Tương Ưng Bộ Kinh
(Samyutta Nikàya)

Tập 2
Thiên Nhân Duyên

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

I. Phẩm Phật Ðà
I. Thuyết Pháp -- (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,1)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana
(Thắng Lâm), trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Rồi 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:
-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về lý
Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ
giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được
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khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷkheo, như vậy gọi là tập khởi.
4) Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu
xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt
nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt.
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi,
khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là đoạn diệt.
5) Thế Tôn nói như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín
thọ lời Thế Tôn dạy.
II. Phân Biệt -- (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,2)
1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ).
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết và phân tích cho
các Ông về lý Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy
nghiệm, Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được
khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì
thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại
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chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già,
yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi,
các căn chín muồi. Ðây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh
này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay
thuộc bộ loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất,
tử vong, các uẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ. Ðây gọi là chết.
Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là
già, chết.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị sanh, xuất
sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành
tựu các xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sanh.
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu? Này các Tỷkheo, có ba hữu này: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hữu.
7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ? Này các Tỷkheo, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã
luận thủ. Này các Tỷ- kheo, đây gọi là thủ.
8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái? Này các Tỷ-kheo,
có sáu ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Này các Tỷ- kheo, đây gọi là ái.
9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo,
có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ
do tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; thọ
do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ.
10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷkheo, có sáu xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc,
thân xúc, ý xúc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xúc.
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11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ,
nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các Tỷ-kheo, đây
gọi là sáu xứ.
12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ,
tưởng, tư, xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc
do bốn đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, đây là
danh, đây là sắc. Ðây gọi là danh sắc.
13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷkheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt
thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức.
14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷkheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hành.
15) Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô minh? Này các Tỷkheo, không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ
biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khổ diệt.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh.
16) Như vậy này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành;
hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu
xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên
thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết,
sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh
một cách hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu
xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là toàn
bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
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III. Con Ðường... (S.ii,4)
1). .. Trú ở Sàvatthi... (như trên).
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông
về tà đạo và chánh đạo. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm,
Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà đạo? Này các
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức... (như
trên)... như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷkheo, đây gọi là tà đạo.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh đạo? Do ly
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt.
Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ
khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh
đạo.
IV. Vipassì (Tỳ-bà-thi) (Tạp 15.2-3, Ðại 2,101a) (S.ii,5)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì bậc A-la-hán,
Chánh Ðẳng Giác, trước khi Ngài giác ngộ, chưa chứng
Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, đã khởi lên tư tưởng sau
đây: "Thật sự thế giới này đang lâm nguy, bị sanh, bị già, bị
chết, đoạn diệt và tái sanh; và từ nơi đau khổ này, không biết
xuất ly, thoát khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, không
biết khi nào biết đến xuất ly, thoát khỏi già và chết".
3) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, già, chết có mặt? Do duyên gì, già,
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chết sanh khởi?". Sau khi như lý tư duy, này các Tỷ-kheo,
Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do
sanh có mặt, già, chết có mặt. Do duyên sanh, già, chết sanh
khởi".
4) Rồi Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như sau: "Do cái gì
có mặt, sanh có mặt? Do duyên gì, sanh sanh khởi?". Sau khi
như lý tư duy, này các Tỷ- kheo, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ,
phát sinh minh kiến như sau: "Do hữu có mặt nên sanh có
mặt. Do duyên hữu, sanh sanh khởi".
5) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, hữu có mặt? Do duyên gì, hữu sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thủ có
mặt, nên hữu có mặt. Do duyên thủ, hữu sanh khởi".
6) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, thủ có mặt? Do duyên gì, thủ sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do ái có
mặt nên thủ có mặt. Do duyên ái, thủ sanh khởi".
7) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, ái có mặt? Do duyên gì, ái sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thọ có
mặt nên ái có mặt. Do duyên thọ, nên ái sanh khởi".
8) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, thọ có mặt? Do duyên gì, thọ sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát
Vipassì nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: "Do xúc có
mặt nên thọ có mặt. Do duyên xúc, thọ sanh khởi".
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9) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Do cái gì có mặt, xúc có mặt? Do duyên gì, xúc sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sáu xứ
có mặt nên xúc có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi".
10) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì có mặt, sáu xứ có mặt? Do duyên gì, sáu
xứ sanh khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy,
Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do
danh sắc có mặt nên sáu xứ có mặt. Do duyên danh sắc, sáu
xứ sanh khởi".
11) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì có mặt, danh sắc có mặt? Do duyên gì,
danh sắc sanh khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau:
"Do thức có mặt nên danh sắc có mặt. Do duyên thức, danh
sắc sanh khởi".
12) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì có mặt, thức có mặt? Do duyên gì, thức
sanh khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồtát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do
hành có mặt nên thức có mặt. Do duyên hành, thức sanh
khởi".
13) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì có mặt, hành có mặt? Do duyên gì, hành
sanh khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồtát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do vô
minh có mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh, hành sanh
khởi".
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14) Như vậy, vô minh duyên hành; hành duyên thức;
thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên
xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên
hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu,
não được sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ
uẩn này.
15) "Tập khởi, tập khởi", này các Tỷ-kheo, đối với các
pháp từ trước chưa từng được nghe, với Bồ-tát Vipassì, nhãn
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi
lên.
16) Và này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên già, chết không có mặt?
Do cái gì diệt, già, chết diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi
như lý tư duy, Bồ tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến
như sau: "Do sanh không có mặt nên già, chết không có mặt.
Do sanh diệt nên già, chết diệt".
17) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên sanh không có mặt? Do
cái gì diệt nên sanh diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như
lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như
sau: "Do hữu không có mặt nên sanh không có mặt. Do hữu
diệt nên sanh diệt".
18) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như
sau: "Cái gì không có mặt nên hữu không có mặt? Do cái gì
diệt nên hữu diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau:
"Do thủ không có mặt nên hữu không có mặt. Do thủ diệt nên
hữu diệt".
19) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên thủ không có mặt? Do cái
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gì diệt nên thủ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau:
"Do ái không có mặt nên thủ không có mặt. Do ái diệt nên
thủ diệt".
20) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên ái không có mặt? Do cái
gì diệt nên ái diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau:
"Do thọ không có mặt nên ái không có mặt. Do thọ diệt nên
ái diệt".
21) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên thọ không có mặt? Do cái
gì diệt nên thọ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau:
"Do xúc không có mặt nên thọ không có mặt. Do xúc diệt
nên thọ diệt".
22) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên xúc không có mặt? Do cái
gì diệt nên xúc diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau:
"Do sáu xứ không có mặt nên xúc không có mặt. Do sáu xứ
diệt, nên xúc diệt".
23) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Cái gì không có mặt nên sáu xứ không có mặt? Do
cái gì diệt nên sáu xứ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến
như sau: "Do danh sắc không có mặt nên sáu xứ không có
mặt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt".
24) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì không có mặt nên danh sắc không có
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mặt? Do cái gì diệt nên danh sắc diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo,
sau khi như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh
minh kiến như sau: "Do thức không có mặt nên danh sắc
không có mặt. Do thức diệt nên danh sắc diệt".
25) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì không có mặt nên thức không có mặt?
Do cái gì diệt nên thức diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến
như sau: "Do hành không có mặt nên thức không có mặt. Do
hành diệt nên thức diệt".
26) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ
như sau: "Do cái gì không có mặt nên hành không có mặt?
Do cái gì diệt nên hành diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến
như sau: "Do vô minh không có mặt nên hành không có mặt.
Do vô minh diệt nên hành diệt".
27) Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt. Do hành
diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh
sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc
diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do
sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy là
sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
28) "Ðoạn diệt, đoạn diệt", này các Tỷ-kheo, trong các
pháp từ trước chưa từng được nghe, đối với Bồ-tát Vipassì,
nhãn khởi nên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên,
quang khởi lên.
V. Sikhì (Thi-khí) (S.ii,9)
-- Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán,
Chánh Ðẳng Giác... (như trên)...
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VI. Vessabhu (Tỳ-xá-phù) (S.ii,9)
-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vessabhu, bậc Ala-hán, Chánh Ðẳng Giác... (như trên)...
VII. Kakusandha (Câu-lưu-tôn) (S.ii,9)
-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Kakusandha, bậc
A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác... (như trên)...
VIII. Konàgamana (Câu-na-hàm). (S.ii,9)
-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Konàgamana, bậc
A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác... (như trên)...
IX. Kassapa (Ca-diếp) (S.ii,9)
-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Kassapa, bậc Ala-hán, Chánh Ðẳng Giác... (như trên)...
X. Mahà Sakya Muni Gotama: Ðại Thích-ca-mâu-ni Cùđàm. (S.ii,10)
1) Tại Sàvatthi.
2) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ,
chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, tư tưởng sau
đây được khởi lên: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ
não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh; và từ
nơi đau khổ này, không biết sự xuất ly, thoát khỏi già, chết;
từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được biết đến sự xuất
ly già, chết".
3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái
gì có mặt, già, chết có mặt? Do duyên gì, già, chết sanh
khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy, nhờ trí
tuệ, Ta phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh có mặt nên
già, chết có mặt. Do duyên sanh nên già, chết sanh khởi".
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4 - 13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau:
"Cái gì có
mặt, sanh
mới có
mặt...hữu...
thủ...ái...thọ...xúc...sáu xứ...danh sắc...thức... hành... Do
duyên gì hành sanh khởi?"
Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy về vấn đề này,
nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau: "Do vô minh có
mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh nên hành sanh
khởi".
14) Như vậy vô minh duyên hành, hành duyên
thức...(như trên)...hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu,
bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn
bộ khổ uẩn này.
15) "Tập khởi, tập khởi", này các Tỷ-kheo, đối với các
pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi Ta, nhãn khởi
lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên.
16) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái
gì không có mặt, già, chết không có mặt? Do cái gì diệt, nên
già, chết diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy
về vấn đề này, nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau:
"Do sanh không có mặt nên già, chết không có mặt. Do sanh
diệt nên già, chết diệt".
17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái
gì không có mặt, sanh không có mặt. ..hữu. ..thủ. ..ái. ..thọ.
..xúc. ..sáu xứ...danh sắc. ..thức. ..hành... Do cái gì diệt, hành
diệt?"
Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy về vấn đề
này, nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau: "Do vô
minh không có mặt nên hành không có mặt. Do duyên vô
minh diệt nên hành diệt".
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27) Như vậy, vô minh diệt hành diệt; hành diệt, thức
diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
28) "Ðoạn diệt, đoạn diệt", này các Tỷ-kheo, đối với
các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi Ta nhãn
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi
lên.

