

chắp tay, đối xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của 
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vua Eleyya là ngu si, như Yamaka, Moggalla, Ugga, 

Nàvindaki, Gandhabba, Aggivessa. Những người này đã quá 

hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức 

hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ 

chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện".  

- Này Bà-la-môn, Ông có thấy như thế nào Bà-la-môn 

Todeyya dẫn dắt chúng bằng cách dắt dẫn này: "Các vị nghĩ 

thế nào, hiền trí là vua Eleyya? Giữa những người có minh 

kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người 

có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có 

phải vua Eleyya được xem là vị có minh kiến thù thắng?" 

- Thưa vâng, Tôn giả! Hiền trí là vua Eleyya. Giữa 

những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh 

chấp, giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn 

đề cần được giải thích, vua Eleyya được xem là vị có minh 

kiến thù thắng. Vì rằng Sa-môn Ràmaputta còn hiền trí hơn 

sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù 

thắng của vua Eleyya, giữa những người có minh kiến giải 

quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh 

kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích; do vậy vua 

Eleyya đã quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những 

cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức 

là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. 

- Các Tôn giả nghĩ thế nào "Hiền trí là tập đoàn của vua 

Eleyya, như Yamaka, Moggalla, Ugga, Nàvindaki, 

Gandhabba, Aggivessa không? Giữa những người có minh 

kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người 

có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có 

phải tập đoàn của vua Eleyya là những bậc có minh kiến thù 

thắng? 
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- Thưa vâng, Tôn giả! Hiền trí là tập đoàn của vua 

Eleyya, như Yamaka, Moggalla, Ugga, Nàvindaki, 

Gandhabba, Aggivessa. Giữa những người có minh kiến giải 

quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh 

kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, tập đoàn 

của vua Eleyya được xem là những bậc có minh kiến thù 

thắng. Vì rằng Sa-môn Ràmaputta được xem còn hiền trí hơn 

sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù 

thắng của tập đoàn vua Eleyya, giữa những người có minh 

kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người 

có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích; do 

vậy tập đoàn của vua Eleyya đã quá hoan hỷ với Sa-môn 

Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối 

với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 

chắp tay, đối xử thân thiện. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu 

thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn 

giả Gotama: "Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, 

không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có 

thể biết một người không phải chân nhân: "Vị này không 

phải là bậc chân nhân". Không có trường hợp này, này Bà-la-

môn, không có cơ hội để một người không phải bậc chân 

nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân 

nhân". Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 

người chân nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là 

bậc chân nhân". Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để 

một người chân nhân có thể biết một người không phải là 

chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân nhân".  

Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi 

có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm.  
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- Này Bà-la-môn, Ông hãy làm những gì mà Ông nghĩ 

là hợp thời.  

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, một đại thần xứ Magadha, 

hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra 

đi.  

(VIII) (188) Upaka  

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Gijjhakùta. Rồi 

Upaka Mandikàputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 

Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Upaka Mandikàputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nói như sau, con thấy như sau: "Ai 

bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy 

về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường của mình, 

do không thể bênh vực lập trường của mình, người ấy đáng 

bị quở trách, đáng bị phạm tội".  

- Này Upaka, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp 

tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bênh 

vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập trường 

của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! Này 

Upaka, Ông bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như 

vậy, Ông về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường 

của mình, do không thể bênh vực lập trường của mình, Ông 

đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! 

2. - Ví như, bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của 

mình săn với một bẫy sập lớn, khi con vật thò đầu ra. Cũng 

vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn bằng chữ khi con 

vừa mới mở miệng (khi con vừa mới thò đầu ra). 

- Này Upaka, "Ðây là bất thiện". Ta nêu rõ như vậy với 

vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp 
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của Như Lai. "Ðây là bất thiện!", này Upaka, bất thiện này 

cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với 

vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. "Ðây, 

pháp bất thiện này cần phải đoạn tận". "Ðây là thiện", này 

Upaka. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng 

chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: "Ðây là pháp 

thiện". Thiện pháp này cần phải tu tập. Này Upaka, Ta nêu rõ 

như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng 

thuyết pháp của Thế Tôn: "Ðây, pháp thiện này cần phải tu 

tập".  

3. Rồi Upaka Mandikàputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 

dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng 

về phía Ngài, rồi đi đến Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước 

Magadha. Sau khi đến, Upaka tường thuật lại cho Ajàtasattu 

Vedehiputta, vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm luận 

với Thế Tôn.  

Ðược nghe nói như vậy, Ajàtasattu Vedehiputta, vua 

nước Magadha phẫn nộ, không hoan hỷ nói với Upaka 

Mandikàputta: 

- Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm 

mồm, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng nó có thể nhiếc mắng 

Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Hãy đi đi, này 

Upaka! Chớ để Ta thấy Ông nữa! 

(IX) (189) Chứng Ngộ  

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 

ngộ. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng 

thân; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng 

niệm; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng 
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mắt; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí 

tuệ.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 

chứng ngộ bằng thân? Tám giải thoát, này các Tỷ-kheo, cần 

phải chứng ngộ bằng thân.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 

chứng ngộ bằng niệm? Ðời sống trước, này các Tỷ-kheo, cần 

phải chứng ngộ bằng niệm.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 

chứng ngộ bằng con mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các 

Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 

chứng ngộ bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các 

Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ.  

(X) (190) Ngày Trai Giới  

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma 

trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân 

ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo vây quanh. 

Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang im lặng, im lặng, 

rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Không nói lời phù phiếm, này các Tỷ-kheo, là hội 

chúng này; không nói lời vô ích, này các Tỷ-kheo, là hội 

chúng này, thanh tịnh, an lập trên căn bản. Chúng Tỷ-kheo 

này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy, này 

các Tỷ-kheo; hội chúng như vậy khó tìm được ở đời! Chúng 

Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng như vậy, 

đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng 

dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng 

này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy dầu 

cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn 

nữa. Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội 

chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo! Hội chúng này như 

vậy, nếu phải đi một do tuần để được yết kiến cũng nên đi, 

dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là chúng Tỷ-kheo này.  

2. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng 

Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị chư Thiên. Có những Tỷ-

kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt 

được địa vị Phạm Thiên. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-

kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị Bất 

động. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-

kheo này, sống đạt được Thánh vị.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 

được địa vị chư Thiên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục ... chứng và 

trú Sơ Thiền ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... chứng và trú 

Thiền thứ tư và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-

kheo sống đạt được địa vị chư Thiên.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 

được địa vị Phạm Thiên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm cùng khởi 

với từ - biến mãn một phương và an trú ... với tâm cùng khởi 

với bi ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm cùng khởi với 

xả, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy phương thứ 

hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 

vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với 
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tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 

hận, không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống 

đạt được địa vị Phạm Thiên.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 

được địa vị Bất động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua 

các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các 

tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, 

nghĩ rằng: "Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú 

"Không vô biên xứ". Sau khi vượt qua Không vô biên xứ 

một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt 

và an trú "Thức vô biên xứ". Sau khi vượt qua Thức vô biên 

xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng 

đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ 

một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo chứng 

đạt Bất động.  

6. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng đạt 

địa vị bậc Thánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: 

"Ðây là khổ" ... "Ðây là khổ tập" ... "Ðây là Khổ diệt" ... như 

thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến khổ diệt". Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc Thánh.  
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XX. Ðại Phẩm 

(I) (191) Nghe Với Tai 

1.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng tai, 

do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, 

có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, 

như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, vị ấy 

được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do 

kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất niệm, được 

sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống 

an lạc đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm 

chạp niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi 

đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 

tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây 

là lợi ích thứ nhất được chờ đợi.  

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, vị 

ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, 

do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất niệm, 

được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị 

sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có Tỷ-

kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho 

hội chúng chư Thiên. Vị ấy sung sướng nghĩ như sau: "Ðây 

chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". 

Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  
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Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng 

trống. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe được 

tiếng trống. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự, đó 

là tiếng trống hay không phải là tiếng trống. Người ấy đi đến 

kết luận: "Ðây là tiếng trống". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 

quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai ... chúng sanh 

ấy đi đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 

tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, đây 

là lợi ích thứ hai được chờ đợi.  

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, vị 

ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, 

do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần 

thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư 

Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 

Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ðây chính là Pháp và Luật mà 

trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Chậm chạp, này các Tỷ-

kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi 

đến thù thắng.  

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng 

tù và. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe được 

tiếng tù và. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự, đó 

là tiếng tù và hay không phải là tiếng tù và. Người ấy đi đến 

kết luận: "Ðây là tiếng tù và". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 

quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không 

có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho 

hội chúng chư Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội 
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chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ðây chính là Pháp 

và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các Tỷ-

kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 

sanh ấy đi đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là lợi ích 

thứ ba được chờ đợi.  

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, 

được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, 

do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần 

thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư 

Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 

thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến 

cho nhớ lại sự hóa sanh :"Này bạn, bạn có nhớ không? Này 

bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm 

hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". 

Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Ví như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi trò 

chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một chỗ nào được 

gặp nhau. Người bạn này có thể nói với người bạn kia: "Này 

bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ cái này 

không?". Người ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này 

bạn, tôi có nhớ!". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 

thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 

pháp ấy, do được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý 

quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo 

có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng 

chư Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng 

chư thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở 
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cho nhớ lại sự hoá sanh : ''Này bạn, bạn có nhớ không? Này 

bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm 

hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". 

Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 

tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây 

là lợi ích thứ tư được chờ đợi.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 

tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; có 

bốn lợi ích này được chờ đợi.  

(II) (192) Trường Hợp  

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này, cần phải 

được hiểu với bốn trường hợp. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu 

biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, 

có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với 

liệt tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, với cùng một nghề, thanh tịnh liêm 

khiết cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian 

dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với 

trí tuệ, không phải với liệt tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì 

cần phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài ... 

với liệt tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải được 

hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài ... với liệt tuệ.  

2. Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được 

hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác 
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được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải 

với liệt tuệ, như vậy được nói đến ... Do duyên gì được nói 

đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người do cộng trú với một 

người khác biết được như sau: "Trong một thời gian dài, vị 

Tôn giả này làm giới bị bể vụn, làm giới bị cắt xén, làm giới 

bị vết nhơ, làm giới bị chấm, đen, làm việc không có liên tục, 

hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là Tôn 

giả này, Tôn giả này không giữ giới".  

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, người này do cộng trú 

với người kia, biết như sau: "Trong một thời gian dài, vị Tôn 

giả này không làm giới bị bể vụn, không làm giới bị cắt xén, 

không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm, đen, làm 

việc có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. Giữ 

giới là Tôn giả này, Tôn giả này không phải ác giới".  

Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu 

biết, như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề 

khác, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt 

tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như 

vậy.  

3. Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, 

thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy trong 

một thời gian ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên 

gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một 

nghề với một người khác, biết được như sau: "Khác thay, vị 

Tôn giả này khi làm việc với một người; khác thay, với hai 

người; khác thay, với ba người; khác thay, với nhiều người, 

làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước khác với 

sở hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. 
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Vị Tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, 

này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một nghề với một 

người khác, biết được như sau: "Như thế nào, Tôn giả này 

khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như 

thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người, không làm 

trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước giống với sở 

hành sau. Thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này." 

Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh 

tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết, như vậy trong một 

thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên 

này được nói đến như vậy.  

4. Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì 

cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian ... với 

liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến 

như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị 

ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách 

nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú thế 

giới này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; 

Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là 

có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển 

thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là, lợi và thất 

lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ". 

Người ấy, cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách 

nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc 

lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh.  

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà 

con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe 

bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú 

thế giới ... lạc và khổ". Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, 

cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, 
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không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập 

ngực, không rơi vào bất tỉnh.  

Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì 

cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài ... 

với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói 

đến như vậy.  

5. Này các Tỷ-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải 

được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian ... với liệt tuệ, 

như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, do đàm luận với một 

người khác, biết như vầy: "Vị Tôn giả này, đối một câu hỏi 

như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, 

thời liệt tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không có trí tuệ. Vì 

sao? Vì Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, 

thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền 

trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có 

khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết 

giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ 

là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không có trí tuệ". Ví như, 

này các Tỷ-kheo, một người có mắt, đứng trên bờ một hồ 

nước, thấy một con cá nhỏ nổi lên, người ấy suy nghĩ như 

sau: "Như vậy, con cá này nổi lên; như vậy, làm cho gợn 

sóng; như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này, con 

cá này không lớn".  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với 

một người khác, biết như vầy: "Vị Tôn giả này, đối một câu 

hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như 

vậy, thời có trí tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không phải là 

liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc an 

tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người 

hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có 
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khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết 

giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí 

tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt tuệ". 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt, đứng trên bờ 

một hồ nước, thấy một con cá lớn nổi lên, người ấy suy nghĩ 

như sau: "Như vậy, con cá này nổi lên; như vậy, con cá này 

làm cho gợn sóng; như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con 

cá này, con cá này không nhỏ".  

Này các Tỷ-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được 

hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, không thể khác 

được, có tác ý, không phải không tác ý với trí tuệ, không 

phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được 

nói đến như vậy. 

Có bốn trường hợp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 

được hiểu với bốn trường hợp này.  

(III) (193) Bhaddiya  

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 

ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavii Bhaddiya đi đến Thế 

Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, Licchavii Bhaddiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Là một nhà huyễn 

thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những 

đệ tử ngoại đạo". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa-

môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi 

cuốn những đệ tử ngoại đạo", những người ấy, bạch Thế Tôn, 

có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 

Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp 

với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng môt quan 

điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con 

không muốn xuyên tạc Thế Tôn".  
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2.- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ 

có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; 

chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân 

lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ 

có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù 

hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 

chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này 

Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp 

này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị 

người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và 

chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, 

Ông hãy từ bỏ chúng! 

3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi 

khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 

đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.  

- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh 

phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, 

đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như 

vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài 

hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.  

4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân ... 

lòng si ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm 

người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất 

hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.  

- Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 

bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 

cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh 

đau khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.  

5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này 

là thiện hay bất thiện?  

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn.  

- Có tội hay không có tội? 

- Có tội, bạch Thế Tôn.  

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí 

quở trách? 

- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.  

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất 

hạnh đau khổ không, hay ở đây là thế nào?  

- Ðược thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 

hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy.  

6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: 

"Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền 

thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được 

kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá 

hời hợt với những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định 

kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì 

vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi 

nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; 

các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ 

trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 

bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ 



Tăng Chi Bộ Kinh – Tập  2         261 

 

chúng!". Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được 

nói lên như vậy.  

7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 

chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này 

Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 

này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này là 

không bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 

hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này 

Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú.  

8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không tham 

khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy 

là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.  

- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham 

chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, 

không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói 

láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm 

cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.  

9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân ... 

không si ... không hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm 

người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất 

hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.  

- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 

không bị hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không 

giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ 

người, không nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, 
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như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 

không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.  

10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 

này là thiện hay bất thiện?  

- Là thiện, bạch Thế Tôn.  

- Có tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Thế Tôn.  

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí 

quở trách? 

- Ðược người có trí tán thán, bạch Thế Tôn.  

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại hạnh 

phúc an lạc không, hay ở đây là thế nào?  

- Ðược thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn. 

chúng đem lại hạnh phúc an lạc. Ở đây, đối với chúng con là 

như vậy.  

11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 

Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo 

truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì 

được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu 

hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì 

đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với 

định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có 

tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này 

Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp 

này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này được 

người có trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện và 

chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc", thời này Bhaddiya, 
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Ông hãy chứng đạt và an trú". Ðiều này đã được nói lên, 

chính do duyên này được nói lên như vậy. 

12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch tịnh 

ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này bạn! hãy nhiếp 

phục tham, hãy sống nhiếp phục tham! Do sống nhiếp phục 

tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, 

về ý! Hãy nhiếp phục sân! Hãy nhiếp phục sân! Do sống 

nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về 

thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục si! Hãy nhiếp phục si! Do 

sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về 

thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy nhiếp phục 

hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm 

nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý!".  

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 

bạch Thế Tôn:  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... Mong Thế Tôn 

nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 

trọn đời quy ngưỡng!  

- Này Bhaddiya, Ta có nói với Ông như sau: "Hãy đến, 

này Bhaddiya; hãy đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta 

sẽ là Ðạo sư (của Ông)" không?  

- Thưa không, bạch Thế Tôn.  

- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 

nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, 

trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật: "Là một 

huyễn thuật sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi 

cuốn những đệ tử ngoại đạo!".  

- Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 

Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. Con 
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mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái 

của con được huyễn thuật dụ dỗ này dụ dỗ. Như vậy, những 

bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu 

dài! Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ được 

huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Sát-đế-lỵ được hạnh 

phúc an lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 

người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ đà được 

huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Thủ đà ấy được 

hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 

- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, này 

Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ 

được cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 

thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các Sát-đế-lỵ 

được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! Này 

Bhàddiya, nếu tất cả người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ 

xá ... tất cả mọi người Thủ đà được cám dỗ (với sự dụ dỗ này) 

để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như 

vậy tất cả các Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời 

gian dài! 

Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, Màra, 

Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 

và loài Người được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn 

tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy 

chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 

Này Bhaddiya, nếu các cây sala to lớn này được huyễn 

thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 

đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sala to lớn này 

được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài nếu chúng có 

thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người! 
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(IV) (194) Các Vị Sàpùga  

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng 

Koliya tại một thị trấn các Koliya tên là Sàpùgà. Rồi rất 

nhiều Koliya tử ở Sàpùgà đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 

đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn 

giả Ananda nói với các Koliya tử ấy ở Sàpùgà: 

- Này các Vyagghapajjà, có bốn thanh tịnh tinh cần chi 

phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác 

chơn chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt 

qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để 

chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh 

cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát 

thanh tịnh tinh cần chi phần.  

2. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giới thanh tịnh 

tinh cần chi phần? 

Ở đây, này Vyagghapajjà, Tỷ-kheo có giới ..., chấp 

nhận và học tập trong các học pháp. Này các Vyagghapajjà, 

đây gọi là giới thanh tịnh; với lời nguyền: "Nếu giới thanh 

tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới 

thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ 

kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, 

không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các 

Vyagghapajjà, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi 

phần.  

Và này các Vyagghapajjà, thế nào là tâm thanh tịnh tinh 

cần chi phần? 

3. Ở đây, này các Vyagghapajjà, vị Tỷ-kheo ly các 

dục ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này các 
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Vyagghapajjà, đây gọi là tâm thanh tịnh; với lời nguyện: 

"Nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy 

đủ. Nếu tâm thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm 

chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ 

lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này 

các Vyagghapajjà, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh cần 

chi phần.  

4. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là kiến thanh tịnh 

tinh cần chi phần? 

Ở đây, này các Vyagghapajjà, Tỷ-kheo như thật quán 

tri: "Ðây là khổ"; như thật quán tri: "Ðây là khổ tập"; như 

thật quán tri: "Ðây là khổ diệt"; như thật quán tri: "Ðây là 

con đường đưa đến khổ diệt". Này các Vyagghapajjà, đây gọi 

là kiến thanh tịnh; với lời nguyện: "Nếu kiến thanh tịnh như 

vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh 

như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 

tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có 

thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các Vyagghapajjà, đều 

được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần.  

5. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giải thoát thanh 

tịnh tinh cần chi phần? 

Vị Thánh đệ tử nào, này các Vyagghapajjà, thành tựu 

với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm 

thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh 

tịnh tinh cần chi phần này, tâm được ly tham đối với các 

pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được 

giải thoát. Vị ấy, sau khi tâm được ly tham đối với các pháp 

hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải 

thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này các Vyagghapajjà, đây 

gọi là giải thoát thanh tịnh; với lời nguyện: "Nếu giải thoát 

thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu 
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giải thoát thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm 

chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ 

lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này 

các Vyagghapajjà, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh 

cần chi phần.  

Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các 

Vyagghapajjà, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, bậc A-

la-hán, Chánh Ðẳng Giác chơn chánh nói lên để chúng sanh 

được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để 

chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ Niết-bàn! 

(V) (195) Vappa  

1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử Vappa, đệ tử 

của Nigantha đi đến Tôn giả Mahàmoggalàna; sau khi đến, 

đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Mahàmoggallàna nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha đang ngồi một bên: 

- Ở đây, này Vappa, có thể có người với thân chế ngự, 

với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh 

được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên 

nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên 

cho người ấy trong tương lai? 

- Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây 

thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả 

dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm 

thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai.  

Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmoggallàna và 

Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở.  
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2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy 

đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 

sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna: 

- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 

khi các Ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa các Ông 

chưa được nói xong? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, đệ 

tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có người với 

thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được 

viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một 

nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có 

thể khởi lên cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, 

khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha 

nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường 

hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước 

chưa đưa đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc 

khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong 

tương lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 

Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu chuyện bị 

bỏ dở khi Thế Tôn đến! 

3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha: 

- Này Vappa, nếu Ông có thể chấp nhận điều Ông có 

thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và 

trong trường hợp Ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói 

của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy: "Bạch Thế Tôn, 

lời nói này, ý nghĩa là gì?", thời có thể có cuộc nói chuyện 

giữa chúng ta.  

- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể 

chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong 
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trường hợp con không có thể biết được ý nghĩa lời nói của 

Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy: "Bạch Thế 

Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", mong rằng ở đây có cuộc 

nói chuyện giữa chúng ta. 

4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi 

lên; với người chế ngự được thân khởi động, như vậy, các 

lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. 

Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của 

người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con 

đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện 

tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 

thượng, được người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên 

này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho 

người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; 

với người chế ngự được lời khởi động, như vậy, các lậu hoặc 

tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy 

không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, 

do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 

đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 

thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên 

này, ... trong tương lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn 
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6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; 

với người chế ngự được ý khởi động, như vậy, các lậu hoặc 

tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy 

không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, 

do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 

đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 

thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên 

này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho 

người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Ðối với các lậu 

hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô 

minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, các lậu 

hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người 

ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, 

do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 

đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 

thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc 

khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong 

tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

8.- Như vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm được 

chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 

đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật 

ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi 
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ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý 

thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh 

niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 

mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

sinh mạng". Vị ấy quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, 

ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng 

lạnh".  

9. Ví như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 

hiện ra. Rồi có người đến cầm các cuốc và cái giỏ, chặt thân 

cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái 

mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn 

cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành 

từng khúc, sau khi chặt tùng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, 

người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng 

miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa 

đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống tro. Sau 

khi người ấy vun thành đống tro, người ấy sàng tro giữa gió 

lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. 

Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên có bóng cây. 

Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây tala, 

làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống 

lại được. Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được 

chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 

đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật 

ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng.., khi mũi 

ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý 

thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh 

niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

thân, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

thân". Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, 



272      Chương IV - Bốn Pháp 

 

vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 

mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất 

cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh".  

10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha bạch Thế Tôn: 

- Ví như, bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài 

sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng 

trưởng gì, trái lại chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền 

muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích 

khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi 

ích gì, trái lại con chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền 

muộn. Bắt đầu từ hôm này, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con 

đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió 

lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước lạnh cho nước cuốn đi.  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... Mong Thế Tôn 

nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 

trọn đời quy ngưỡng!  

(VI) (196) Sàlha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Ðại 

Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha và 

Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavì 

Sàlha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 

bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: nhân 

giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch 

Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? 

- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần 

của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha, 
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sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh 

nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khổ hạnh nhàm chán, 

những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị 

Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành không thanh 

tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh 

sống không thanh tịnh, những vị ấy không có thể đạt được tri 

kiến vô thượng Bồ-đề.  

3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua sông, 

cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, nó thấy một 

cây sàla lớn, cao, thẳng, còn trẻ, không có lồi lõm. Nó chặt 

cây ấy tại gốc, sau khi chặt ở gốc, nó đốn ngọn. Sau khi đốn 

ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa 

cành lá và làm cho thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. 

Sau khi gọt đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi 

gọt đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào 

sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 

sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý Ông nghĩ 

thế nào, này Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được 

không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn.  

4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 

rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, 

sự việc chờ đợi rằng: "Cây sàla ấy chìm xuống và người ấy 

rơi vào ách nạn".  

- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 

chủ trương sống khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm 

chán là lõi cây, chấp chặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị 

ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 

những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành không thanh 

tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh 

sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri 
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kiến vô thượng Bồ-đề. Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 

nào sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem 

khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy khổ 

hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước 

mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân 

hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh 

sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô 

thượng Bồ-đề. 

5. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua sông, 

cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, người ấy thấy 

một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn trẻ, không có lồi lõm. Nó 

chặt cây ấy tại gốc, sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. 

Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây 

trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, 

người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, 

người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, 

người ấy lấy cái đục, khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo 

đục sạch nội phần, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi 

bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau 

khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc 

thuyền, cột với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng người ấy 

thả xuống sông. Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có 

thể vượt qua sông được không? 

- Thưa được, bạch Thế Tôn.  

6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, bề ngoài rất 

khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và 

bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: "Chiếc thuyền ấy 

không chìm, và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn".  

- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 

không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, ... những vị ấy có thể 

vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-
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la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành 

thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng 

được tri kiến vô thượng Bồ-đề". 

7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 

nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng đáng là 

của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm biểu tượng của 

vua. Thế nào là ba? 

Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng, và bắn thủng 

được vât lớn.  

8. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng vậy, 

này Sàlhà, là Thánh đệ tử có chánh định; phàm có sắc gì quá 

khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 

liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí 

tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 

tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì ... 

phàm có tưởng gì ... phàm có hành gì ... phàm có thức gì, quá 

khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 

liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí 

tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 

tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi".  

9. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 

nhoáng; cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có chánh tri 

kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh tri kiến như thật 

quán tri: "Ðây là khổ ... Ðây là khổ tập..., Ðây là khổ diệt...., 

Ðây là con đường đưa đến khổ diệt".  

10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng được 

thân hình lớn. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có 

chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh giải 

thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn.  
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(VII) (197) Mallika 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 

Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông Anàthapinkida. Rồi 

hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu 

Mallikà bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 

ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng 

hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 

ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ 

liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh 

hưởng lớn? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 

ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, 

thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản 

ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 

ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, 

thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở 

hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 

2.- Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não 

hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng 

sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này 

không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải 

mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, 

đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, 

cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh 

tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời 
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này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh hạ liệt, 

dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài 

sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.  

3. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân phẫn nộ, não hại 

nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, 

gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí 

cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, 

vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; 

tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, 

cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì 

không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau 

khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, 

tái sanh , dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng 

giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn.  

4. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, não 

hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, không 

có nổi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây hấn, 

không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. 

Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 

uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường 

nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác 

được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 

dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, 

sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái 

sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung 

sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh 

hưởng uy tín ít.  

5. Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, 

não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, 

không có nổi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây 

hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. 
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Người này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, 

vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú 

xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo kiệt; thấy người khác 

được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 

dường, không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người 

ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái 

sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung 

sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh 

hưởng lớn.  

6. Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 

hạng nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín ít.  

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 

nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín lớn.  

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 

nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín ít.  

Ở đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 

hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín lớn.  

7. Khi được nói như vậy, hoàng hậu Mallikà bạch Thế 

Tôn: 

- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 

khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi 

nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, 

sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, 

sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, 

trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa-môn, Bà-la-

môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, 

phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, 

nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử 

như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình 

không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, 
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tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh tỵ, 

tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Và bạch Thế Tôn, nay con 

được có ảnh hưởng uy tín lớn.  