II. Phẩm Ðồ Ăn
XI. Các Loại Ðồ Ăn (Tạp 15,9 Thực Ðại 2, 101c) (S.ii,11)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ) tại Jetavana
(Thắng Lâm) trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc )
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay
khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là
bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là
tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ
ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại
chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh
thành được thọ sanh.
3) Và này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì
làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm
cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái làm nhân, do ái tập
khởi, do ái tác sanh, do ái làm hiện hữu.
4) Ái này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Ái
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do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ tác sanh, do thọ làm
cho hiện hữu.
5) Thọ này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu?
Thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc tác sanh, do
xúc làm cho hiện hữu.
6) Xúc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu?
Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập khởi, do sáu xứ tác
sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu.
7) Sáu xứ này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện
hữu? Sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh sắc tập khởi, do
danh sắc tác sanh, do danh sắc làm cho hiện hữu.
8) Danh sắc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân,
do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện
hữu? Danh sắc do thức làm nhân, do thức tập khởi, do thức
tác sanh, do thức làm cho hiện hữu.
9) Thức này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện
hữu? Thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, do hành tác
sanh, do hành làm cho hiện hữu.
10) Những hành này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm
nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho
hiện hữu? Các hành này do vô minh làm nhân, do vô minh
tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho hiện hữu.
11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành,
hành duyên thức...(như trên )...như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này tập khởi.
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12) Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách
hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt nên thức
diệt...(như trên)...như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
XII. Moliya Phagguna (Tạp 15,10. Ðại 2,102) (S.ii,12).
1)...Trú Tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay
khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là
bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là
tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ
ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại
chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh
thành được thọ sanh.
3) Khi được nói vậy, Tôn giả Moliya-Phagguna bạch
Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có ai
ăn". Nếu Ta nói: "Có kẻ ăn", thời câu hỏi: "Có ai ăn" là câu
hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không
nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, thức thực là
cho ai?", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích
hợp là như sau: "Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho
sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt thời
sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt".
4) -- Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc?
Thế Tôn đáp:
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-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ
cảm xúc". Nếu Ta nói: "Có kẻ cảm xúc", thời câu hỏi: "Ai
cảm xúc" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy.
Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế
Tôn, do duyên gì, xúc sanh khởi?", thời câu hỏi ấy thích hợp.
Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên sáu xứ,
xúc sanh khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi".
5) -- Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có
người cảm thọ". Nếu ta có nói: "Có người cảm thọ", thời câu
hỏi: "Ai cảm thọ?" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói
như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta:
"Bạch Thế Tôn, do duyên gì, thọ sanh khởi?", thời câu hỏi ấy
thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên
xúc, thọ sanh khởi. Do duyên thọ, ái sanh khởi".
6) -- Bạch Thế Tôn, ai khát ái?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ
khát ái". Nếu Ta nói: "Có kẻ khát ái", thời câu hỏi: "Ai khát
ái" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì
Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, do
duyên gì, ái sanh khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu
trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do
duyên ái, thủ sanh khởi".
7) --Bạch Thế Tôn, ai chấp thủ?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ
chấp thủ". Nếu Ta nói: "Có kẻ chấp thủ", thời câu hỏi: "Ai
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chấp thủ" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy.
Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế
Tôn, do duyên gì, thủ sanh khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp.
Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên ái, thủ
sanh khởi. Do duyên thủ, hữu sanh khởi". Như vậy là toàn bộ
khổ uẩn này tập khởi.
8) Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một
cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt. Do xúc diệt, nên thọ diệt.
Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này đoạn diệt.
XIII. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14.10-11. Ðại 2,99a)
(S.ii,14)
1) Trú ở Sàvatthi...
2) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào không biết rõ già, chết, không biết rõ già, chết tập khởi,
không biết rõ già, chết đoạn diệt, không biết rõ con đường
đưa đến già, chết đoạn diệt; không biết rõ sanh... hữu... thủ...
ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... không biết rõ các
hành, không biết rõ các hành tập khởi, không biết rõ các
hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến các hành
đoạn diệt; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được chấp
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các
Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong đời sống
hiện tại cũng không có thể với thắng trí tự mình chứng ngộ,
chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích Bàla-môn hạnh.
3) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay là Bà-lamôn nào biết rõ già, chết, biết rõ già, chết tập khởi, biết rõ
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già, chết đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến già, chết đoạn
diệt... biết rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ...
danh sắc... thức... biết rõ các hành, biết rõ các hành tập khởi,
biết rõ các hành đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến các
hành đoạn diệt; các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được chấp
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các
Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong đời sống
hiện tại có thể với thắng trí tự mình giác ngộ, chứng đạt và
an trú mục đích Sa-môn và mục đích Bà-la-môn hạnh.
XIV. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,15)
1). .. Trú ở Sàvatthi...
2) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay là Bà-lamôn nào không biết rõ những pháp này, không biết rõ những
pháp này tập khởi, không biết rõ những pháp này đoạn diệt,
không biết rõ con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt.
3) Những pháp gì họ không được biết rõ? Những pháp
gì họ không được biết rõ tập khởi? Những pháp gì họ không
được biết rõ đoạn diệt? Những pháp gì họ không được biết rõ
con đường đưa đến đoạn diệt?
4) Họ không biết rõ già, chết. Họ không biết rõ già,
chết tập khởi. Họ không biết rõ già, chết đoạn diệt. Họ không
biết rõ con đường đưa đến già, chết đoạn diệt. Họ không biết
rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc...
thức...Họ không biết rõ các hành. Họ không biết rõ các hành
tập khởi. Họ không biết rõ các hành đoạn diệt. Họ không biết
rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Họ không biết rõ
những pháp này. Họ không biết rõ những pháp này tập khởi.
Họ không biết rõ pháp này đoạn diệt. Họ không biết rõ con
đường đưa đến những pháp này đoạn diệt.
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5) Này các Tỷ-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
không được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay
Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn. Những bậc Tôn giả ấy,
ngay trong đời sống hiện tại, cũng không có thể với thắng trí
tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn
hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh.
6) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào biết rõ được những pháp này, biết rõ được những pháp
này tập khởi, biết rõ được những pháp này đoạn diệt, biết rõ
được con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt.
7) Họ biết rõ pháp gì? Họ biết rõ những pháp gì tập
khởi? Họ biết rõ những pháp gì đoạn diệt? Họ biết rõ con
đường đưa đến những pháp gì đoạn diệt?
8) Họ biết rõ già, chết. Họ biết rõ già, chết tập khởi. Họ
biết rõ già, chết đoạn diệt. Họ biết rõ con đường đưa đến già,
chết đoạn diệt... sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ...
danh sắc... thức... Họ biết rõ các hành. Họ biết rõ các hành
tập khởi. Họ biết rõ các hành đoạn diệt. Họ biết rõ con đường
đưa đến các hành đoạn diệt. Họ biết rõ những pháp này. Họ
biết rõ những pháp này tập khởi. Họ biết rõ những pháp này
đoạn diệt. Họ biết rõ con đường đưa đến của những pháp này
đoạn diệt.
9) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay là Bàla-môn giữa các hàng Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy,
ngay trong đời sống hiện tại, với thắng trí, tự mình chứng
ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích
Bà-la-môn hạnh.
XV. Kaccàyanagotta: (Ca-chiên-diên Thị) (Tạp 12.19 Ðại
2,85c) (S.ii,16)
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1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ)...
2) Rồi Tôn giả Kaccàyanagotta đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kaccàyanagotta bạch
Thế Tôn:
-- "Chánh kiến, chánh kiến", bạch Thế Tôn được nói
đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh
kiến?
4) -- Này Kaccàyana, thế giới này phần lớn y chỉ vào
hai cực đoan này: có và không có.
5) Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn
thế giới tập khởi, vị ấy không chấp nhận thế giới là không có.
Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới
đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là có.
6) Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên
kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm
không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp
thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú
trước, vị ấy không có nghĩ: "Ðây là tự ngã của tôi". Khi khổ
sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy
không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai
khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này
Kaccàyana, là chánh tri kiến.
7) "Tất cả là có", này Kaccàyana, là một cực đoan. "Tất
cả là không có" là cực đoan thứ hai.
Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccàyana, Như Lai thuyết
pháp theo trung đạo.
8) Vô minh duyên hành; hành duyên thức... (như trên)...
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do ly tham,
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đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên các hành diệt. Do
các hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ
khổ uẩn này đoạn diệt.
XVI. Vị Thuyết Pháp (Tạp 14.23-4. Thuyết Pháp, Ðại
2,100c) (S.ii,18)
1) Tại Sàvatthi.
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- "Thuyết pháp, thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như vậy
được nói đến.
4) -- Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về yếm ly, ly tham, đoạn
diệt già và chết, như vậy là đủ để được gọi là Tỷ-kheo thuyết
pháp.
5) Nếu Tỷ-kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn
diệt già, chết, như vậy là đủ để được gọi là Tỷ-kheo thực
hành các pháp và tùy pháp.
6) Nếu Tỷ-kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi
yếm ly, ly tham, đoạn diệt già, chết, như vậy là đủ để được
gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong đời sống
hiện tại.
7) Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về sự yếm ly, ly tham,
đoạn diệt sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh
sắc... thức... hành... (như trên)... Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về
yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được
gọi là Tỷ-kheo thuyết pháp.
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8) Nếu Tỷ-kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn
diệt vô minh, như vậy là đủ để được gọi là Tỷ-kheo thực
hành các pháp và tùy pháp.
9) Nếu Tỷ-kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi
yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được
gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong đời sống
hiện tại.
XVII. Loã Thể (Tạp 12.20, Ðại 2,86a Ðại 14,768) (S.ii,18)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá),
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào
Ràjagaha để khất thực.
3) Lõa thể Kassapa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi
thấy, lõa thể Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên.
4) Ðứng một bên, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn:
-- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vấn đề.
Nếu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi.
-- Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi. Chúng ta
đã vào trong làng.
5) Lần thứ hai, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn:
-- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vấn đề.
Nếu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi.
-- Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi. Chúng ta
đã vào trong làng.
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6) Lần thứ ba, lõa thể Kassapa... (như trên)... Chúng ta
đã vào trong làng.
Khi được nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn:
-- Nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi Tôn giả
Gotama nhiều chuyện.
-- Vậy hãy hỏi đi, này Kassapa, như Ông muốn.
7) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm
ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Kassapa.
8) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác
làm ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Kassapa.
9) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do mình làm ra
và do người khác làm ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Kassapa.
10) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự
mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên
sanh?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Kassapa.
11) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không có?

28

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

-- Này Kassapa, không phải khổ không có. Khổ có, này
Kassapa.
12) -- Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy
khổ.
-- Này Kassapa, không phải Ta không biết, không thấy
khổ. Này Kassapa, Ta biết khổ, này Kassapa, Ta thấy khổ.
13) -- Ðược hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải tự mình
làm ra", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Ðược
hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải do người khác làm ra?",
Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Ðược hỏi:
"Tôn giả Gotama, khổ có phải do tự mình làm ra và do người
khác làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa".
Ðược hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình
làm ra và không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên
sanh?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Ðược
hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khổ không có?", Ngài trả lời:
"Không phải khổ không có. Khổ có, này Kassapa". Ðược
hỏi: "Như vậy Tôn giả Gotama, không biết, không thấy
khổ?", Ngài trả lời: "Này Kassapa, không phải Ta không biết,
không thấy khổ. Này Kassapa, Ta biết khổ, này Kassapa, Ta
thấy khổ". Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên cho con về
khổ, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết cho con về khổ.
14) -- Một người làm và chính người làm ấy cảm thọ
(kết quả). Này Kassapa, như Ông gọi ban đầu "khổ do tự
mình làm ra", như vậy có nghĩa là thường kiến.
Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này
Kassapa, như vậy đối với người bị cảm thọ, được xảy ra như:
"Khổ do người khác làm ra", như vậy có nghĩa là đoạn kiến.
15) Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai
thuyết pháp theo con đường trung đạo. Vô minh duyên hành,
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hành duyên thức... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh, các hành
diệt. Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là
toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
16) Khi được nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế
Tôn:
-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay,
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy,
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình
bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp,
quy y chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với
Thế Tôn, con xin thọ đại giới.
17) -- Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn
xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này, phải
sống bốn tháng biệt trú; sau khi sống bốn tháng biệt trú, nếu
chúng Tăng đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành
vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt
nhau.
18) -- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại
đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật
này, phải sống bốn tháng biệt trú; sau khi sống bốn tháng biệt
trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới,
thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú
bốn năm nếu chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng cho con
xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo.
19) Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và
được thọ đại giới.
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20) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa ở một
mình, an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, tinh cần. Và
không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con
cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không
gia đình hướng đến; đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh
ngay trong đời sống hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng
ngộ, chứng đạt và an trú. Vị này chứng tri: "Sanh đã tận.
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn
trở lại trạng thái này nữa".
21) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa.
XVIII. Timbaruka (Tạp 12.21 Ðại 2, 86b) (S.ii,22)
1) Trú ở Sàvatthi...
2) Rồi du sĩ Timbaruka đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi
xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế
Tôn:
-- Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ tự mình làm
ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
4) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do
người khác làm ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
5) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do tự
mình làm ra và do người khác làm ra?
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Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
6) -- Thưa Tôn giả Gotama, lạc khổ không do tự mình
làm ra, không do người khác làm ra; vậy có phải lạc khổ do
tự nhiên sanh?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
7) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải không có lạc
khổ?
8) -- Này Timbaruka, không phải không có lạc khổ.
Này Timbaruka, có lạc khổ.
-- Nếu vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy lạc
khổ.
9) -- Này Timbaruka, không phải Ta không biết, không
thấy lạc khổ. Này Timbaruka, Ta biết lạc khổ. Này
Timbaruka, Ta thấy lạc khổ.
10) -- Ðược hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc
khổ do tự mình làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này
Timbaruka". Ðược hỏi: " Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc
khổ do người khác làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy,
này Timbaruka". Ðược hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải
lạc khổ do tự mình làm ra và do người khác làm ra?", Ngài
đáp: "Không phải vậy, này Timbaruka". Ðược hỏi: "Thưa
Tôn giả Gotama, không phải do tự mình làm ra, không do
người khác làm ra, có phải lạc khổ do tự nhiên sanh?", Ngài
đáp: "Không phải vậy, này Timbaruka". Ðược hỏi: "Thưa
Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ không có?", Ngài đáp: "Này
Timbaruka, không phải không có lạc khổ, này Timbaruka, có
lạc khổ". Ðược hỏi: "Như vậy Tôn giả Gotama không biết,
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không thấy lạc khổ?", Ngài đáp: "Này Timbaruka, không
phải Ta không biết, không thấy lạc khổ. Này Timbaruka, Ta
biết lạc khổ. Này Timbaruka, Ta thấy lạc khổ". Vậy Tôn giả
Gotama hãy nói lên cho con về lạc khổ. Vậy Tôn giả Gotama
hãy thuyết cho con về lạc khổ.
11) -- Sự cảm thọ và người cảm thọ là cùng một người.
Này Timbaruka, như Ông nói ban đầu: "Lạc khổ do tự mình
làm ra", Ta nói không phải vậy.
12) Cảm thọ và người cảm thọ là khác nhau, này
Timbaruka, như vậy đối với người bị cảm thọ, "lạc khổ do
người khác làm ra", Ta nói không phải vậy.
13) Này Timbaruka, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai
thuyết pháp theo con đường trung đạo.
Vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên)...
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do ly tham, đoạn
diệt hoàn toàn vô minh, nên các hành diệt. Do các hành diệt
nên thức diệt... (như trên)... như vậy là toàn bộ khổ uẩn này
đoạn diệt.
14) Khi được nói vậy, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... (như trên)... Và
nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷkheo Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
XIX. Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu (Tạp 12.12, Ðại 2,
83c) (S.ii,23)
1). .. Trú Tại Sàvatthi.
2) -- Ðối với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau:
Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này.
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Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng,
hoặc một trong hai, người ngu cảm thọ lạc khổ.
3) Ðối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau:
Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này.
Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng,
hoặc một trong hai, người Hiền cảm thọ lạc khổ.
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai
khác, có gì dị biệt giữa bậc Hiền và kẻ ngu?
5) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế
Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn
nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế
Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.
6) -- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy
nghiệm, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
7) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. Vô minh
ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, người ngu không
tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ngu sống Phạm
hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy
người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác.
Do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy
không thoát khỏi đau khổ".
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8) Và này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái
hệ phược, thân người Hiền trí được sanh khởi. Vô minh ấy,
người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, người Hiền trí tận trừ.
Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì
chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người Hiền trí, khi
thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do
không đi đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già,
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Vị ấy thoát khỏi đau
khổ".
9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự sai
khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiền trí và người ngu.
XX. Duyên (Tạp 12.14, Ðại 2, 84b) (S.ii,25)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông lý
duyên khởi và các pháp duyên sanh. Hãy lắng nghe và khéo
suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lý duyên khởi? Do
duyên sanh, này các Tỷ-kheo, già, chết khởi lên. Dầu các
Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh
ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh
ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định
lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt,
Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai
thị, phân biệt, minh hiển, minh thị.
4) Do duyên sanh, này các Tỷ-kheo, nên có già, chết.
Do duyên hữu, này các Tỷ-kheo, nên có sanh. Do duyên thủ,
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này các Tỷ-kheo, nên có hữu. Do duyên ái, này các Tỷ-kheo,
nên có thủ. Do duyên thọ, này các Tỷ-kheo, nên có ái. Do
duyên xúc, này các Tỷ-kheo, nên có thọ. Do duyên sáu xứ,
này các Tỷ-kheo, nên có xúc. Do duyên danh sắc, này các
Tỷ-kheo, nên có sáu xứ. Do duyên thức, này các Tỷ-kheo,
nên có danh sắc. Do duyên các hành, này các Tỷ-kheo, nên
có thức. Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, nên có hành.
Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là
giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y
duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn
chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn
chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết,
khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị.
5) Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng
tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây
gọi là lý duyên khởi.
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là duyên sanh pháp? Già,
chết, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến
hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
7) Sanh, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên
sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt
tánh.
8) Hữu, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên
sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt
tánh.
9) -- 16) Thủ, này các Tỷ-kheo... ái, này các Tỷ-kheo...
Thọ, này các Tỷ-kheo... Xúc, này các Tỷ-kheo... Sáu xứ, này
các Tỷ-kheo... Danh sắc, này các Tỷ-kheo... Thức, này các
Tỷ-kheo... Các hành, này các Tỷ-kheo...
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17) Vô minh, này các Tỷ-kheo, là vô thường hữu vi,
duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn
diệt tánh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là
duyên sanh pháp.
18) Do vì, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo thấy
như chơn với chánh trí tuệ lý duyên khởi này và các pháp
duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá
khứ (với những câu hỏi): "Ta có mặt trong quá khứ? Ta
không có mặt trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có
mặt như thế nào trong quá khứ? Hay trước ta đã là gì, và nay
trong quá khứ ta là gì?"
19) Hay không chạy theo tương lai (với những câu hỏi):
"Ta có mặt trong tương lai? Ta không có mặt trong tương
lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thế nào
trong tương lai? Hay trước ta là gì, và nay trong tương lai ta
sẽ là gì?"
20) Hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự
mình trong hiện tại như sau: "Ta hiện có mặt? Ta hiện không
có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?" Sự kiện
như vậy không xảy ra.
21) Vì sao? Vì rằng vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo,
đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ, định lý duyên khởi
này với các pháp duyên sanh này.