Bạch Thế Tôn, trong nội cung này, có những thiếu nữ 

hoàng tộc, có những thiếu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ 

gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt 

đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều não hại, 

dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi 

sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, 

bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 

uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường 

nằm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt; thấy người 

khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, 

cúng dường, con sẽ không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi 

ganh tỵ.  

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn nhận 

con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 

đời quy ngưỡng!  

(VIII) (198) Tự Hành Hạ Mình 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành khổ 

mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hành khổ mình, 

chuyên tâm hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm 

hành khổ người. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 

không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 

không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. 

Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người, 
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hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, 

cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự hành 

khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống 

phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 

thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một 

chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành 

riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, 

không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, 

không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối 

giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ 

người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho 

con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người 

đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có 

chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, không 

ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không uống nước 

cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 

miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà hay chỉ nhận ăn hai 

miếng, ... hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn 

bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 

với hai bát ... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 

ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, 

vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới 

ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 

ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tấm, ăn váng gạo, ăn bột 

vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong 

rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, vải gai 

thô lẫn các vải khác, mặc vải tẩn liệm, rồi quăng đi, mặc vải 

phấn tảo y, mặc vải vỏ cây tirita làm áo, mặc áo da con sơn 

dương đen, mặc áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, 
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mặc áo bằng vỏ cát tường, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 

tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng 

đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống 

nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là 

người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi 

chò hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh tấn, 

là người dùng gai làm giường, thường nằm ngủ trên giường 

gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để 

gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống 

tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 

người, chuyên tâm hành khổ người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là người giết trâu, bò, 

là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, người 

đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và 

các người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, đây gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm 

hành khổ người.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa hành 

khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 

người, chuyên tâm hành khổ người?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, thuộc giai 

cấp Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay một vị Bà-la-môn 

triệu phú. Vị này cho xây một giảng đường mới về phía đông 

thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da khô, toàn thân bôi thục 

tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với 

người vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống 

dưới đất trống trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú 

một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ 

chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế tự sống với 
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sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa. Còn 

con nghé con sống với đồ còn lại. Vua nói như sau: "Hãy giết 

một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy 

giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy 

giết một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, hãy 

chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số 

cỏ dabbhà để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những 

người phục vụ, những người làm công, những người này vì 

sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, 

khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 

khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 

không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, 

vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 

người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không 

hành khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm 

thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể.  

6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Ðiều ngự Trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 

Thế Tôn. Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, 

thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm 

cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại 

tuyên bố bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 

thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn, đầy đủ nghĩa. Ngài 

truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người 

gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh 

ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy 

sanh lòng tin ở Như Lai.  
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7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: "Gò bó 

là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống 

xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 

một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn 

toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy 

ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình". Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài 

sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay 

bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.  

8. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 

sống của các vị Tỷ-kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, 

bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 

xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 

đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy 

những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 

tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy đoạn tận đời sống không 

Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 

tránh xa dâm dục hạ liệt. Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, 

nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng 

tin cậy, không lường gạt đời. Vị ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ 

bỏ nói hai lưỡi., nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia 

nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ 

kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở 

nhũng người kia. Như vậy, vị này sống hòa hợp những kẻ ly 

gián, khuyến khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, 

thích thú trong hòa hợp hân hoan trong hòa hợp, nói những 

lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời 

nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 

thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vị ấy nói 

những lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh 

xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói liên hệ 
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đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng giữ gìn, 

những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống và 

các kloài cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 

từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, 

nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng giường cao và 

giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận 

các hạt sống; từ bỏ không nhận thịt sống; từ bỏ không nhận 

đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ 

không nhận cừu và dê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ 

bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái;; từ bỏ không nhận 

ruộng nương đất đai;; từ bỏ không dùng người làm môi giới, 

hoặc tự mình làm người đưa tin; từ bỏ không buôn bán; từ bỏ 

các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 

hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt lường; từ bỏ không 

làm thương tổn, sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, 

cưỡng đoạt.  

10. Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, 

với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 

theo (y và bình bát), như con chim bay đến chỗ nào cũng 

mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y 

để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào 

cũng mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, nội 

tâm hưởng lạc không có lỗi lầm.  

11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 

không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn 

căn này không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 

thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 

nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng..., 

mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc.. ý nhận thức 

các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
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tướng riêng. Do nguyên nhân gì không được chế ngự khiến 

tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự 

nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy 

thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng vô uế lạc.  

12. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 

thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay 

đều tỉnh giác; khi mang y dép, bình bát, thượng y đều tỉnh 

giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, 

tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 

lặng đều tỉnh giác.  

13. Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, thành tựu 

Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh 

giác này (thành tựu Thánh biết đủ này), lựa một trú xứ thanh 

vắng như khu rừng, gốc cây, đồi, núi, khe nước, hang đá, bãi 

tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và 

đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết-già, lưng thẳng tại chỗ nói 

trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái 

ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

Ðoạn tận sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ 

mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân 

hận. Ðoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 

trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh 

niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Ðoạn tận 

trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm 

trầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử, hối quá. Ðoạn tận nghi 

ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 

lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với pháp thiện.  

14. Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, các pháp 

làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly 

bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 

hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, 
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chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú 

xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 

Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 

an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 

tịnh.  

15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không cấu 

nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 

bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết 

như thật: "Ðây là khổ"; biết như thật: "Ðây là khổ tập"; biết 

như thật: "Ðây là khổ diệt"; biết như thật: "Ðây là con đường 

đưa đến khổ diệt"; biết như thật: "Ðây là những lậu hoặc"; 

biết như thật: "Ðây là nguyên nhân của những lậu hoặc"; biết 

như thật: "Ðây là sự diệt trừ các lậu hoặc"; biết như thật: 

"Ðây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 

biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, 

thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự thân đã 

giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". 

Vị ấy quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 

làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui trạng thái này 

nữa".  

16. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người vừa 

không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, 

vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 

người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ 

người, trong hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy 

mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời.  
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(IX) (199) Ái  

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về ái, 

lưới triền khiến cho lưu chuyển được rộng ra, bám dính vào; 

chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn 

như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ 

mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 

thú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói.  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới 

triền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào; 

chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn 

như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ 

mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 

thú, đọa xứ, sanh tử? 

Này các Tỷ-kheo, có mười tám ái hành này, liên hệ đến 

nội tâm, có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh.  

3. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", thời 

có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt như 

vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường 

hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải có mặt hay không?"; 

"Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt như vậy"; 

"Ta phải có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; 

"Mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt 

như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ có 

mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như vậy"; 

"Ta sẽ có mặt khác như vậy". Có mười tám ái hành này liên 

hệ với nội tâm.  
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4. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thời có 

những tư tưởng như sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời 

này"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có 

mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường 

hằng"; "Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta 

phải có mặt hay không?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong 

thế giới này?"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái 

này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng Ta 

có mặt"; "Với cái này, mong rằng Ta có mặt trong đời này"; 

"Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Với cái này, 

mong rằng Ta có mặt khác như vậy!";" Với cái này, Ta sẽ có 

mặt"; "Với cái này, Ta sẽ có mặt trong đời này";" Với cái 

này, Ta sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, Ta sẽ có mặt khác 

như vậy".  

Có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh.  

5. Mười tám ái hành này liên hệ đến nội tâm, và mười 

tám ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là ba mươi sáu ái hành. Ba mươi sáu ái hành quá khứ 

như vậy; ba mươi sáu ái hành vị lai như vậy; ba mươi sáu ái 

hành hiện tại như vậy. Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành.  

6. Này các Tỷ-kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho 

lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, 

thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn 

chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mujia và lau sậy 

babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh 

tử.  

(X) (200) Luyến Ái 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. 

Thế nào là bốn? 
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Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyến ái 

sanh từ sân, sân sanh từ sân.  

2.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyến ái sanh từ 

luyến ái? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 

khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 

người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: 

"Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được các 

người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó người ấy 

khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là luyến ái sanh khởi từ luyến ái.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sân được sanh khởi 

từ luyến ái? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 

khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 

người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người 

kia suy nghĩ như sau: "Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý 

đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, 

khả hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với 

những người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh 

khởi từ luyến ái.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyến ái được sanh 

khởi từ sân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không khả lạc, khả 

hỷ, khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối với 

người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người 

kia suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, khả hỷ, khả 

ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người ấy không 

khả lạc, không khả hỷ, không khả ý". Do đó người ấy khởi 
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lên luyến ái đối với các người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là luyến ái được sanh khởi từ sân.  

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là lòng sân được 

sanh khởi từ lòng sân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, khả 

hỷ, khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 

người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: 

"Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối 

với ta. Và các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả 

hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những 

người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi 

từ lòng sân.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra.  

6. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly 

các pháp bất thiện ... chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 

thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Luyến ái sanh ra từ 

luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân 

sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. 

Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không 

có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ấy trong thời gian ấy không 

có mặt.  

7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ 

các tầm và tứ ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai ... Thiền 

thứ ba ... Thiền thứ tư. Luyến ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái 

ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh khởi từ luyến 

ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra 

từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh 

ra từ sân, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. 

8. Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do đoạn 

diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
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chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Luyến ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã 

được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã 

được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong 

tương lai. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy đã được đoạn tận ... 

không thể sanh khởi trong tương lai; luyến ái sanh ra từ sân, 

luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã 

được làm như thân cây tala, đã được làm không thể tái sanh, 

không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân 

ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm 

như thân cây tala, đã được làm không thể tái sanh, không thể 

sanh khởi trong tương lai.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không lôi cuốn, 

không phản ứng, không un khói, không bốc cháy, không 

sững sờ.  

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo lôi cuốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, 

hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán 

tự ngã ở trong sắc; quán thọ từ tự ngã, hay quán tự ngã có thọ, 

hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ; quán 

tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng 

trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng; quán các hành 

từ tự ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành 

trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành; quán thức từ 

tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức ở trong tự 

ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là Tỷ-kheo lôi cuốn.  

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không lôi 

cuốn? 



292      Chương IV - Bốn Pháp 

 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ tự 

ngã, hay không quán tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong 

tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc; không quán thọ ... 

không quán tưởng ... không quán các hành ... không quán 

thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không 

quán thức trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không lôi cuốn.  

11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phản ứng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chưởi lại 

những ai mắng chưởi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hấn 

lại những ai gây hấn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 

phản ứng.  

12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 

phản ứng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không mắng chưởi 

lại những ai mắng chưởi, không nổi sân lại những ai nổi sân, 

không gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng.  

13. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo un khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", 

thời có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt 

như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường 

hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải có mặt hay không?"; 

"Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt như vậy"; 

"Ta phải có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; 

"Mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt 

như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ có 

mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như vậy"; 

"Ta sẽ có mặt khác như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo un khói.  
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14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không un 

khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: "Ta 

có mặt", thời cũng không có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong 

đời này"; "Ta có mặt như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; 

"Ta không phải thường hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải 

có mặt hay không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta 

phài có mặt như vậy"; "Ta phải có mặt khác như vậy"; 

"Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này"; 

"Mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 

như vậy!"; "Ta sẽ có mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta 

sẽ có mặt như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy". Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không un khói.  

15. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bốc cháy? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thời có 

những tư tưởng sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời này"; 

"Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt 

khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; 

"Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta phải có 

mặt hay không?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong đời 

này?"; "Với cái này, Ta phải có mặt như vậy"; "Với cái này, 

Ta phải có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta sẽ 

có mặt"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này"; 

"Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Với cái này, 

mong rằng ta có mặt khác như vậy!"" Với cái này, ta sẽ có 

mặt"; "Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này";" Với cái này, 

ta sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, ta sẽ có mặt khác như 

vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bốc cháy.  

16. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không bốc 

cháy? 
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Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", 

thời có những tư tưởng sau: "Với cái này, Ta không có mặt 

trong đời này"; "Với cái này, Ta không có mặt như vậy"; 

"Với cái này, Ta không có mặt khác như vậy"; "Với cái này, 

Ta không phải không thường hằng"; "Với cái này, Ta không 

phải thường hằng"; "Với cái này, Ta không phải có mặt ?"; 

"Với cái này, Ta không phải có mặt trong đời này?"; "Với cái 

này, Ta không phải có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta không 

phải có mặt khác đi"; "Với cái này, mong rằng ta không có 

mặt"; "Với cái này, mong rằng ta không có mặt trong đời 

này"; "Với cái này, mong rằng ta không có mặt như vậy!";" 

Với cái này, ta sẽ không có mặt khác đi"; "Với cái này, tôi sẽ 

có mặt", "Với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này";" Với cái 

này, tôi sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, tôi sẽ có mặt khác 

như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không bốc 

cháy.  

17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không có 

sững sờ? 

Ở đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được đoạn 

tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 

không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương 

lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không có sững sờ.  

  

XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân 

(I) (201) Các Học Pháp 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người không Chân nhân và người không Chân nhân hơn cả 

người không Chân nhân; về bậc Chân nhân và bậc Chân 
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nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lấy 

của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 

men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là 

người không Chân nhân.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 

còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và 

khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và 

khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình sống tà hạnh 

trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh trong các 

dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình 

đắm say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say 

rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 

là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân 

nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 

lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 

từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-

kheo, được gọi là bậc Chân nhân.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn 

hơn cả bậc Chân nhân?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy 

của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không 

cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ người từ 

bỏ khác tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích 

lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm say rượu men, 

rượu nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, 

rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 

nhân còn hơn cả bậc Chân nhân.  

(II) (202) Người Có Lòng Tin 

1.- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người không Chân nhân và người không Chân nhân hơn cả 

người không Chân nhân; về bậc Chân nhân và bậc Chân 

nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 

sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, 

không có xấu hổ, không có sợ hãi, nghe ít, biếng nhác, thất 

niệm, liệt tuệ.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 

Chân nhân.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 

còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không tin và 

khích lệ người khác không tin; tự mình không xấu hổ và 

khích lệ người khác không xấu hổ; tự mình không sợ hãi và 
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khích lệ người khác không sợ hãi; tự mình nghe ít và khích lệ 

người khác nghe ít; tự mình biếng nhác và khích lệ người 

khác biếng khác; tự mình thất niệm và khích lệ người khác 

thất niệm; tự mình liệt tuệ và khích lệ người khác liệt tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 

nhân còn hơn cả người không Chân nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có lòng tin, có xấu 

hổ, có sợ hãi, nghe nhiều, siêng năng tinh cần, có niệm, có trí 

tuệ.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 

nhân.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 

cả bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình đầy đủ lòng 

tin, còn khích lệ người khác có đầy đủ lòng tin; tự mình có 

xấu hổ và khích lệ người khác có xấu hổ; tự mình có sợ hãi 

và khích lệ người khác có sợ hãi; tự mình nghe nhiều và 

khích lệ người khác nghe nhiều; tự mình siêng năng tinh cần 

và khích lệ người khác siêng năng tinh cần; tự mình chánh 

niệm và khích lệ người khác chánh niệm; tự mình có trí tuệ 

và khích lệ người khác có trí tuệ.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là gọi là bậc 

Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân.  

(III) (203) Kẻ Tàn Hại Chúng Sanh 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người không Chân nhân và người không Chân nhân còn hơn 

cả người không Chân nhân; về bậc Chân nhân và bậc Chân 
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nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 

sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của 

không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 

lời thô ác, nói lời phù phiếm.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 

Chân nhân.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 

còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 

khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và 

khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh 

trong các dục và khích lệ người khác tà hạnh trong các dục; 

tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo; tự mình nói 

hai lưỡi và khích lệ người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời 

thô ác và khích lệ người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời 

phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 

nhân còn hơn cả người không Chân nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 

lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 

từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù 

phiếm.  
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Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 

nhân.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 

cả bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ 

lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của 

không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ 

người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo 

và khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai 

lưỡi và khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ 

nói lời thô ác và khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự 

mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khích lệ người khác từ bỏ 

nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn 

hơn cả bậc Chân nhân.  

(IV) (204) Mười Hạnh 

(Giống như kinh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có 

tham, có sân và tà kiến).  

(V) (205) Con Ðường Tám Ngành 

1. (Như kinh 203, 1) 

2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư 

duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà 

niệm, có tà định.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 

Chân nhân.  
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3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 

còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có tà kiến, 

còn khích lệ người khác có tà kiến; có tà tư duy..; có tà ngữ..; 

có tà nghiệp ..; có tà mạng ...; có tà tinh tấn ...; có tà niệm ...; 

có tà định, còn khích lệ người khác có tà định.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 

nhân còn hơn cả người không Chân nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh tri kiến, có 

chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh 

mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 

nhân.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 

cả bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có chánh tri 

kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến; có chánh tư 

duy...; có chánh ngữ...; có chánh nghiệp...; có chánh mạng...; 

có chánh tinh tấn...; có chánh niệm...; có chánh định, còn 

khích lệ người khác có chánh định.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn 

hơn cả bậc Chân nhân.  

(VI) (206) Con Ðường Mười Ngành 

... (Như kinh 205, chỉ thêm hai pháp: tà trí, tà giải thoát 

cho người không Chân nhân, và chánh trí, chánh giải thoát 

cho bậc Chân nhân)  
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(VII) (207) Kẻ Ác Ðộc (1) 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người độc ác và người độc ác hơn cả người độc ác; về người 

hiền thiện và người hiền thiện hơn cả người hiền thiện. Hãy 

nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... (như kinh 

204.2) ... có tà kiến 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác còn hơn cả 

người độc ác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 

khích lệ người khác sát sanh; có người tự mình có tà kiến, 

còn khích lệ người khác có tà kiến.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác 

còn hơn người độc ác.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có 

chánh kiến.  

Người này, này các Tỷ kheo, được gọi là người hiền 

thiện. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện còn 

hơn cả người hiền thiện? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự mình có 

chánh kiến, còn khích lệ người khác có chánh kiến.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người hiền 

thiện còn hơn cả bậc hiền thiện. 

(VIII) (208) Kẻ Ác Ðộc (2) 

(Giống như kinh 206 với mười đức tánh, chỉ khác ở đây 

có kẻ ác độc và người hiền thiện, kinh trước nói đến người 

không Chân nhân và bậc Chân nhân).  

(IX) (209) Ác Tánh 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về có 

người ác tánh và người có ác tánh hơn cả người có ác tánh; 

về người có tánh hiền thiện và người có tánh hiền thiện hơn 

cả người có tánh hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có ác 

tánh.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người có ác tánh còn 

hơn cả người có ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 

khích lệ người khác sát sanh ...; có người tự mình có tà kiến, 

còn khích lệ người khác có tà kiến.  
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Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác 

còn hơn người có ác tánh.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền 

thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có 

chánh tri kiến.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh 

hiền thiện.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền 

thiện còn hơn cả người có thánh hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự mình có 

chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến.  