III. Phẩm Mười Lực
I. Mười Lực (Tăng 46,3, Ðại 2,776a) (S.ii,27)
1). .. Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy
đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống
con sư tử giữa hội chúng, chuyển Pháp luân và nói rằng:
"Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Ðây là
thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Ðây là tưởng,
đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Ðây là hành,
đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Ðây là thức, đây
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt".
Như vậy do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này
sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt.
3) Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức...
(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
4) Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành
diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là
toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
II. Mười Lực (Tạp 14.6 Thập Lực, Ðại 2,98a) (S.ii,28)
1). .. Trú Tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, bốn
vô sở úy... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn
diệt.
3-4) Như phần I Mười Lực ...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp được Ta khéo
thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt
đoạn.
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, với Pháp được Ta khéo
thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt
đoạn, thật là đủ cho Thiện nam tử do lòng tin xuất gia có thể
bắt đầu tinh tấn (hành trì và nguyện). Như vậy, này các Tỷ-
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kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ các
buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dầu chỉ còn lại da, gân
và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong
rằng tinh tấn lực, sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì
chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh
tấn, nhờ trượng phu cần dõng.
7) Khổ thay, này các Tỷ-kheo, là người sống biếng
nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy
giảm! An lạc thay, này các Tỷ-kheo, là người sống tinh cần,
tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được
viên mãn!
8) Này các Tỷ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể
đạt được cái cao thượng. Này các Tỷ-kheo, phải với cái cao
thượng mới đạt được cái cao thượng. Ðáng được tán thán,
này các Tỷ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc
Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.
9) Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải
trống không, có kết quả, có thành tích (Sa udrayà). Và những
vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực,
sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn
(vokàrà), đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn.
10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập. Này các Tỷ-kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn
không phóng dật. Hay này các Tỷ-kheo, khi thấy lợi tha là
vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật. Hay này các Tỷ-kheo,
thấy lợi cả hai, là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật.
III. Duyên (S.ii,29)
1)... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, đối với người biết, này các Tỷkheo, đối với người thấy, Ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt,
không phải đối với người không biết, không phải đối với
người không thấy.
3) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào đối với người biết,
đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt? Ðây là sắc,
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Ðây là thọ... Ðây là
tưởng... Ðây là hành... Ðây là thức, đây là thức tập khởi, đây
là thức đoạn diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người
biết, như vậy đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn
diệt.
4) Này các Tỷ-kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn
diệt, Ta nói rằng trí ấy có duyên, không phải không có
duyên.
5) Và này các Tỷ-kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì?
Giải thoát là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng giải
thoát có duyên, không phải không có duyên.
6) Và này các Tỷ-kheo, duyên của giải thoát là gì? Ly
tham là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng ly tham có
duyên, không phải không có duyên.
7) Và này các Tỷ-kheo, duyên của ly tham là gì? Yếm
ly là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng yếm ly có
duyên, không phải không có duyên.
8) Và này các Tỷ-kheo, duyên của yếm ly là gì? Tri
kiến như chân là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng tri
kiến như chân có duyên, không phải không có duyên.
9) Và này các Tỷ-kheo, duyên của tri kiến như chân là
gì? Ðịnh là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng định có
duyên, không phải không có duyên.
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10) Và này các Tỷ-kheo, duyên của định là gì? Lạc là
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng lạc có duyên,
không phải không có duyên.
11) Này các Tỷ-kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khinh an có duyên,
không phải không có duyên.
12) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khinh an là gì? Hỷ
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ có duyên,
không phải không có duyên.
13) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hỷ là gì? Hân hoan
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hân hoan có
duyên, không phải không có duyên.
14) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hân hoan là gì?
Lòng tin là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng lòng tin
có duyên, không phải không có duyên.
15) Và này các Tỷ-kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khổ có duyên,
không phải không có duyên.
16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng sanh có duyên,
không phải không có duyên.
17) Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hữu có duyên,
không phải không có duyên.
18) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng thủ có duyên,
không phải không có duyên.
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19) Và này các Tỷ-kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu
trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng ái có duyên, không
phải không có duyên.
20-25) Và này các Tỷ-kheo, duyên của ái là gì? Thọ là
câu trả lời... (như trên)...
Xúc là câu trả lời...
Sáu xứ là câu trả lời...
Danh sắc là câu trả lời...
Thức là câu trả lời...
Hành là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hành
có duyên, không phải không có duyên.
26) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hành là gì? Vô
minh là câu trả lời.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành
duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu
xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ
duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khổ; khổ duyên tín;
tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên khinh an;
khinh an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên tri kiến như
chân; tri kiến như chân duyên yếm ly; yếm ly duyên ly tham;
ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên trí về đoạn diệt.
27) 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 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 dương được
tràn đầy.
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28) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành;
hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu
xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên
thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khổ; khổ
duyên tín; tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên
khinh an; khinh an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên tri
kiến như chân; tri kiến như chân duyên yếm ly; yếm ly duyên
ly tham; ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên trí về
đoạn diệt.
IV. Ngoại Ðạo (S.ii,32)
1)... Trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc
Lâm).
2) Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi
vào Vương Xá để khất thực.
3) Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ: "Thật là quá sớm để
vào Vương Xá khất thực. Ta hãy đi đến vườn của các du sĩ
ngoại đạo".
4) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến vườn của các du sĩ
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy
những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào
đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả liền ngồi xuống một bên.
Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Tôn giả Sàriputta đang
ngồi xuống một bên:
5) -- Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-lamôn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm.
Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này
Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương
về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác
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làm. Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la-môn
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm,
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh.
6) Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Sa-môn Gotama
thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả
lời như thế nào để đáp đúng lời Sa-môn Gotama tuyên bố;
chúng tôi không xuyên tạc Sa-môn Gotama không đúng sự
thực. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp; và một vị đồng
pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ
trích.
7) Chư Hiền giả, Thế Tôn đã nói khổ do duyên mà
sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng
lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không đúng
sự thật, pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp
nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích.
8) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm; khổ ấy
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm; khổ ấy
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người
khác làm; khổ ấy chính do duyên xúc... Những Sa-môn, Bàla-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự
mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh;
khổ ấy chính do duyên xúc.
9) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Họ chắc
chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Họ chắc chắn có
thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không
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xảy ra. Và những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm.
Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện
như vậy không xảy ra. Và những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc
chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy
không xảy ra.
10) Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa Tôn giả
Sàriputta với các du sĩ ngoại đạo ấy.
11) Rồi Tôn giả Ananda, đi khất thực ở Vương Xá
xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu
chuyện xảy ra giữa Tôn giả Sàriputta và các du sĩ ngoại đạo
trình bày lên Thế Tôn.
12) -- Lành thay, lành thay, này Ananda! Sàriputta trả
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này Ananda, Ta
nói rằng khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc.
Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc
Ta không đúng sự thật, và một vị đồng pháp nào có muốn cật
vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích.
13) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như
trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp,
tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác
làm, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chính do duyên xúc.
14) Ở đây, nàyAnanda, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc
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chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như vậy
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)...
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên
bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ
do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần
đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra.
15) Này Ananda, một thời Ta trú ở Vương Xá, tại Trúc
Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
16) Rồi này Ananda, vào buổi sáng Ta đắp y, cầm y bát
đi vào Vương Xá để khất thực.
17) Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Thật là quá
sớm đi vào Vương Xá để khất thực. Vậy Ta hãy đi đến khu
vườn các du sĩ ngoại đạo".
18) Rồi này Ananda, Ta đi đến khu vườn các du sĩ
ngoại đạo; sau khi đến Ta nói lên với những du sĩ ngoại đạo
ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời
chào đón hỏi thăm thân hữu, Ta ngồi xuống một bên.
Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Ta đang ngồi một bên:
19) "-- Này Hiền giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-lamôn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm.
Này Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này
Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người
khác làm. Nay Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bàla-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự
mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh.
20) Ở đây, Tôn giả Gotama thuyết như thế nào? Chúng
tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Tôn giả Gotama tuyên
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bố; chúng tôi không xuyên tạc Tôn giả Gotama không đúng
sự thật; pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp và một vị đồng
pháp nào muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ
trích?"
21) Khi được nói vậy, này Ananda, Ta nói với các du sĩ
ngoại đạo ấy:
"-- Này chư Hiền, Ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do
duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta
tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự thật; pháp được
trả lời là thuận pháp; và một vị đồng pháp nào có muốn cật
vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích".
22) Ở đây, chư Hiền giả, có những Sa-môn, Bà-la-môn
nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm; khổ
ấy chính do duyên xúc. Có những Sa-môn, Bà-la-môn nào...
(như trên)... Có những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do
người khác làm, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chính do
duyên xúc.
23) Ở đây, chư Hiền giả, những Sa-môn, Bà-la-môn
nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm; họ
chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như
vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn... (như trên)...
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp tuyên
bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm ra,
khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra.
24) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu
thay, bạch Thế Tôn! Làm sao tất cả nghĩa được nói chỉ trong
một câu. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này được nói rộng ra,
nghĩa này sẽ sâu thẳm và có vẻ được xem là sâu thẳm.

Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2

47

25) -- Vậy này Ananda, Ông hãy trình bày nghĩa ấy ở
đây.
26) -- Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả
Ananda, già, chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác
sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn,
con sẽ trả lời như sau: "Già, chết, thưa các Tôn giả, lấy sanh
làm nhân, lấy sanh tập khởi, lấy sanh tác sanh, lấy sanh làm
hiện hữu". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
27) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả
Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác
sanh, lấy gì làm hiện hữu?". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn,
con sẽ trả lời: "Sanh, thưa các Tôn giả, lấy hữu làm nhân, lấy
hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu". Ðược
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
28) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả
Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh,
lấy gì làm hiện hữu?". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ
trả lời như sau: "Hữu, thưa các Tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy
thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu". Ðược
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
29-31) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả
Ananda, thủ lấy gì làm nhân... ái lấy gì làm nhân... thọ lấy gì
làm nhân... (như trên)..". Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con:
"Này Hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi,
lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?". Ðược hỏi vậy, bạch
Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: "Xúc, thưa các Hiền giả, lấy
sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy
sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các Hiền giả, do sự ly tham, đoạn
diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt. Do xúc diệt,
thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt,
hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sầu,
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bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ
khổ uẩn này". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như
vậy.
V- Bhùmija (Tạp 14.1 Phù di, Ðại 2.95b) (S.ii,37)
1)...Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Bhùmija, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư
Thiền tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến
nói lên với Tôn giả Sàriputta 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 Bhùmija
thưa Tôn giả Sàriputta:
3) -- Hiền giả Sàriputta, có những Sa-môn, Bà-la-môn
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm. Hiền
giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm. Hiền giả
Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm và do người khác
làm. Hiền giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ
trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự mình làm,
không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh.
4) Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Thế Tôn thuyết như
thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thế
nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng tôi không
xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; pháp chúng tôi trả lời
là thuận pháp; và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn
không tìm được lý do để chỉ trích?
5) -- Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói lạc khổ do duyên
mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp
đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không
đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng
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pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ
trích.
6) Ở đây, này Hiền giả, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm; lạc
khổ ấy chính do duyên xúc. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào...
(như trên)... Các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về
nghiệp, tuyên bố là lạc khổ không do tự mình làm, không do
người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh; lạc khổ ấy chính
do duyên xúc.
7) Ở đây, này Hiền giả, các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ
trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ chắc
chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy
không xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào...(như trên)... Các
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc
khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc
khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra.
8) Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn giả
Sàriputta với Tôn giả Bhùmija.
9) 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 đem tất cả câu
chuyện xảy ra như thế nào giữa Tôn giả Sàriputta với Tôn
giả Bhùmija bạch lên Thế Tôn.
10) -- Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sàriputta trả
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này Ananda, Ta
nói rằng khổ là do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên
xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên
tạc Ta không đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp và
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một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không có thể
tìm được lý do để chỉ trích.
11) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, lạc
khổ ấy chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn
nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ
trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm,
không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh; khổ lạc
ấy chính do duyên xúc.
12) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ
chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ấy
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)...
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên
bố lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm,
lạc khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ
không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra.
13) Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân thân tư niệm,
thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời nói, này Ananda,
do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào
có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc
khổ.
14) Do duyên vô minh, hoặc tự chúng ta, này Ananda,
làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
Hoặc những người khác, này Ananda, làm các thân hành; do
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng,
này Ananda, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi
lên lạc khổ. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm
các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.

Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2

51

15) Hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các khẩu hành;
do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những người
khác, này Ananda, làm các khẩu hành; do duyên ấy, nội thân
khởi lên lạc khổ.
16) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như trên)...
Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu
hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
17) Hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành; do
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những người khác,
này Ananda, làm các ý hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên
lạc khổ.
18) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như trên)...
Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda làm các ý hành;
do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
19) Này Ananda, trong sáu pháp này, đều bị vô minh
chi phối. Này Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô
minh, thân ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc
khổ. Khẩu ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc
khổ. Ý ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
Chúng không phải là đồng ruộng, chúng không phải là căn
cứ, chúng không phải là xứ, chúng không phải là luận sự; do
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
VI. Upavàna (Ưu-ba-ma-na) (S.ii,41)
1). .. Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một
bên, Tôn giả Upavàna bạch Thế Tôn:
3) -- Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn
tuyên bố khổ do tự mình làm. Bạch Thế Tôn lại có những Sa-
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môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do người khác làm. Bạch Thế
Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do tự
mình làm và do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những
Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ không do tự mình làm,
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh.
4) Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào,
tuyên bố như thế nào? Và chúng con trả lời như thế nào để
đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng con không xuyên tạc
Thế Tôn không đúng sự thực; pháp chúng con trả lời là thuận
pháp và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không
tìm được lý do để chỉ trích?.
5) -- Này Upavàna, Ta đã nói khổ do duyên mà sanh.
Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta
tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự thực; pháp
được trả lời là thuận pháp và một vị đồng pháp nào có muốn
cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích.
6) Ở đây, này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn
tuyên bố khổ do tự mình làm ra; khổ ấy chính do duyên xúc.
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Samôn, Bà-la-môn tuyên bố khổ không do mình làm ra, không
do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chính do
duyên xúc.
7) Ở đây, này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn
tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ
không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những
Sa-môn, Bà-la-môn... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-lamôn tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người
khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm
thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra.
VII. Duyên (S.ii,42)
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1)... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành
duyên thức... (như trên)... Như vậy là tập khởi của toàn bộ
khổ uẩn này.
3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy
nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín
muồi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại
chúng sanh khác, bị hủy diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các
uẩn tàn lụn, thân thể hoại diệt, vứt bỏ; đây gọi là chết. Như
vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già,
chết.
4) Do sanh khởi, già, chết khởi. Do sanh diệt, già, chết
diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành đưa đến già, chết đoạn diệt
tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh?...
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu?...
7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?...
8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái?...
9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ?...
10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc?...
11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ?...
12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc?...
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13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức?... (xem như
trên, chương Một, phẩm Một, II. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷkheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hành.
Do vô minh khởi, hành khởi. Do vô minh diệt, hành
diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành đưa đến sự đoạn diệt các
hành. Tức là chánh tri kiến... chánh định.
15) Này các Tỷ-kheo, do vị Thánh đệ tử biết duyên như
vậy, duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy; biết
rõ con đường đưa đến đoạn diệt như vậy, này các Tỷ-kheo,
vị Thánh đệ tử ấy được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt
đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu
học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là
bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử.
VIII. Vị Tỷ Kheo (Tạp 14.14, Lão Tử, Ðại 2,99c) (S.ii.43)
1). .. Trú ở Sàvatthi.
2) Tại đây...
3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hiểu rõ già, chết,
hiểu rõ già, chết tập khởi, hiểu rõ già, chết đoạn diệt, hiểu rõ
con đường đưa đến già, chết đoạn diệt...(như trên)...
4)... Hiểu rõ sanh...
5)... Hiểu rõ hữu...
6)... Hiểu rõ thủ...
7)... Hiểu rõ ái...
8)... Hiểu rõ thọ...
9)... Hiểu rõ xúc...
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10)... Hiểu rõ sáu xứ...
11)... Hiểu rõ danh sắc...
12)... Hiểu rõ thức...
13)... Hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành
đoạn diệt.
14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì
thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại
chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già
yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại,
các căn chín muồi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh
này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay
thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị hủy diệt, hủy hoại, tiêu
mất, tử vong, các uẩn tàn lụn, thân thể hoại diệt, vứt bỏ; đây
gọi là chết. Như vậy đây là già, đây là chết. Này các Tỷkheo, đây gọi là già, chết.
15) Do sanh khởi, già, chết khởi. Do sanh diệt, già, chết
diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành đưa đến già, chết đoạn
diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định.
16-24) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh... (như
trên)... Này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu... Này các Tỷ-kheo,
thế nào là thủ... Này các Tỷ-kheo, thế nào là ái... là thọ... là
xúc... là sáu xứ... là danh sắc... là thức?...
25) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có ba hành
này, này các Tỷ-kheo: thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba
hành này, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành.
Do vô minh khởi nên hành khởi. Do vô minh diệt nên
hành diệt. Ðây chính là Thánh đạo tám ngành đưa đến hành
đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến...(như trên)...chánh định.
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26) Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết rõ già, chết như
vậy, biết rõ già, chết tập khởi như vậy, biết rõ già, chết đoạn
diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến già, chết đoạn diệt
như vậy.
27-36) Do biết rõ sanh như vậy... hữu... thủ...ái ...thọ...
xúc...sáu xứ...danh sắc... thức... Do biết rõ hành như vậy, biết
rõ hành tập khởi như vậy, biết rõ hành đoạn diệt như vậy, do
biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy.
37) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là đạt
tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy được diệu
pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã
nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ
vào cửa bất tử.
IX. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14,12-3, Sa-môn, Bà-la-môn,
Ðại 2,99b) (S.ii,42)
1)...Trú ở Sàvatthi.
2-12) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bàla-môn nào không hiểu rõ già, chết, không hiểu rõ già, chết
tập khởi, không hiểu rõ già, chết đoạn diệt, không hiểu rõ con
đường đưa đến già, chết đoạn diệt, không hiểu rõ sanh...(như
trên)... Hữu...thủ...ái...thọ...xúc...sáu xứ...danh sắc...thức...
không hiểu rõ hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu
rõ hành đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến hành
đoạn diệt.
13) Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được chấp
nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn giữa
các hàng Bà-la-môn. Và những Tôn giả ấy cũng không có thể
ngay trong đời sống hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng
trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích
Bà-la-môn hạnh.
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14-24) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn nào hiểu rõ già, chết, hiểu rõ già, chết tập khởi, hiểu rõ
già, chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già, chết đoạn
diệt, hiểu rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ...
danh sắc... thức... hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ
hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt.
25) Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được chấp nhận
là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn giữa các
hàng Bà-la-môn. Và những Tôn giả ấy ngay trong đời sống
hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú
mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh.
X. Sa Môn , Bà La Môn (như trên) (S.ii,46)
1)... Trú ở Sàvatthi.
2) Ở đây...
3) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào không biết già, chết, không biết già, chết tập khởi, không
biết già, chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già,
chết đoạn diệt; họ chắc chắn vượt qua già, chết và an trú; sự
kiện như vậy không xảy ra.
4-12) Không biết sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc...
sáu xứ... danh sắc... thức...
13) Không biết hành, không biết hành tập khởi, không
biết hành đoạn diệt, không biết con đường đưa đến hành
đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú; sự kiện
như vậy không xảy ra.
14) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào biết già, chết, biết già, chết tập khởi, biết già, chết đoạn
diệt, biết con đường đưa đến già, chết đoạn diệt; họ chắc
chắn vượt qua già, chết và an trú, sự kiện như vậy có xảy ra.
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15-23) Biết sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ...
danh sắc... thức... biết hành, biết hành tập khởi, biết hành đoạn
diệt; biết con đường đưa đến hành đoạn diệt; họ chắc chắn vượt
qua các hành và an trú; sự kiện như vậy có xảy ra.

IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ
I. Sanh (Tạp 14.3 Tập sanh, Ðại 2,95b) (S.ii.47)
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi.
I
2) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta:
-- Này Sàriputta, trong kinh Paràyana, đoạn các câu hỏi
của Ajita, có bài:
Thuần thục pháp hữu vi,
Ở đây nhiều hữu học,
Trí tuệ những vị ấy,
Trong uy nghi của họ,
Hãy đáp lời ta hỏi,
Nói lên, này Thân hữu!
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải
được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào?
Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta giữ im lặng.
3) Lần thứ hai, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta... (như
trên)... Lần thứ hai, Tôn giả Sàriputta giữ im lặng.
4) Lần thứ ba, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta:
-- Này Sàriputta, trong kinh Karàyana, đoạn các câu hỏi
của Ajita, có bài:
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Thuần thục pháp hữu vi,
Ở đây nhiều hữu học,
Trí tuệ những vị ấy,
Trong uy nghi của họ,
Hãy đáp lời ta hỏi,
Nói lên, này Thân hữu!
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải
được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào?
Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta giữ im lặng.
II
5) -- Này Sàriputta, Ông có thấy cái này được sinh
thành? Này Sàriputta, Ông có thấy cái này được sinh thành?
6) -- Cái này được sinh thành. Bạch Thế Tôn, vị ấy với
chánh trí tuệ thấy như chơn cái này được sinh thành. Sau khi
thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly
tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy thấy với
chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như
chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy lại
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một
loại đồ ăn.
Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành
ấy phải bị sự đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ.
Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải
bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vị ấy
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị
đoạn diệt. Như vậy, bạch Thế Tôn, là bậc hữu học.
7) Và bạch Thế Tôn, như thế nào là thuần thục pháp
hữu vi? Bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ
cái này được sinh thành. "Cái này được sinh thành"; sau khi
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thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn
diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát không
có chấp thủ. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục
sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí
tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham,
đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy được
giải thoát, không chấp thủ.
Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành
ấy phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ.
Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành phải bị
đoạn diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm
ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vị ấy
được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy, bạch Thế Tôn,
là thuần thục pháp hữu vi.
8) Như vậy, bạch Thế Tôn, như đã được nói trong kinh
Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài:
Thuần thục pháp hữu vi,
Ở đây nhiều hữu học,
Trí tuệ những vị ấy,
Trong uy nghi của họ,
Hãy đáp lời ta hỏi,
Nói lên, này Thân hữu!
Bạch Thế Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiểu ý nghĩa
một cách rộng rãi như vậy.
III
9) -- Lành thay, lành thay! Cái này được sinh thành,
này Sàriputta, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Cái này
được sinh thành; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được
sinh thành. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh
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do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ,
sự tục sanh do một loại đồ ăn, lại thực hành sự yếm ly, ly
tham, đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn.
Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành
ấy phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ.
Do sự đoạn diệt với một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy
phải bị đoạn diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vị
ấy thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật
phải bị đoạn diệt.
Như vậy, này Sàriputta, là bậc hữu học.
10) Và này Sàriputta, như thế nào là thuần thục pháp
hữu vi? Này Sàriputta, cái này được sinh thành, vị ấy thấy
như chơn với chánh trí tuệ. Cái này được sinh thành; sau khi
thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn
diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát, không
có chấp thủ.
Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do
một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự
tục sanh do một loại đồ ăn, đối với sự tục sanh do một loại
đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, vị ấy được giải thoát,
không chấp thủ.
Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy
phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Do
sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành phải bị đoạn
diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly
tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vị ấy được
giải thoát không có chấp thủ.
Như vậy, này Sàriputta, là thuần thục pháp hữu vi.
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11) Như vậy, này Sàriputta, như đã được nói trong kinh
Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài:
Thuần thục pháp hữu vi,
Ở đây nhiều hữu học,
Trí tuệ những vị ấy,
Trong uy nghi của họ,
Hãy đáp lời ta hỏi,
Nói lên, này Thân hữu!
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này cần hiểu ý nghĩa một
cách, rộng rãi như vậy.
II. Kalàra (S.ii,50)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
I
2) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya (dòng Sát-đế-lỵ) đi đến
Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya nói
với Tôn giả Sàriputta:
-- Này Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo Moliyaphagguna đã
từ bỏ học tập và hoàn tục.
-- Vậy vị Tôn giả ấy, không tìm được sự an ủi trong
Pháp và Luật này?
4) -- Vậy Tôn giả Sàriputta đã đạt được sự an ủi trong
Pháp và Luật này?
-- Này Hiền giả, tôi không có nghi ngờ gì!
5) -- Này Hiền giả, còn đối với tương lai?
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-- Tôi không có băn khoăn, này Hiền giả.
6) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngồi đứng dậy,
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống
một bên.
7) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya bạch
Thế Tôn:
-- Con được biết, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta
tuyên bố được chánh trí như sau: "Sanh đã tận; Phạm hạnh
đã thành, những việc nên làm đã làm; không còn trở lại trạng
thái này nữa".
8) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo:
-- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Sàriputta:
"Hiền giả Sàriputta, bậc Ðạo Sư gọi Hiền giả".
9) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả
Sàriputta; sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta: "Bậc Ðạo
Sư cho gọi Hiền giả".
10) -- Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
II
11) Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi một
bên:
-- Này Sàriputta, có đúng sự thật chăng là Ông có tuyên
bố đã chứng được chánh trí: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái
này nữa"?
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-- Bạch Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với
những chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy.
12) -- Vậy với pháp môn nào, này Sàriputta, Thiện nam
tử nói đến sự chứng đắc trí, lời tuyên bố cần phải được xem
đúng như lời tuyên bố.
13) -- Bạch Thế Tôn, chính con đã nói như sau: "Bạch
Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý
nghĩa ấy được con nói đến như vậy".
14) -- Nếu họ có hỏi Ông, này Sàriputta: "Ông biết như
thế nào, này Sàriputta, Ông thấy như thế nào mà Ông tuyên
bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng
thái này nữa' ?" Ðược hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như
thế nào?
15) -- Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn: "Hiền giả biết
như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, Hiền giả thấy như thế
nào mà tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta đã biết, sanh đã
tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không
còn trở lại trạng thái này nữa'?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn,
con trả lời như sau:
16) "Vì rằng này Hiền giả, trong (danh từ) tận diệt, ta
hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ấy sanh
sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong (danh từ)
tận diệt, ta mới biết: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành,
những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này
nữa.' "
Ðược hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
17) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác
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sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Ðược hỏi như vậy, này Sàriputta,
Ông trả lời như thế nào?
18) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân... (như trên)... lấy gì làm hiện
hữu?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau:
"Sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh,
lấy hữu làm hiện hữu". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả
lời như vậy.
19) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác
sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Ðược hỏi vậy này Sàriputta, Ông
trả lời như thế nào?
20) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, hữu lấy gì làm nhân... lấy gì làm hiện hữu?" Ðược
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: "Hữu lấy thủ làm
nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện
hữu". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
21) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, thủ lấy gì làm nhân... (như trên)..".
22-23) -- Và này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này
Hiền giả Sàriputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Ðược hỏi vậy, này Sàriputta,
Ông trả lời như thế nào?
24) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh,
lấy gì hiện hữu?". Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời
như sau: "Này Hiền giả, ái lấy thọ làm nhân, lấy thọ tập khởi,
lấy thọ tác sanh, lấy thọ làm hiện hữu". Ðược hỏi vậy, bạch
Thế Tôn, con trả lời như vậy.
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25) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Làm sao, này
Hiền giả Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy
như thế nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại?" Ðược hỏi
vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào?
26) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thế
nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại?" Ðược hỏi vậy, bạch
Thế Tôn, con trả lời như sau:
27) "Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba?
Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này Hiền giả, ba cảm
thọ này vô thường, khi biết được cái gì vô thường là khổ,
thời cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại".
Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
28) -- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Pháp môn
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thể trả lời tóm tắt như
sau: Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ.
29) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Hiền giả được
giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui
trạng thái này nữa'?" Ðược hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời
như thế nào?
30) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Hiền giả được
giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui
trạng thái này nữa'?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời
như sau:
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31) "Do tự giải thoát, chư Hiền giả, do đoạn diệt tất cả
chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. Nhờ sống an
trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không còn tiếp tục rỉ
chảy, và ta không chấp nhận tự ngã".
Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
32) -- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Pháp môn
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thể trả lời tóm tắt như
sau: Những cái gì được vị Sa-môn gọi là lậu hoặc, ta không
còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được ta diệt tận. Ta không còn
phân vân gì nữa.
33) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào
tịnh xá.
III
34) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi Thế Tôn đi chẳng
bao lâu, liền bảo các Tỷ-kheo:
35) -- Này chư Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ
nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp.
Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi
thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau:
36) "Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác,
thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày
với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác.
37) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác,
thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm
với những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương
tiện) sai khác.
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38) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn ngày
với những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương
tiện) sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy
cho đến trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai khác,
với những pháp môn (phương tiện) sai khác.
39) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm hai
ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn hai đêm hai
ngày.
40) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm ba ngày,
ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn ba đêm ba ngày.
41) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm bốn
ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn bốn đêm
bốn ngày.
42) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm năm
ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này trọn năm đêm
năm ngày.
43) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm sáu
ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này trọn sáu đêm
sáu ngày.
44) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm bảy
ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn
(phương tiện) sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa
này trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với
những pháp môn (phương tiện) sai khác".
IV
45) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngồi đứng dậy,
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống
một bên.
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46) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya
bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta đã rống lên tiếng
rống con sư tử như sau: Này chư Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta
câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn
chậm chạp. Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả
lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau: "Nếu Thế
Tôn hỏi ta về ý nghĩa này trọn ngày với những văn cú sai
khác, với những phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế
Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày với những văn cú sai
khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý
nghĩa này cho đến trọn đêm... cho đến trọn đêm và trọn
ngày... cho đến trọn ba... trọn bốn..., cho đến trọn năm... trọn
sáu... trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với
những phương tiện sai khác".
47) -- Này các Tỷ-kheo, pháp giới ấy (Dhammadhàtu)
được Sàriputta khéo thành đạt. Do khéo thành đạt pháp giới
ấy, nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn ngày với những
văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời
Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn ngày,
với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác.
Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với
những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời
Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm
với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác.
Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và
trọn ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến
trọn đêm và trọn ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này
cho đến trọn cả hai đêm và hai ngày, Sàriputta có thể trả lời
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm hai ngày. Nếu Ta
hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả ba đêm ba ngày,
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Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến cả ba đêm
ba ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn
bốn đêm bốn ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này
cho đến bốn đêm bốn ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa
này cho đến trọn năm đêm năm ngày, Sàriputta có thể trả lời
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm năm ngày. Nếu Ta
hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn sáu đêm sáu ngày,
Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn sáu
đêm sáu ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn bảy
đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với những pháp
môn sai khác, Sàriputta có thể trả lời cho Ta về ý nghĩa ấy
cho đến trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác,
với những pháp môn sai khác.
III. Những Căn Bản Của Trí (Tạp 14.15 Chủng Trí, Ðại 2,
99c) (S.ii,56)
1)... Ở Sàvatthi.
2). .. Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ thuyết về bốn mươi bốn
căn bản của trí cho các Ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm,
Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn mươi bốn căn
bản của trí?
4) Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về
con đường đưa đến già chết diệt.
5) Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường
đưa đến sanh diệt.
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6) Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí về con đường đưa
đến hữu diệt.
7) Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa
đến thủ diệt.
8) Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, trí về con đường đưa đến
ái diệt.
9) Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí về con đường đưa
đến thọ diệt.
10) Xúc trí...
11) Sáu xứ trí...
12) Danh sắc trí...
13) Thức trí...
14) Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường
đưa đến hành diệt.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bốn mươi bốn căn bản của
trí.
15) Này các Tỷ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc
về chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng
sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy nhược,
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín
muồi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại
chúng sanh khác, bị hoại diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong,
các uẩn tàn lụn, thân thể hoại diệt, vất bỏ; đây gọi là chết.
Như vậy là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già
chết.
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16) Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi. Do sanh
diệt nên già chết diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành đưa đến
già chết diệt; tức là chánh tri kiến... chánh định.
17) Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết như
vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như
vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy.
18) Ðây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được
thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể
nhập (pariyogathena) hướng dẫn thái độ (nayam) của mình
đối với quá khứ và tương lai.
19) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ
đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ
già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất
cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay
Ta vậy.
20) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai
sẽ hiểu rõ (abhijanissanti) già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập
khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến
già chết diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như
vậy; như hiện nay Ta vậy. Ðây tức là tùy trí (anvaye nànam)
của vị ấy.
21) Này các Tỷ-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được
thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này
các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt tri kiến,
(dithisampanno) đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy
diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học
minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ
(nibbedhi kapanno), đã đứng gõ vào cửa bất tử.
22) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh?...
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23) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu?...
24) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?...
25) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái?...
26) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ?...
27) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc?...
28) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ?...
29) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc?...
30) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức?...
31) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có ba hành
này, này các Tỷ-kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hành.
32) Do vô minh tập khởi, hành tập khởi. Do vô minh
diệt, hành diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành, con đường đưa
đến hành diệt; tức là chánh tri kiến... chánh định.
33) Vì rằng này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử biết hành
như vậy, biết hành tập khởi như vậy, biết hành diệt như vậy,
biết con đường đưa đến hành diệt như vậy. Ðây là pháp trí
của vị ấy, vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả
tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ
(nayam) của mình đối với quá khứ, tương lai.
34) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ
đã hiểu rõ các hành, đã hiểu rõ hành tập khởi, đã hiểu rõ
hành diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt; tất cả
những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay Ta
vậy.
35) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai
sẽ hiểu rõ các hành, sẽ hiểu rõ hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành
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diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt, tất cả những vị
ấy sẽ hiểu biết như vậy; như vậy, như hiện nay Ta vậy. Ðây
tức là tùy trí của vị ấy.
36) Này các Tỷ-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được
thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này các
Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là vị Thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt
kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này, đầy đủ
hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu,
là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử.
IV. Những Căn Bản Của Trí (Tạp 14.16 Chủng Trí, Ðại 2,
99c) ( S.ii.59)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông bảy
mươi bảy căn bản của trí. Hãy nghe và khéo tư niệm... Và
này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy mươi bảy căn bản của trí?
3) Trí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng
không có sanh thời không có già, chết. Trí biết rằng trong
quá khứ già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có
sanh thời không có già chết. Trí biết rằng trong tương lai già
chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời sẽ
không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy
cũng có trí tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp.
4) Trí biết rằng sanh do duyên hữu...
5) Trí biết rằng hữu do duyên thủ...
6) Trí biết rằng thủ do duyên ái...
7) Trí biết rằng ái do duyên thọ...
8) Trí biết rằng thọ do duyên xúc...
9) Trí biết rằng xúc do duyên sáu xứ...
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10) Trí biết rằng sáu xứ do duyên danh sắc...
11) Trí biết rằng danh sắc do duyên thức...
12) Trí biết rằng thức do duyên hành...
13) Trí biết rằng hành do duyên vô minh. Trí biết rằng
không có vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong
quá khứ hành cũng do duyên vô minh. Trí biết rằng không có
vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong tương lai
hành cũng sẽ do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô
minh thời sẽ không có hành. Phàm khi nào có trí về trú pháp,
thời cũng có trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt
pháp.
14) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy mươi bảy căn bản
của trí.
V. Do Duyên Vô Minh (Tạp 14.17-8 Vô Minh Tăng, Ðại 2,
100a) (S.ii,60)
1) ... Trú ở Sàvatthi...
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên vô minh có hành; do
duyên hành có thức... như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ
uẩn này.
3) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là già chết? Và già chết này
là của ai?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể
nói: "Thế nào là già chết, và già chết này là của ai?", hay này
Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Già chết là khác và người già và
chết là khác", hai câu hỏi này nghĩa là một, chỉ có văn sai
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo,
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chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan
này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên
sanh nên có già chết".
4) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh và sanh này là của
ai?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể
nói: "Thế nào là sanh, và sanh này là của ai?", hay này Tỷkheo, Ông có thể nói: "Sanh là khác và người sanh là khác",
hai câu hỏi này có nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷkheo, chỗ nào có tà kiến: "Sinh mạng và thân thể là một",
chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có tà
kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có
Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như
Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên hữu nên có
sanh".
5) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu và hữu này của ai?
Thế Tôn nói:
-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể
hỏi: "Thế nào là hữu và hữu này của ai?", hay Ông có thể
nói: "Hữu khác và người có hữu này khác", hai câu hỏi này
là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có tà kiến:
"Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh
trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có tà kiến: "Sinh mạng và thân thể
là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ
bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và
nói: "Do duyên thủ nên có hữu".
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6) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai?...
(như trên)... "Do duyên ái nên có thủ".
7)... "Do duyên thọ nên có ái"
8)... "Do duyên xúc nên có thọ".
9)... "Do duyên sáu xứ nên có xúc".
10)... "Do duyên danh sắc nên có sáu xứ".
11)... "Do duyên thức nên có danh sắc".
12)... "Do duyên hành nên có thức".
13) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là các hành, và các hành
này là của ai?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể
nói: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?", hay
này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Các hành là khác và người có
các hành này là khác", hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo,
chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan
này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên
vô minh nên có các hành". Này Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn
diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận (hý luận), dị
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được
đoạn tận.
14) Như câu hỏi: "Thế nào là già chết và già chết này là
của ai?". Hay "Già chết là khác và người có già chết là
khác?" hay "Sinh mạng và thân thể này là một", hay "Sinh
mạng và thân thể là khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt