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh 

hiền thiện còn hơn cả người có tánh hiền thiện. 

(X) (210) Tánh Ác Ðộc 

(Như kinh 208)  

 

XXII. Phẩm Ô Uế 

(I) (211) Chúng  

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế 

nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo ác giới, theo ác 

pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni ác 

giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có 

nam cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các 
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Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 

chúng! 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. 

Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo có giới, theo thiện 

pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-

kheo-ni có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng; 

này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm 

thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ có giới, 

theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này.  

(II) (212) Tà Kiến 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà 

kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý 

nghĩ thiện, với chánh tri kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(III) (213) Không Biết Ơn 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 
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Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, 

với không biết ơn, không biết trả ơn.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý 

nghĩ thiện, biết ơn, biết trả ơn.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời.  

(IV) (214) Sát Sanh  

(Như kinh 213, chỉ khác là bốn pháp khác: Sát sanh, 

lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát 

sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 

từ bỏ nói láo).  

(V) (215) Con Ðường (1) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà kiến, tà 

tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh 

ngữ, chánh nghiệp) 

(VI) (216) Con Ðường (2) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà mạng, 

tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và chánh mạng, chánh tinh tấn, 

chánh niệm, chánh định) 

(VII) (217) Cách Thức Nói (1) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập là không thấy nói 

thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm giác, 

không thức tri nói có thức tri; không thấy nói không thấy, 

không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không có 

cảm giác, không thức tri nói không có thức tri)  
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(VIII) (218) Cách Thức Nói (2) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập là thấy nói không 

thấy, nghe nói không nghe, có cảm giác nói không có cảm 

giác, có thức tri nói không thức tri; thấy nói có thấy, nghe 

nói có nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thức tri nói có 

thức tri)  

(IX) (219) Không Xấu Hổ  

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với không có lòng tin, với ác giới, với không 

xấu hổ, với không sợ hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với lòng tin, với có giới, với xấu hổ, với sợ 

hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

(X) (220) Với Liệt Tuệ 

(Như kinh trên, các pháp được đề cập như sau: không 

có lòng tin, ác giới, biếng nhác, liệt tuệ; có lòng tin, có giới, 

tinh cần tinh tấn, có trí tuệ).  
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XXIII. Phẩm Diệu Hạnh 

(I) (221) Diệu Hạnh 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. Thế nào 

là bốn?  

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là 

bốn?  

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời 

thông tuệ.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này.  

(II) (222) Kiến 

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 

si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự 

như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người trí 

quở trách, và tạo nhiều vô phước. Thế nào là với bốn?  

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà 

kiến.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 

si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự 

như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người 

trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 

Hiền trí thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 

như một kẻ mất gốc, một kẻ có sinh khí, không có tội, không 
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bị các người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào 

là với bốn?  

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, 

với chánh tri kiến.  

(III) (223) Vô Ơn  

(như kinh trên, các pháp được đề cập là thân làm ác, 

lời nói ác, ý nghĩ ác, không biết ơn, không trả ơn; thân làm 

thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, biết ơn, trả ơn).  

(IV) (224) Sát sanh  

(như kinh trên, các pháp được đề cập là: sát sanh, lấy 

của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 

nói láo). 

(V) (225) Con Ðường 

Có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp; Có 

chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp.  

Có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định; Có 

chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. 

(VI) (226) Cách Thức Nói (1)  

... Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 

cảm giác nói có cảm giác, không tri thức nói có tri thức; 

không thấy nói không thấy.., không nghe nói không nghe.., 

không cảm giác nói không có cảm giác..., không tri thức nói 

không có tri thức. 

(VII) (227) Cách Thức Nói (2) 

Có thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác 

nói không cảm giác, tri thức nói không tri thức; thấy nói có 
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thấy.., nghe nói có nghe.., cảm giác nói có cảm giác..., tri 

thức nói có tri thức.  

(VIII) (228) Không Xấu Hổ  

... không có lòng tin, ... ác giới, không xấu hổ, và không 

sợ hãi ... có lòng tin, ... có giới, có xấu hổ, có sợ hãi ...  

(IX) (229) Liệt Tuệ 

... không có lòng tin, ác giới, biếng nhác, liệt tuệ ... có 

lòng tin, có giới, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 

Hiền trí thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 

như một kẻ mất gốc, có sinh khí, không có tội, không bị các 

người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 

(X) (230) Các Thi Sĩ  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. Thế nào là 

bốn? 

Thi nhân có tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, 

thi nhân có lý luận, thi nhân có biện tài.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này.  

  

XXIV. Phẩm Nghiệp 

(I) (231) Tóm Tắt 

- Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ-

kheo, có nghiệp trắng quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp 
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đen trắng, quả đen trắng, này các Tỷ kheo, có nghiệp không 

đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến 

nghiệp đoạn diệt. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã 

được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. 

(II) (232) Với Chi Tiết  

1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các tỷ 

kheo, có nghiệp trắng quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả 

đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen 

không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn 

hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người 

ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, 

do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do 

người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại 

được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 

có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất 

khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là nghiệp đen quả đen.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 

trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không 

có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành 

không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn 

hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành 

không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do 

người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc 
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không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với 

những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm 

thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến 

Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả 

trắng.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 

đen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn 

hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn 

hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy, do 

làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do làm khẩu hành 

có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và 

không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại. 

Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, 

các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. 

Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và 

không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và 

không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số 

người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 

không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến 

đoạn diệt? 

Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 

đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để 

đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tư tâm sở nào 

để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-

kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả 

không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các 

Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng 

trí và thuyết giảng.  
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(III) (233) Sonakàyana 

1. Rồi Bà-la-môn Sikha Moggallàna đi đến Thế Tôn; 

sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 

thăm rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-

môn Sikha Moggallàna thưa với Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước 

đây nữa, thanh niên Sonakàyana có đến con, và sau khi đến 

nói với con như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương tất cả 

nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tất cả nghiệp đều 

không có kết quả, vị ấy nói đến sự đoạn diệt của thế giới, 

nhưng thế giới này thiệt là có do nghiệp tác thành thế giới và 

được tồn tại do tác động của nghiệp".  

- Này Bà-la-môn, Ta chưa từng thấy thanh niên 

Sonakàyana. Từ đâu lại có câu chuyện như vậy? 

2. Này Bà-la-môn, có bốn nghiệp này đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? 

... (Hoàn toàn giống như kinh 232) 

(IV) (234) Các Học Pháp 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được Ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? (Như 

kinh 231) 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của 

không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 

men, rượu nấu.  

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 

trắng? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 

lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 

từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.  

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 

đen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp có 
tổn hại và không tổn hại ... (như kinh 232.4). 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen 

trắng.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 

trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 

Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có nghiệp đen quả đen 

này ... (như kinh 232.5). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 

không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến 

nghiệp đoạn diệt.  

Này các Tỷ-kheo, bốn nghiệp này đã được Ta chứng 

ngộ với thắng trí và tuyên bố. 

6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; có nghiệp 

trắng quả trắng; có nghiệp đen trắng quả đen trắng; có nghiệp 

không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp 

đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạt mạng sống của 

mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, 

với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng.  
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen.  

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp quả trắng quả 

trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 

lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 

từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, 

từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiến.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.  

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 

đen trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp có 

tổn hại và không tổn hại ... (như kinh 232.4) 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen 

trắng.  

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 

trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 

Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này ... (như kinh 232.5). Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không 

đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt.  

Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết.  

(V) (235) Thánh Ðạo  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này được Ta chứng 

ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... (như kinh 

232). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, 

quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.  

Ðây là chánh tri kiến ... chánh định.  

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả 

không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt.  

(VI) (236) Giác Chi  

1.- Có bốn nghiệp này ... (như kinh 232.1)  

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

(như kinh 232.2) 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? 
(như kinh 232.3) 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 
đen trắng? (như kinh 232.4) 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, 

quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 

Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ 

giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.  

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả 

không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết.  

(VII) (237) Ðáng Quở Trách 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý 

nghiệp có tội, với kiến có tội.  
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp không có tội, với khẩu nghiệp không 

có tội, với ý nghiệp không có tội, với kiến không có tội.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(VIII) (238) Có Hại  

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp có tổn hại, với khẩu nghiệp có tổn hại, 

với ý nghiệp có tổn hại, với kiến có tổn hại.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp không có tổn hại, với khẩu nghiệp 

không có tổn hại, với ý nghiệp không có tổn hại, với kiến 

không có tổn hại.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(IX) (239) Vị Sa Môn 

1.- Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có 

Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn 

ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ kheo, 

các Thầy chơn chánh rống tiếng rống con sư tử.  
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết 

sử, là bậc Dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng 

đến giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, người này là Sa-môn thứ 

nhất.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Các Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 

kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất Lai, còn 

đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các 

Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ hai.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 

phần kiết sử, được hóa sanh tại đấy, chứng Niết-bàn, không 

phải trở lui từ thế giới ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn 

thứ ba.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-

kheo, đây là Sa-môn thứ tư.  

Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, ở đây 

có Sa-môn thứ hai, ở đây có Sa-môn thứ ba, ở đây có Sa-

môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, 

này các Tỷ kheo là chơn chánh rống tiếng rống con sư tử này.  

(X) (240) Các Lợi Ích Nhờ Bậc Chân Nhân 

- Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là 

bốn lợi ích. Thế nào là bốn? 



318      Chương IV - Bốn Pháp 

 

Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, 

lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát.  

Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là 

bốn lợi ích này.  

 

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 

(I) (241) Phạm Tội (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 

Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 

Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã được chấm dứt chưa? 

- Từ đâu, bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt 

được? Bàhiya, vị đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn 

đứng về phía hòa hợp tăng. Do vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ 

rằng không nên nói một lời nào.  

- Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp vào 

những vấn đề tranh chấp giữa chúng Tăng? Phải chăng, này 

Ananda, khi nào có vấn đề tranh chấp gì khởi lên, chính hai 

Thầy Sàriputta và Moggallàna làm chấm dứt tất cả tranh 

chấp ấy? 

2. Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác Tỷ-kheo 

thích thú với phá hòa hợp Tăng. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo, do theo ác giới, 

theo ác pháp không trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có 

hành động che giấu, không phải Sa-môn nhưng tự xưng là 

Sa-môn, không hành Phạm hạnh nhưng tự xưng là hành 
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Phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác 

dơ bẩn. Vị ấy nghĩ như sau: "Nếu các Tỷ-kheo sẽ biết Ta là 

ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh ... một đống rác dơ 

bẩn; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ 

không làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ 

nhất này, ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa hợp Tăng.  

3. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo có tà kiến, thành tựu 

với chấp thủ biên kiến, vị ấy nghĩ như sau: "Nếu các Tỷ-kheo 

sẽ biết Ta là có ác tri kiến, chấp thủ tri kiến; nếu họ hòa hợp, 

họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta". 

Này Ananda, do thấy lợi ích thứ hai này, ác Tỷ-kheo thích 

thú với phá hòa hợp Tăng.  

4. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo có tà mạng, nuôi 

sống mình với tà mạng. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Nếu các 

Tỷ-kheo sẽ biết Ta có tà mạng, nuôi sống mình với tà mạng; 

nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ không 

làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ ba này, ác 

Tỷ-kheo thích thú với phá hòa hợp Tăng.  

5. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo tham muốn lợi 

dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh 

miệt; Vị ấy suy nghĩ như sau: "Nếu các Tỷ-kheo sẽ biết Ta là 

tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn 

không bị khinh miệt; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu 

họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta". Này Ananda, do 

thấy lợi ích thứ tư này, ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa hợp 

Tăng.  

Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo 

thích thú với phá hòa hợp Tăng. 
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(II) (242) Phạm Tội (2) 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. Thế 

nào là bốn? 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một 

người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho nhà vua và 

thưa: "Thưa Ðại vương, đây là người ăn trộm, đây là người 

phạm tội. Ðại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt 

nào Ðại vương muốn". Vua ấy nói như sau: "Các ông hãy 

đem người này, lấy dây thật chắc trói cánh tay người này thật 

chặt lại về phía sau. Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi 

xung quanh với một cái trống, có tiếng chát tai, đi từ đường 

này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 

người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người 

ấy tại thành phía Nam". Những người của vua, lấy dây thật 

chắc trói cánh tay nó thật chặt lại về phía sau, cạo trọc đầu, 

dắt nó đi xung quanh với một cái trống, có tiếng chát tai, đi 

từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, 

dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu 

người ấy tại thành phía Nam. Tại đấy, có một người đứng 

một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự người này đã làm một 

điều ác đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu. Vì rằng những 

người của vua lấy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại 

về phía sau, cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái 

trống, có tiếng chát tai, đi từ đường này đến đường khác, từ 

ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành 

phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía Nam. 

Chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 

trách, đáng bị chém đầu". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối 

với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc 

bén như vậy, được an trú, thời trong những pháp, tội ba-la-di 

được chờ đợi như sau về vị ấy: Nếu không phạm tội, thời 
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không rơi vào tội ba-la-di; nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp 

sám hối pháp ba-la-di.  

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 

xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và đi đến trước 

đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một 

nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi 

xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng 

một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một 

điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì rằng, người 

ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một 

cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý 

vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh 

hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy 

chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 

trách, đáng bị đánh hèo". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 

các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén 

như vậy, được an trú, thời trong những pháp tăng tàn, được 

chờ đợi như sau về vị ấy: "Nếu không phạm tội thời sẽ không 

rơi vào tội tăng tàn. Nếu đã phạm tội thời sẽ như pháp phát lộ 

tội tăng tàn".  

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 

xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến 

trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một 

nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi 

xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng 

một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một 

điều ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng người 

ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai 

một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 

quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 

hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". 
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Vậy chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 

trách, đáng bị hình phạt". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối 

với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc 

bén như vậy, được an trú, thời trong những pháp pàcittiyà 

ba-dật-đề, được chờ đợi như sau về vị ấy: "Nếu không phạm 

tội thời sẽ không rơi vào tội pàcittiyà. Nếu phạm tội thời sẽ 

như pháp phát lộ tội pàcittiyà".  

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 

xả bối tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: 

"Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, 

đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 

quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: 

"Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, 

đáng bị phê bình. Vì rằng người này mang áo vải đen, xả bối 

tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý 

vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê 

bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy 

chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 

trách, đáng bị phê bình". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 

các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén 

như vậy, được an trú, thời trong những pháp pàtidesaniya 

(cần phải phát lộ) được chờ đợi như sau: Nếu không phạm 

tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pàtidesaniya. Nếu phạm 

tội thời sẽ như pháp sám hối, pháp pàtidesaniya.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này.  

(III) (243) Lợi ích Học Tập  

1. - Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học 

tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được 

niệm tăng thượng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lợi ích học tập? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, các học pháp thắng hạnh được 

Ta đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng 

tin. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các học pháp thắng hạnh được 

Ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi 

lòng tin, để những ai có lòng tin, được tăng trưởng lòng tin. 

Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các 

học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể 

vụn, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở 

hành không bị chấm đen.  

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm 

hạnh được Ta đặt cho các đệ tử, để chơn chánh đoạn diệt đau 

khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các học 

pháp sở hành Phạm hạnh được Ta chế đặt cho các đệ tử, để 

chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, 

một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, 

đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể vụn, sở 

hành không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành 

không bị chấm đen. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của 

học tập.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ vô thượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyết giảng cho 

các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn 

toàn. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyết giảng 

cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách 

hoàn toàn. Do vậy các pháp ấy được trí tuệ quán sát một cách 

đồng đẳng.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trí tuệ vô thượng.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát kiên cố?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta thuyết giảng 

cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách 
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hoàn toàn. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta 

thuyết giảng cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ 

một cách hoàn toàn. Do vậy các pháp ấy được khéo cảm xúc 

với giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là giải thoát kiên 

cố.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm tăng thượng? 

Với tư tưởng: "Ta sẽ làm viên mãn học pháp thắng hạnh 

chưa được đầy đủ; hay nếu học pháp thắng hạnh chưa được 

đầy đủ, Ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Do 

vậy, niệm nội tâm được khéo an trú với tư tưởng: "Ta sẽ làm 

viên mãn học pháp sở hành Phạm hạnh chưa được đầy đủ; hay 

nếu học pháp sở hành Phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bổ sung 

thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được 

khéo an trú. Với tư tưởng: "Ta sẽ quán sát đồng đẳng với trí 

tuệ pháp chưa được đồng đẳng quán sát; hay nếu pháp đã 

được đồng đẳng quán sát, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia 

với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư 

tưởng: "Ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp chưa được cảm xúc; 

hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này 

chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú". 

Như vậy này các Tỷ-kheo, là niệm tăng thượng.  

Phạm hạnh này được sống, này các Tỷ-kheo, để được 

lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát 

kiên cố, được niệm tăng thượng. Như vậy được nói đến, do 

duyên này được nói đến như vậy.  

(IV) (244) Cách Nằm  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách nằm này. Thế nào là 

bốn? 

Cách nằm của ngạ quỷ, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục 

vọng, cách nằm của con sư tử, cách nằm của Như Lai. Và 

này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của ngạ quỷ? 
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Này các Tỷ-kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là cách nằm của ngạ quỷ.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của người 

hưởng thọ các dục vọng? 

Và này các Tỷ-kheo, phần lớn người hưởng thọ các dục 

vọng nằm phía bên trái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cách 

nằm của kẻ hưởng thọ các dục vọng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của con sư tử? 

Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, nằm về 

phía hông bên mặt, hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi 

vào giữa hai bắp vế; khi thức dậy, nó duỗi ra phía thân trước, 

rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các Tỷ-kheo, nếu con sư 

tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào đặt sai chỗ hay lộn 

xộn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, không 

được hoan hỷ. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu con sư tử, vua 

các loài thú, thấy thân phần nào không đặt sai chỗ hay lộn 

xộn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, được 

hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm con sư tử.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục ... chứng đạt 

và an trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm 

của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, có bốn cách nằm này.  

(V) (245) Xứng Ðáng Ðược Dựng Tháp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này xứng được 

để được dựng tháp. Thế nào là bốn? 

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, xứng đáng 

được dựng tháp; vị Ðộc Giác Phật xứng đáng được dựng 

tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp; Chuyển 

Luân Vương xứng đáng được dựng tháp.  
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng 

được dựng tháp.  

(VI) (246) Trí Tuệ Tăng Trưởng 

1.- Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng 

trưởng. Thế nào là bốn? 