78

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện
hữu, khiến cho tương lai không thể sanh khởi. Này Tỷ-kheo,
do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp
luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ
được đoạn tận.
15) Như câu hỏi: "Thế nào là sanh và sanh này là của
ai?". Hay "Sanh là khác và người có sanh là khác", hay "Sinh
mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng và thân thể là
khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ làm cho
như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến trong
tương lai không thể sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do sự ly
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được
đoạn tận.
16) Thế nào là hữu...
17) Thế nào là thủ...
18) Thế nào là ái...
19) Thế nào là thọ...
20) Thế nào là xúc...
21) Thế nào là sáu xứ...
22) Thế nào là danh sắc...
23) Thế nào là thức... Này các Tỷ-kheo, do sự ly tham,
đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được
đoạn tận.
24) Như câu hỏi: "Thế nào là các hành và các hành này
là của ai?". Hay "Các hành là khác và người có các hành này
là khác", hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh
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mạng và thân thể là khác"; tất cả đều được đoạn tận cắt đứt
từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện
hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi.
VI. Do Duyên Vô Minh (S.ii,63)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, do duyên vô minh nên có các
hành. Do duyên hành nên có thức... như vậy là sự tập khởi
của toàn bộ khổ uẩn này.
3) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể nói: "Thế nào là
già chết và già chết này của ai?" Hay này các Tỷ-kheo, các
Ông có thể nói: "Già chết là khác và người có già chết là
khác" hai câu này đồng một nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này
các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là
một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, chỗ
nào có (tà) kiến: "Sinh mạng là khác, thân thể là khác", chỗ
ấy không có Phạm hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực
đoan ấy Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng: "Do
duyên sanh có già chết.."..
4) Thế nào là sanh?...
5) Thế nào là hữu?...
6) Thế nào là thủ?...
7) Thế nào là ái?...
8) Thế nào là thọ?...
9) Thế nào là xúc?...
10) Thế nào là sáu xứ?...
11) Thế nào là danh sắc?...
12) Thế nào là thức?...
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13) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể nói: "Thế nào
là các hành và các hành này là của ai?" Hay này các Tỷkheo, các Ông có thể nói: "Các hành và người có các hành
này khác", hai câu hỏi ấy đồng nghĩa, chỉ có văn sai khác.
Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân
thể là một", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có Phạm hạnh
trú. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và
thân thể là khác", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có Phạm
hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai
thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng: "Do duyên vô minh, có
các hành".
14) Do sự đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn
toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ
loại nào...
15) Thế nào là sanh?...
16) Thế nào là hữu?...
17) Thế nào là thủ?...
18) Thế nào là ái?...
19) Thế nào là thọ?...
20) Thế nào là xúc?...
21) Thế nào là sáu xứ?...
22) Thế nào là danh sắc?...
23) Thế nào là thức?...
24) "Thế nào là hành và những hành này là của ai?"
Hay "Các hành là khác và có ai có những hành này là khác",
hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng và thân
thể là khác"; tất cả những loại liên hệ này được đoạn tận, cắt
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đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể
hiện hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi.
VII. Không Phải Của Ông (Tạp 12.13, Phi Nhữ Sở Hữu,
Ðại 2, 84a) (S.ii,64)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, thân thể này không phải của các
Ông, không phải của người khác.
3) Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do
hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá
khứ.
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn khéo
léo chân chánh suy nghiệm định lý duyên khởi như sau:
5) "Cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh
khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia không
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt." Tức là do duyên vô
minh có các hành. Do duyên hành có thức... như vậy là sự
tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt
vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt
nên thức diệt... như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn
này.
VIII. Cetanà: Tư Tâm Sở (Tạp 14.19, Tư Lường. Ðại
2,100a) (S.ii,65)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường,
có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào
sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng
trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi
tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu,
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não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn
này.
3) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không có tư
lường nhưng nếu có thầm ý (canuseti), cái ấy trở thành sở
duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có
an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái
hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai,
nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự
tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm,
không có tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên
cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt thời thức
không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng,
nên trong tương lai tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi
tái hữu không có mặt trong tương lai, nên sanh, già chết, sầu,
bi, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn
bộ khổ uẩn này.
IX. Tư Tâm Sở (Tạp 14.20 Tư Lường, Ðại 2, 100b) (S.ii,66)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng
ta tư lường, chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành (sở duyên)
cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức có an trú. Do
thức ấy an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh sắc.
3) Do duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ
nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... ái... thủ... hữu... sanh,
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập
khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không tư niệm,
không tư lường nhưng có thầm ý, thời cái ấy trở thành sở
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duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức có an
trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh
sắc.
5) Do duyên danh sắc nên có sáu xứ... như vậy là sự tập
khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
6) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không tư niệm,
không tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên
cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt nên thức không
an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng nên
danh sắc không hạ sanh. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt...
như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
X. Tư Tâm Sở (Tạp 14.21 Tư Lường, Ðại 2, 100b) (S.ii,66)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì
chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành
sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức an
trú.
3) Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về,
hướng về (hệ trước: nati). Do có thiên về, hướng về nên có
sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và
sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai
sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự
tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không có tư
lường, nhưng chỉ có thầm ý, thời cái ấy là sở duyên cho thức
an trú. Do sự có mặt của sở duyên nên thức an trú.
5) Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về,
hướng về. Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến tái
sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và sanh khởi. Do
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có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai sanh, già chết, sầu,
bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn
bộ khổ uẩn này.
6) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, tư lường,
không có thầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do
sở duyên không có mặt nên thức không có an trú.
7) Do thức ấy không an trú, không tăng trưởng nên
không có thiên về, hướng về. Do không có thiên về, hướng
về nên không có đi đến tái sanh. Do không có sự đi đến tái
sanh nên không có từ bỏ và sanh khởi. Do không có từ bỏ và
sanh khởi nên trong tương lai sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu,
não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn
này.

V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm
I. Năm Hận Thù Sợ Hãi (S.ii,68)
1) Trú ở Sàvatthi...
2) Rồi Gia chủ Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc) 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
xuống một bên :
3) -- Khi nào, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiếp phục
được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy đủ bốn Dự lưu
chi, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được khéo thấy,
được khéo thâm nhập, khi ấy, vị ấy nếu muốn, có thể tự mình
tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục,
đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt
được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn
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bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh Ðẳng Giác là mục
tiêu tối hậu của ta".
4) Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục?
5) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì
duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến
trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Ðối
với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được
nhiếp phục.
6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ
hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu
người ấy cảm thọ. Ðối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho,
như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến
trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả
tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Ðối với vị đoạn tuyệt
sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù
được nhiếp phục.
8) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và
duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến
trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Ðối
với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp
phục.
9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đắm say rượu
men, rượu nấu, và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa
đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể
cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Ðối với vị đoạn tuyệt
đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được
nhiếp phục.
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Như vậy, năm sợ hãi, oán thù này được nhiếp phục.
II
10) -- Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ?
11) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử đầy đủ lòng tin
bất động, đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật,
Thế Tôn".
12) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: "Ðây
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả
tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do
người trí tự mình giác hiểu".
13) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng:
"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng
đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn
là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như
pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của
Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng
được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở
trên đời".
14) Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý
mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết,
không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán,
không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định, bốn Dự lưu chi
này được đầy đủ.
15) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy,
được khéo thâm nhập?
16) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư
duy định lý Duyên khởi như sau: "Do cái này có mặt, cái kia
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có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do
cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt".
17) Tức là do duyên vô minh có hành. Do duyên hành
có thức... (như trên)... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ
khổ uẩn này. Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)...
Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Ðây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo
thâm nhập.
18) Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục
được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn Dự lưu chi
này, khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được
khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên
bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt
được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi
dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc,
ta đã được quyết định, Chánh Ðẳng Giác là mục tiêu tối hậu
của ta".
II. Năm Sợ Hãi Hận Thù (S.ii,70)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... (như
trên)... Thế Tôn nói như sau:
3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp
phục được năm sợ hãi hận thù, đầy đủ bốn Dự lưu chi, và khi
nào Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm
nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên bố cho
mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục... (như trên)...
Chánh Ðẳng Giác là mục tiêu tối hậu của ta".
Thế nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục?
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Này các Tỷ-kheo, sợ hãi hận thù do người sát sanh...
này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người lấy của không
cho...
Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người sống tà
hạnh trong các dục...
Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người nói láo...
Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người đắm say
rượu men, rượu nấu...
Như vậy, năm sợ hãi, hận thù này được nhiếp phục.
4) Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đối với Phật...
đối với Pháp... đối với chúng Tăng... Vị ấy đầy đủ các giới
đức được bậc Thánh quý mến...
Như vậy, bốn Dự lưu chi này được đầy đủ.
5) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy,
được khéo thâm nhập?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư
duy định lý Duyên khởi như sau:... Ðây là Thánh lý nhờ trí
tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập.
6) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục
được năm sợ hãi hận thù, được đầy đủ bốn Dự lưu chi, Thánh
lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, vị ấy nếu
muốn, có thể tự mình tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn
diệt được địa ngục, đoạn điệt được bàng sanh, đoạn diệt được
ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự
lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh
Ðẳng Giác là mục tiêu tối hậu của ta".
III. Khổ. (S.ii,71)
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1) ... Trú Tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự
đoạn diệt của khổ. Hãy nghe...
I
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi?
4) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do
ba cái tụ hội nên xúc khởi. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ tập khởi.
5) Do duyên tai và các tiếng...
6) Do duyên mũi và các hương...
7) Do duyên lưỡi và các vị...
8) Do duyên thân và các xúc...
9) Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái
tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ
nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ tập khởi.
II
10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt?
11) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên.
Do ba cái tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não
đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn
này. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ đoạn diệt.
12) Do duyên lỗ tai và các tiếng, nên nhĩ thức sanh
khởi...
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13) Do duyên mũi và các hương, nên tỷ thức sanh
khởi...
14) Do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức sanh khởi...
15) Do duyên thân và các xúc nên thân xúc sanh khởi...
16) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. Do
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não
đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
17) Này các Tỷ-kheo, đây là khổ đoạn diệt.
IV. Thế Giới (S.ii,73)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự
đoạn diệt của thế giới. Hãy nghe...
I
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi?
4) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do
ba cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ
nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên
có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Ðây là thế giới
tập khởi.
5) Do duyên lỗ tai và các tiếng...
6) Do duyên lỗ mũi và các hương...
7) Do duyên lưỡi và các vị...
8) Do duyên thân và các xúc...
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9) Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái
tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do duyên sanh
nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Này các Tỷkheo, đây là sự tập khởi của thế giới.
10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt?
11) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên.
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Ðây là sự
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Ðây là thế giới đoạn diệt.
12) Do duyên lỗ tai và các tiếng...
13) Do duyên lỗ mũi và các hương...
14) Do duyên lưỡi và các vị...
15) Do duyên thân và các xúc...
16) Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên
thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn
toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Ðây là sự đoạn
diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
17) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt.
V. Nàtika (S.ii,84)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong căn nhà gạch.
2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền tọa tuyên thuyết
pháp môn này:
3) -- Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức sanh
khởi. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ.
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Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
4) Do duyên lỗ tai và các tiếng...
5) Do duyên lỗ mũi và các hương...
6) Do duyên lưỡi và các vị...
7) Do duyên thân và các xúc...
8) Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên. Do ba
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên
thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là sự tập
khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
9) Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức sanh
khởi. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ.
Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một
cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Như
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
10) Do duyên lỗ tai và các tiếng...
11) Do duyên lỗ mũi và các hương...
12) Do duyên lưỡi và các vị...
13) Do duyên thân và các xúc...
14) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. Do
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Như vậy là
sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
II
15) Lúc bấy giờ, một vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm
Thế Tôn.
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16) Thế Tôn thấy vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm.
17) Sau khi thấy, Thế Tôn nói với vị Tỷ-kheo ấy:
-- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp môn này không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
18) -- Này Tỷ-kheo, Ông hãy học pháp môn này. Này
Tỷ-kheo, Ông hãy học thuộc lòng pháp môn này. Này Tỷkheo, pháp môn này liên hệ đến mục đích và căn bản Phạm
hạnh.
VI. Một Vị (Bà-La-Môn) (Tạp 12.18 Tha, Ðại 2,85c)
(S.ii,75)
1) ... Trú Tại Sàvatthi.
2) Rồi một vị Bà-la-môn 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 bèn ngồi
xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
-- Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động là
người cảm thọ?
-- Này Bà-la-môn, người hành động là người cảm thọ,
ấy là một cực đoan.
4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động
khác, người cảm thọ khác?
-- Người hành động khác, và người cảm thọ khác, ấy là
cực đoan thứ hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy,
Như Lai thuyết pháp theo trung đạo.
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5) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên
có thức. Do duyên thức nên có danh sắc... Như vậy là sự tập
khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn
nên hành diệt. Do hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của
toàn bộ khổ uẩn này.
6) Khi được nói vậy, vị Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu,
thưa Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm
đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy
ngưỡng.
VII. Jànussoni (S.ii,76)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) 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:
3) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có?
-- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan.
4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không
có?
-- Này Bà-la-môn tất cả đều không có, ấy là cực đoan
thứ hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai
thuyết pháp theo trung đạo.
5) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên
có thức... (như trên)... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ
khổ uẩn này.
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Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh ấy một cách hoàn
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là
sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
6) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế
Tôn:
-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu,
thưa Tôn giả Gotama!...
VIII. Thuận Thế Phái (S.ii,77)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi một Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thế đi đến Thế
Tôn...
Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận
Thế bạch Thế Tôn:
3) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có?
-- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, là chấp kiến thứ nhất
của thế gian.
4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không
có?
-- Tất cả đều không có, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ
hai của thế gian.
5) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là một?
-- Tất cả đều là một, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ ba
của thế gian.
6) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là nhiều?
-- Tất cả đều là nhiều, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ
tư của thế gian.
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Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết
pháp theo con đường trung đạo.
7) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên
có thức... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là sự
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
8) Khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận
Thế bạch Thế Tôn:
-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama!... con xin trọn
đời quy ngưỡng.
IX. Thánh Ðệ Tử (Tạp 14,8 Thánh đệ tử. Ðại 2,98b)
(S.ii,77)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không có
suy nghĩ như sau: "Do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu? Do cái
gì sanh khởi, cái gì sanh khởi? Do cái gì có mặt, các hành
hiện hữu? Do cái gì có mặt, danh sắc hiện hữu? Do cái gì có
mặt, sáu xứ hiện hữu? Do cái gì có mặt, xúc hiện hữu? Do
cái gì có mặt, thọ hiện hữu? Do cái gì có mặt, ái hiện hữu?
Do cái gì có mặt, thủ hiện hữu? Do cái gì có mặt, hữu hiện
hữu? Do cái gì có mặt, sanh hiện hữu? Do cái gì có mặt, già
chết hiện hữu?"
3) Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không
duyên người khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này có mặt,
cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Do
duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên có thức. Do
duyên thức nên có danh sắc... Do duyên sanh nên có già chết.
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Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới
này".
4) Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không có
suy nghĩ như sau: "Do cái gì không có mặt, cái gì không hiện
hữu? Do cái gì diệt, cái gì diệt? Do cái gì không có mặt, hành
không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không hiện
hữu? Do cái gì không có mặt, danh sắc không hiện hữu? Do
cái gì không có mặt, sáu xứ không hiện hữu? Do cái gì không
có mặt, xúc không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thọ
không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, ái không hiện hữu?
Do cái gì không có mặt, thủ không hiện hữu? Do cái gì
không có mặt, hữu không hiện hữu? Do cái gì không có mặt,
sanh không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, già chết
không hiện hữu?".
5) Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không
duyên theo người khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này
không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái
kia diệt. Do vô minh không có mặt, các hành không hiện
hữu. Do các hành không có mặt, thức không hiện hữu. Do
thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu. Do danh sắc
không có mặt, sáu xứ không hiện hữu. Do sáu xứ không có
mặt, xúc không hiện hữu. Do xúc không có mặt, thọ không
hiện hữu. Do thọ không có mặt, ái không hiện hữu. Do ái
không có mặt, thủ không hiện hữu. Do thủ không có mặt,
hữu không hiện hữu. Do hữu không có mặt, sanh không hiện
hữu. Do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu". Vị ấy
hiểu biết như vậy. Như vậy là sự đoạn diệt của thế giới này.
6) Và này các Tỷ-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử như thật
biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế gian như vậy, này các
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử này được gọi là kiến đạt... (như
trên)... đã đứng gõ cửa bất tử.
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X. Thánh Ðệ Tử (S.ii,79)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không có
suy nghĩ như sau: "Do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu? Do cái
gì sanh khởi, cái gì sanh khởi? Do cái gì có mặt, các hành
hiện hữu? Do cái gì có mặt, thức hiện hữu? Do cái gì có mặt,
danh sắc hiện hữu? Do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu? Do
cái gì có mặt, xúc hiện hữu? Do cái gì có mặt, thọ hiện hữu?
Do cái gì có mặt, ái hiện hữu? Do cái gì có mặt, thủ hiện
hữu? Do cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Do cái gì có mặt, sanh
hiện hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu?".
3) Rồi này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không
duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này có mặt,
cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Do
vô minh có mặt, hành hiện hữu. Do hành có mặt, thức hiện
hữu. Do thức có mặt, danh sắc hiện hữu. Do danh sắc có mặt,
sáu xứ hiện hữu. Do sáu xứ có mặt, xúc hiện hữu. Do xúc có
mặt, thọ hiện hữu. Do thọ có mặt, ái hiện hữu. Do ái có mặt,
thủ hiện hữu. Do thủ có mặt, hữu hiện hữu. Do hữu có mặt,
sanh hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu". Vị ấy
hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới này.
4) Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không suy
nghĩ như sau: "Do cái gì không có mặt, cái gì không hiện
hữu? Do cái gì diệt, cái gì diệt? Do cái gì không có mặt, các
hành không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không
hiện hữu... (như trên)... Do cái gì không có mặt, già, chết
không hiện hữu?"
5) Này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không
duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này không
có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt.
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Do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Do các
hành không có mặt, thức không hiện hữu. Do thức không có
mặt, danh sắc không hiện hữu. Do danh sắc không có mặt,
sáu xứ không hiện hữu. Do sáu xứ không có mặt, xúc không
hiện hữu... (như trên)... Do sanh không có mặt, già, chết
không hiện hữu". Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự
đoạn diệt của thế giới này.
6) Vì rằng này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử như thật
biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới này như vậy, này
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ấy được gọi là kiến đạt, vị ấy
thấy diệu pháp này, vị ấy đầy đủ trí của bậc hữu học, vị ấy
đầy đủ minh của bậc hữu học, đã nhập được Pháp lưu, là bậc
Thánh minh đạt tuệ, là vị đã đứng gõ cửa bất tử.

VI. Phẩm Cây
I. Tư Lường (Tạp 12.10, Ðại 2,82c) (S.ii,80)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế
Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tư lường, phải tư
lường như thế nào để chơn chánh diệt khổ một cách trọn
vẹn?
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-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản,
lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói
này. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ
trì.
4) -- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy
nghiệm, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
5) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đang tư
lường, tư lường như sau: "Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng
này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khổ này lấy gì
làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện
hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì không có
mặt, già chết không hiện hữu?"
6) Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Sự đau khổ
nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết,
sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy
sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt,
già chết hiện hữu. Do sanh không có mặt, già chết không
hiện hữu".
7) Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già
chết đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già
chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị Tùy
pháp hành.
8) Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là vị Tỷ-kheo đã
thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận khổ đau
và đoạn diệt già chết.
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9) Tư lường thêm nữa, vị ấy tư lường như sau: "Còn
hữu này, do cái gì làm nhân? Còn thủ này, do cái gì làm
nhân? Còn ái này, do cái gì làm nhân? Còn thọ này, do cái gì
làm nhân? Còn xúc này... Còn sáu xứ này... Còn danh sắc
này... Còn thức này... Còn các hành này, do cái gì làm nhân,
cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì
có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt các hành
không hiện hữu?"
10) Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Các hành
lấy vô minh làm nhân, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh
làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt,
các hành hiện hữu. Do vô minh không có mặt, các hành
không hiện hữu".
11) Và vị ấy biết các hành, biết các hành tập khởi, biết
các hành đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa
đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở
thành vị Tùy pháp hành. Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là
vị Tỷ-kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh
đoạn tận khổ đau và đoạn diệt các hành.
12) Này các Tỷ-kheo, nếu người nào bị vô minh chi
phối, dự tính làm phước hành, thức (của người ấy) đi đến
phước. Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức (của
người ấy) đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất
động hành, thức (của người ấy) đi đến bất động.
13) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đoạn tận vô
minh, minh được sanh khởi. Vị ấy do vô minh đoạn tận,
minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự
tính làm phi phước hành, không dự tính làm bất động hành.
14) Không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy không
chấp thủ một sự gì ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ
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hãi. Không sợ hãi, vị ấy hoàn toàn tịch tịnh. 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".
15) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy vô
thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên
hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ vô
thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên
hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết
thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết
không nên hoan hỷ.
16) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm giác
với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được
cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất
lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly (visannutto).
17) 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". Khi
vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, 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 những
cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái
thân được bỏ qua một bên".
18) Này các Tỷ-kheo, ví như một người từ trong lò
nung của người thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên
một khoảng đất bằng phẳng để sức nóng ở đấy được nguội
dần, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên. Cũng vậy,
này các Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của
thân, vị ấy biết: "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 biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của
sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở
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đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở
thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên".
19) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vị Tỷkheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, có dự tính làm các phước
hành, hay có dự tính làm các phi phước hành, hay có dự tính
làm các bất động hành?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
20) -- Hay nếu các hành không có mặt một cách trọn
vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
21) -- Hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn,
do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
22) -- Hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn
vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
23) -- Hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn,
do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
24) -- Hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do
xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
25) -- Hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do
thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
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26) -- Hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do ái
đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
27) -- Hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do
thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
28) -- Hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do
hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
29) -- Hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn,
do sanh đoạn diệt, thời già chết có hiện hành không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
30) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Phải là
như vậy, này các Tỷ-kheo! Không thể khác vậy. Hãy tin ở
Ta, này các Tỷ-kheo! Hãy quyết định, chớ có nghi ngờ, chớ
có phân vân! Ðây là khổ được đoạn tận.
II. Thủ (Tạp 12.4 Thủ, Ðại 2,80b) (S.ii,84)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các
pháp được chấp thủ (upàdàniyadhammà), ái được tăng
trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu
có mặt. Do duyên hữu nên sanh có mặt. Do duyên sanh nên
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ
khổ uẩn này tập khởi.
3) Này các Tỷ-kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng
mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay
bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh
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thoảng ném cỏ khô vào, và ném củi khô vào. Này các Tỷkheo, như vậy đống lửa lớn ấy được nuôi dưỡng, được tiếp
tế, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên
ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này tập khởi.
5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do
sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là
toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
6) Này các Tỷ-kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng
mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay
bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh
thoảng ném cỏ khô vào, hay phân khô, hay củi khô vào. Như
vậy, này các Tỷ-kheo, đống lửa lớn ấy do nhiên liệu được
tiếp tế trước tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem
lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt.
7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này đoạn diệt.
III. Kiết Sử (Tạp 12.3, Phật Phước, Ðại 2,79c) (S.ii,86)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có
mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên sanh
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có mặt. Do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não
sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và duyên
tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh
thoảng rót dầu thêm và khơi tim lên. Này các Tỷ-kheo, ngọn
đèn dầu ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy,
có thể cháy đỏ trong một thời gian dài.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên
thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này
tập khởi.
5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong
các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt.
Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh
diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn diệt. Như
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
6) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do duyên
tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người
thỉnh thoảng rót thêm dầu vào và không khơi tim lên. Như
vậy, này các Tỷ-kheo, ngọn đèn ấy do nhiên liệu được tiếp tế
trước tiêu diệt và do nhiên liệu khác không được đem thêm,
không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt.
7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên
thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn
diệt.
IV. Kiết Sử (S.ii,87)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dầu và duyên tim,
ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy có người thỉnh thoảng
rót thêm dầu và khơi tim lên. Này các Tỷ-kheo, ngọn đèn dầu
ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể
cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo,
ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng
trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là
toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
3) Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dầu và duyên tim,
ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh
thoảng rót thêm dầu và khơi tim lên. Như vậy, này các Tỷkheo, ngọn đèn dầu ấy do chính nhiên liệu được tiếp tế trước
tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem thêm, không
được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai
sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. .. (như trên)... Như vậy là toàn
bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
V. Cây Lớn (Tạp 12,2 Ðại Thọ, Ðại 2,79b) (S.ii,87)
1) ... Trú tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các
pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập
khởi.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lớn, các rễ của cây
ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều đem
lên nhựa sống cho cây ấy. Này các Tỷ-kheo, cây lớn ấy được
nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững
trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống
thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng
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trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là
toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
4) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... (như trên)... Như vậy là toàn
bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
5) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người
đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây
ấy. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ lớn cho đến
các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng
khúc. Sau khi chặt cây thành từng 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. Sau
khi 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 vun
thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đổ tro
ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các
Tỷ-kheo, cây lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, trong tương lai không thể
sống lại được.
6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy được sự
nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này đoạn diệt.
VI. Cây Lớn (S.ii,88)
1) ... Trú tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ
của cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ ấy
đều đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các Tỷ-kheo, cây lớn
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ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể
đứng vững trong một thời gian dài.
3) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên
ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này tập khởi.
4) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người đến,
cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau
khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào cái
mương, người ấy nhổ các rễ lớn... (như trên)... hay đổ tro vào
dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các Tỷkheo, cây lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la,
làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai không thể
sống lại được.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này đoạn diệt.
VII. Cây Non (Tạp 12,1 Chủng Thọ, Ðại 2, 79a) (S.ii.89)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ được
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập
khởi.
3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, có người thỉnh
thoảng vun xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm phân, thỉnh thoảng
tưới thêm nước. Này các Tỷ-kheo, cây non ấy được nuôi dưỡng
như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn
mạnh.

110

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập
khởi.
5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong
các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt...
(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, có người đến,
cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy, sau
khi chặt đứt, 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
từng 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. Sau khi phơi giữa nắng và gió, người
ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống
tro. Sau khi vun thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa
gió lớn hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây non ấy, rễ bị cắt đứt, làm
thành như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong
tương lai không thể sống lại được.
7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên
thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn
diệt.
VIII. Danh Sắc (S.ii, 90)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) ... Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các
pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu
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xứ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập
khởi.
3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, các rễ của cây
ấy đâm thẳng xuống dưới và đâm ngang ra, tất cả rễ ấy đem
lên nhựa sống. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn ấy được
nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể được đứng
vững trong một thời gian dài.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi... (như
trên)...
5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các
pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. Do danh sắc diệt
nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này đoạn diệt.
6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người
đến, cầm cái cuốc và cái giỏ... (như trên)... Trong tương lai
không thể sống lại được.
7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại
trong các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. Do
danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn
bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
IX. Thức (S.ii, 91)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các
pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức, nên danh
sắc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này
tập khởi.
3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, rễ của các cây
ấy... (như trên)...