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, 

thực hành pháp tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng 

trưởng.  

2. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho 

vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn?  

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, 

thực hành pháp tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho vị 

sanh ra làm người. 

(VII) (247) Cách Thức Nói (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

Thế nào là bốn?  

- Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 

cảm giác nói cảm giác, không thức tri nói thức tri.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

(VIII) (248) Cách Thức Nói (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

Thế nào là bốn?  

- Không thấy nói không thấy, không nghe nói không 

nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không thức tri nói 

không thức tri.  
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Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

(IX) (249) Cách Thức Nói (3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

Thế nào là bốn?  

- Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác 

nói không cảm giác, tưởng tri nói không tưởng tri.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

(X) (250) Cách Thúc Nói (4) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

Thế nào là bốn?  

- Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, 

thức tri nói thức tri.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

  

XXVI. Phẩm Thắng Trí 

(I) (251) Thắng Trí 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là bốn?  

Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải liễu tri với 

thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận 

với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải tu 

tập với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 

chứng ngộ với thắng trí.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 

liễu tri với thắng trí?  
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Năm thủ uẩn, này các Tỷ-kheo, những pháp này được 

gọi là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 

đoạn tận với thắng trí?  

Vô minh và hữu ái, này các Tỷ-kheo, những pháp này 

được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải tu 

tập với thắng trí?  

Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này được 

gọi là những pháp cần phải tu tập với thắng trí.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 

chứng ngộ với thắng trí?  

Minh và giải thoát, này các Tỷ-kheo, những pháp này 

được gọi là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này.  

 

(II) (252) Tầm Cầu 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. 

Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, tầm 

cầu cái bị già; tự mình bị bệnh, tầm cầu cái bị bệnh; tự mình 

bị chết, tầm cầu cái bị chết; tự mình bị uế nhiễm, tầm cầu cái 

bị uế nhiễm.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh cầu này. Thế 

nào là bốn?  
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, sau 

khi biết sự nguy hại của bị già, tầm cầu cái không bị già, vô 

thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, 

sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh, tầm cầu cái không bệnh, 

vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, 

sau khi biết sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, 

vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình uế 

nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của uế nhiễm, tầm cầu cái 

không bị uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-

bàn.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh cầu này.  

(III) (253) Nhiếp Pháp  

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp này. Thế nào là bốn? 

- Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này.  

 

(IV) (254) Con của Màlunkyàputta 

1. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 

một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

vắn tắt cho con; sau khi nghe thuyết pháp con sẽ sống một 

mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.  

- Nay ở đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các Tỷ-

kheo trẻ, trong khi Thầy đã già yếu, tuổi thọ cao, là bậc 

trưởng thượng, lại cầu Như Lai giáo giới một cách vắn tắt? 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 

con, chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, 

chắc chắn con sẽ trở thành người thừa tự lời của Thế Tôn.  

2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 

được sanh cho Tỷ-kheo. Thế nào là bốn?  

Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái sanh, do ở 

đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. Hoặc do nhân đồ ăn khất 

thực ... hoặc do nhân sàng tọa ... hoặc do nhân sanh hữu này 

hay sanh hữu khác. Này Màlunkyàputta, có ái sanh, do đây ái 

được sanh cho vị Tỷ-kheo.  

Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái sanh 

được sanh cho Tỷ-kheo. 

Khi nào, này Màlunkyàputta, ái được đoạn tận, được chặt 

đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, làm cho không thể 

tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Vị ấy, này 

Màlunkyàputta, được gọi là vị Tỷ-kheo đã đoạn diệt khát ái, đã 

thoát ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt tận khổ 

đau.  

3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn 

giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 

Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía Ngài rồi ra đi.  

Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, 

không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, do mục 

đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 

ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. 

Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 

nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Rồi 

Tôn giả Màlunkyàputta trở thành một vị A-la-hán nữa.  
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(V) (255) Lợi Ích Cho Gia Ðình  

1.- Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến 

sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất 

cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 

Thế nào là bốn?  

Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già 

yếu; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong 

địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, 

đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu 

dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự 

kiện này. 

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 

lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do 

bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào 

là bốn?  

2. Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và 

uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa 

vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt 

đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả 

đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 

(VI) (256) Con Ngựa Thuần Chủng (1) 

1.- Ðầy đủ với bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con 

ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua 

dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, được xem như một biểu 

tượng của vua. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền 

thiện thuần chủng, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, 

đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. Ðầy đủ với bốn đức 

tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, 
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thuần chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu 

của vua, và được xem như một biểu tượng của vua.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với bốn pháp, một 

Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 

thượng ở đời. Thế nào là bốn?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, 

đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có giới luật, 

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy 

đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, 

chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức 

mạnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống thanh tịnh, tinh 

cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ 

các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dõng mãnh, không từ bỏ 

trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc 

lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: 

"Ðây là khổ"; như thật rõ biết: "Ðây là khổ tập"; như thật rõ 

biết: "Ðây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Ðây là con đường 

đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 

đầy đủ tốc lực.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân 

đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được thâu nhận các 

vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân đối. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, Tỷ-kheo xứng 

đáng được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, được 

chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(VII) (257) Con Ngựa Thuần Chủng (2) 

(Giống như kinh trước, chỉ khác định nghĩa về tốc độ 

của Tỷ-kheo, có thể giải thích khác như sau) 

... Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốc độ vị Tỷ-kheo? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, 

chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực.  

(các đức tánh khác như kinh trước)  

(VIII) (258) Lực 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, 

có bốn lực này.  

(IX) (259) Sống Trong Rừng 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng 

rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn? 
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Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, liệt tuệ, đần độn, 

câm ngọng.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm 

rạp, các trú xứ xa vắng.  

2.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, 

các trú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn? 

Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, với bất hại tầm, không 

đần độn, không câm ngọng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các 

trú xứ xa vắng. 

(X) (260) Hành Ðộng  

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ 

ngu si, không thông minh, không là bậc Chân nhân, tự mình 

xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí 

quở trách, tạo nhiều vô phước. Thế nào là bốn?  

Với thân nghiệp có tội, với khẩu nghiệp có tội, với ý 

nghiệp có tội, với tri kiến có tội.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 

si, không thông minh, không là bậc Chân nhân, tự mình xử 

sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí quở 

trách, tạo nhiều vô phước. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 

Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 

như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người 

trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào là bốn?  
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Với thân nghiệp không có tội, với ngữ nghiệp không có 

tội, với ý nghiệp không có tội, với tri kiến không có tội.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 

Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 

như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người 

trí quở trách, tạo nhiều phước đức. 

 

XXVII. Phẩm Nghiệp Ðạo 

(I) (261) Chấp Nhận (1) 

1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp?  

Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp 

nhận sát sanh và tán thán sát sanh.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn pháp?  

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát 

sanh, chấp nhận từ bỏ sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(II) (262) Chấp Nhận (2) 

(Như trên, pháp ở đây là "lấy của không cho và từ bỏ 

lấy của không cho").  

(III) (263) Chấp Nhận (3) 
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(Như trên, pháp ở đây là "tà hạnh trong các dục và từ 

bỏ tà hạnh trong các dục"). 

(IV) (264) Chấp Nhận (4) 

(Như trên, pháp ở đây là "nói láo và từ bỏ nói láo").  

 

(V) (265) Chấp Nhận (5) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ 

nói hai lưỡi").  

 (VI) (266) Chấp Nhận (6) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ác và từ 

bỏ nói lời thô ác").  

(VII) (267) Chấp Nhận (7) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời phù phiếm và 

từ bỏ nói lời phù phiếm").  

(VIII) (268) Chấp Nhận (8) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình tham dục và tự mình 

không tham dục").  

(IX) (269) Chấp Nhận (9) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình có tâm sân hận và tự 

mình không có tâm sân hận").  

(X) (270) Chấp Nhận (10) 

1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp?  

Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, 

chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến.  
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Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn pháp?  

Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh 

tri kiến, chấp nhận chánh tri kiến và tán thán chánh tri kiến.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

XXVIII. Phẩm Tham 

(I) (271) Tham 

1. - Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 

phải tu tập. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân 

trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 

ưu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm thọ ... tùy quán tâm trên 

tâm ... tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.  

Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải 

tu tập. 

2. - Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 

phải tu tập. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp ác 

bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách 

tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối với các pháp ác bất 

thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, 

trì tâm khiến chúng đoạn tận; đối với các pháp thiện chưa 
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sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm 

khiến cho sanh khởi; đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên 

ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến chúng được 

duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, 

được tu tập, được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri 

tham, bốn pháp này cần phải tu tập.  

3. Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 

phải tu tập. Thế nào là bốn?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, 

thành tựu với dục Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý túc, 

thành tựu với tinh tấn Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý 

túc, thành tựu với tâm Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý 

túc, thành tựu với tư duy Thiền định tinh cần hành.  

Ðể thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải 

tu tập. 

4. Ðể liễu tri, này các Tỷ-kheo, để đoạn diệt, đoạn tận, 

trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ tham, bốn 

pháp này cần phải tu tập. 

Ðể liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly 

tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ sân... si... phẫn nộ... hiềm hận... 

gièm pha... nhiệt não... tật đố... xan tham... man trá... xảo trá... 

ngoan cố... bồng bột... mạn... quá mạn... say mê... phóng dật, 

bốn pháp này cần phải tu tập. 
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