112

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt
trong các pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức
nên danh sắc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ
khổ uẩn này tập khởi.
5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các
pháp kiết sử, thức không sanh. Do thức diệt nên danh sắc
diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người đến,
cầm cái cuốc và cái giỏ... (như trên)... trong tương lai không
thể sống lại được.
7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại
trong các pháp kiết sử, thức không có sanh khởi. Do thức
diệt nên danh sắc diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này đoạn diệt.
X. Nhân (S.ii, 92)
1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại một
thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kammàsadamma.
2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay,
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, sâu xa thay là định lý Duyên
khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Nhưng đối với
con định lý ấy có vẻ rõ ràng, minh bạch!
4) -- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này
Ananda! Sâu xa thay, này Ananda là định lý Duyên khởi này,
và sâu xa thật là định nghĩa này. Này Ananda, chính vì
không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập
pháp này mà chúng sanh nay bị rối ren như cuộn chỉ, bị phủ
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đầy bởi bệnh cằn cỗi, như cỏ munjà, như cây lau, không
thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ.
5) Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp
được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, hữu có
mặt. Do duyên hữu, sanh có mặt. Do duyên sanh, già chết,
sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này tập khởi.
6) Này Ananda, ví như một cây lớn, các rễ của cây ấy
đâm xuống và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều hút lên nhựa sống
cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như
vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời
gian dài.
7) Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái,
thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có mặt... (như trên)... Như vậy
là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
8) Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp
chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như
trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
9) Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi
đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ cây ấy.
Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi
đào mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con,
rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra
từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng
miếng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ấy phơi
giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy
lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống
tro. Sau khi vun lại thành đống tro, hoặc người ấy sàng trong
gió lớn hay đổ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi.
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Như vậy, này Ananda, cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành
như cây ta-la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại
trong tương lai.
10) Như vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong các
pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do
sanh diệt, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

VII. Ðại Phẩm Thứ Bảy
I. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12.7 Vô Văn, Ðại 2, 81c)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể
nhàm chán, viễn ly, giải thoát thân do bốn đại tạo thành này.
3) Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thấy được cái
thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được
thủ, được xả.
Do vậy, ở đây kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán,
viễn ly, giải thoát.
4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở
đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán,
không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát.
5) Vì sao? Ðã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái này là
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".
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Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể
giải thoát.
6) Này các Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm
phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này xem như là tự
ngã, hơn là đối với tâm.
7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo thành
này được thấy đứng vững một năm, đứng vững hai năm,
đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, đứng vững năm
năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng
vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững
năm mươi năm, đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều
hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là
khác.
8) Này các Tỷ-kheo, ví như một con khỉ trong khi đi lại
trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy
xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các Tỷkheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức này cả đêm và ngày, khởi
lên là khác, diệt đi là khác.
9) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử khéo
chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: "Do cái này có mặt,
cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này
không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia
diệt". Ví như do duyên vô minh, các hành sanh khởi. Do
duyên hành, thức sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này tập khởi.
10) Do đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn toàn
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
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11) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử,
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối
với thức. Do nhàm chán nên viễn ly; do viễn ly nên giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết được: "Ta giải
thoát", vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành,
những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này
nữa".
II. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12,8 Vô Văn, Ðại 2, 82a)
(S.ii,95)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể
nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân
do bốn đại tạo thành này.
3) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thấy thân do bốn đại
tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do
vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, viễn ly,
giải thoát.
4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở
đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán,
không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát.
5) Vì sao? Ðã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái này là
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, ở
đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có
thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có
thể giải thoát.
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6) Này các Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm
phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này, xem như là tự
ngã, hơn là đối với tâm.
7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo thành
này được thấy đứng vững một năm, đứng vững hai năm,
đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, đứng vững năm
năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng
vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững
năm mươi năm, đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều
hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là
khác.
8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử khéo
chơn chánh tư duy lý duyên khởi: "Do cái này có mặt, cái kia
có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có
mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt".
9) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác
lạc thọ, nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm
giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên do duyên xúc
đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy được chấm dứt.
10) Này các Tỷ-kheo do duyên xúc đưa đến cảm giác
khổ thọ, nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm
giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi lên do duyên xúc
đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy chấm dứt.
11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác
bất khổ bất lạc thọ, nên bất khổ bất lạc thọ sanh khởi. Do xúc
đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất khổ bất
lạc thọ được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ
bất lạc ấy diệt, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt.
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12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do hai khúc cây cọ xát
hòa hợp nên sức nóng được sanh, lửa được khởi lên. Do hai
khúc cây ấy xa lìa tách biệt, nên sức nóng ấy đoạn diệt, sức
nóng ấy chấm dứt.
13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến
cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc đưa đến cảm
giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên do duyên xúc
đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy chấm dứt.
14) Do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ...
15) Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ,
nên bất khổ bất lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến
cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ
ấy được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất
lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt.
16) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với xúc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên
viễn ly; do viễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi
lên, biết rằng: "Ta đã giải thoát", vị ấy biết rõ : "Sanh đã tận,
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn
trở lại trạng thái này nữa".
III. Thịt Ðứa Con (Tạp 15.11 Tử Nhục, Ðại 2, 102b)
(S.ii,97)
1) ...Ở Sàvatthi.
2) ...Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự
tồn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay
chúng sanh.
3) Thế nào là bốn? Ðoàn thực hoặc thô, hoặc tế; thứ hai
là xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; thứ tư là thức thực.
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Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại,
hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài
chúng sanh.
4) Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét
như thế nào?
5) Ví như, này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng đem theo
một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã, với một
đứa con khả ái, thương mến.
6) Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đang
đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao
mòn, khánh tận. Và một vùng hoang vu còn lại chưa được họ
vượt qua.
7) Rồi này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng người ấy suy
nghĩ: "Ðồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, khánh
tận; còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua; vậy
chúng ta hãy giết đứa con một, khả ái, dễ thương này, làm
thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng
hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết
hại".
8) Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ
thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt
qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập
ngực, than khóc: "Ðứa con một ở đâu? Ðứa con một ở đâu?"
9) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Họ ăn món
ăn có phải để vui chơi? Hay họ ăn món ăn để tham đắm? Hay
họ ăn món ăn để trang sức? Hay họ ăn món ăn để béo tốt?
-- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn.
10) -- Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt
qua vùng hoang vu?
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-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
11) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói đoàn thực cần
phải nhận xét như vậy. Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được
hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được
hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được
hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết sử này, một vị
Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này.
12) Và này các Tỷ-kheo, xúc thực cần phải nhận xét
như thế nào?
13) Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị lở da,
nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường
cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở
cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sanh vật
sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời
các sanh vật giữa hư không cắn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò
cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các chỗ
ấy cắn nó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói xúc thực cần
phải được nhận xét.
14) Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời
ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết,
thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm
thêm nữa.
15) Và này các Tỷ-kheo, tư niệm thực cần phải nhận
xét như thế nào?
16) Này các Tỷ-kheo, ví như một hố than hừng, sâu
hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy
không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống, không
muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi
đến, nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố
than hừng ấy. Này các Tỷ-kheo, người ấy quyết chí muốn
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lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa
hố than hừng ấy.
17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như
sau: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy, ta
đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các
Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét.
18) Này các Tỷ-kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết,
thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói
rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa.
19) Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét
như thế nào?
20) Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn
trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Ðại
vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hãy
trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau
về người ấy: "Các Ông hãy đi và đánh người này với một
trăm hèo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm
hèo vào buổi sáng.
21) Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người
ấy như thế nào?" -- "Thưa Ðại vương, người ấy vẫn còn
sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ
đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa.
22) Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người
ấy như thế nào?" -- "Thưa Ðại vương, người ấy vẫn còn
sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều".
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23) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy
trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có
cảm thọ khổ ưu không?
-- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên
ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến ba trăm hèo!
24) -- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần
phải nhận xét.
25) Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời
danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời Ta
nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa.
IV. Có Tham (Tạp 15.12-4. Ðại 2,102c) (S.ii,101)
1) ...Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn
tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài
chúng sanh.
3) Thế nào là bốn? Ðoàn thực thô hoặc tế, xúc thực là
thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư.
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại
hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài
chúng sanh.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có
hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức
được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào
có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào
có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.
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5) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... (như
trên)...
6) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực...
7) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, có
hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có
thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ
nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ
nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.
8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm hay
một người thợ vẽ. Nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ,
màu xanh, hay màu đỏ, có một tấm bảng khéo đánh bóng,
một bức tường hay tấm vải, có thể phác họa hình người đàn
bà hay người đàn ông có đầy đủ chân tay.
9) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực,
có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ
nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ
nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ
nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có
sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.
10) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...
11) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với niệm thực...
12) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham,
có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có
thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào
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có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào
có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương
lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh,
già, chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong
tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.
13) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực không có
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú,
tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ
ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh,
chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có
các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai,
chỗ ấy không có sanh, già, chết trong tương lai. Chỗ nào
không có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy
không có sầu, không có khổ, không có não.
14) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...
15) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực ...
16) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú,
tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ
ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh,
chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có
các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai,
chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy
không có sầu, không có khổ, không có não.
17) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có mái hay
một dãy hành lang có mái, có cửa sổ phía Bắc, phía Nam,
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hay phía Ðông. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng ngang qua
cửa sổ chiếu vào, thời chiếu vào chỗ nào?
-- Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây.
18) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có tường phía Tây,
thời chiếu vào chỗ nào?
-- Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất.
19) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có đất, thời chiếu
vào chỗ nào?
-- Bạch Thế Tôn, chiếu trên nước.
20) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có nước, thời chiếu
vào chỗ nào?
-- Bạch Thế Tôn, không có chiếu ở đâu cả.
21) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn
thực không có tham, không có hỷ, không có ái...
22) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...
23) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực...
24) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú.
Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc
sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các
hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng,
chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không
có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh, già
chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già chết trong
tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ,
không có não.

126

Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên

V. Thành Ấp (Tạp 12.5, Ðại 2,80b) (Tăng 384, Ðại 2)
(S.ii,104)
1) ...Tại Sàvatthi.
2) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ,
chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ
như sau: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh,
bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau khổ
này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này,
không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết".
3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do
cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì, già chết sanh
khởi?"
4) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh có mặt nên già
chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi".
5) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu ? Ái hiện hữu ?
Thọ hiện hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? Danh sắc
hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh khởi?"
6) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức có mặt nên
danh sắc hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi".
7) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cái gì, thức sanh
khởi?"
8) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau : "Do danh sắc có mặt
nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sanh khởi".
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9) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Thức
này trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy,
chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh,
nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức,
danh sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi.
Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi..". Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này tập khởi.
10) "Tập khởi, tập khởi". Này các Tỷ-kheo, đối với các
pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi
lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên.
11) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu? Do cái gì diệt,
già chết diệt?"
12) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh không có mặt,
nên già chết không hiện hữu. Do sanh diệt, nên già chết diệt".
13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do
cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu không hiện
hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không
hiện hữu? Xúc không hiện hữu? Sáu xứ không hiện hữu?
Danh sắc không hiện hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?"
14) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức không có mặt,
danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt nên danh sắc diệt".
15) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cái gì diệt,
nên thức diệt ?"
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16) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do danh sắc không có
mặt, thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt nên thức diệt".
17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Ta
đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do
danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt.
Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc
diệt. ..(như trên)...Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn
diệt".
18) "Ðoạn diệt, đoạn diệt". Này các Tỷ-kheo, đối với
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.
19) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người khi đi qua một
khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một
đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi
theo con đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, người ấy
thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy
đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy
đẹp đẽ.
20) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy báo cáo với vua hay
vị đại thần: "Chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu
rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một
đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo
con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do
người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ
hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các Tôn giả, hãy xây dựng
lại ngôi thành ấy".
21) Rồi này các Tỷ-kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây
dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy, sau một thời gian
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lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng,
đông đúc, tràn đầy người ở.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy một con đường
cũ, một đạo lộ cũ do các vị Chánh Ðẳng Giác thuở xưa đã đi
qua.
22) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường cũ, đạo
lộ cũ ấy do các vị Chánh Ðẳng Giác thuở xưa đã đi qua? Ðây
chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri
kiến... chánh định. Con đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con
đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Ðẳng Giác thuở xưa
đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Ði theo con đường ấy,
Ta thấy rõ già chết; Ta thấy rõ già, chết tập khởi; Ta thấy rõ
già chết đoạn diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết
đoạn diệt.
23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Ði theo con đường
ấy; Ta thấy rõ sanh... Ta thấy rõ hữu... Ta thấy rõ thủ... Ta
thấy rõ ái... Ta thấy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... Ta thấy rõ sáu
xứ... Ta thấy rõ danh sắc... Ta thấy rõ thức...
32) Ta đi theo con đường ấy. Ði theo con đường ấy, Ta
thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ
các hành đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành
đoạn diệt.
33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỷkheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỷkheo, tức là Phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng
đại, chúng đa, người nhiều và được chư Thiên, loài Người
khéo léo trình bày.
VI. Xúc Chạm, Biết Rõ (Tạp 12.9, Xúc Pháp. Ðại 2.82a)
(S.ii,107)
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1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị
trấn dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma.
2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "Này các Tỷkheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế
Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có nắm giữ với nội xúc
hay không?
4) Ðược nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, con có nắm giữ, với nội xúc.
5) -- Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc như
thế nào?
6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy không
làm tâm Thế Tôn thỏa mãn.
7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay
đã đến thời Thế Tôn nói về nội xúc. Sau khi nghe, các Tỷkheo sẽ thọ trì.
8) -- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm,
Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
9) Thế Tôn nói như sau:
-- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi nắm giữ
nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ đa loại, đa
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dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự đau khổ này lấy cái
gì làm nhân, hay lấy cái gì làm tập khởi, lấy cái gì làm tác
sanh, lấy cái gì làm hiện hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện
hữu? Cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?". Vị ấy
nắm giữ nội xúc, biết như sau: "Sự đau khổ đa loại, đa dạng
này khởi lên ở đời với già chết. Sự đau khổ này lấy sanh y
làm nhân, lấy sanh y làm tập khởi, lấy sanh y làm tác sanh,
lấy sanh y làm hiện hữu. Do sanh y có mặt, già chết hiện
hữu. Do sanh y không có mặt, già chết không hiện hữu". Vị
ấy biết già chết. Vị ấy biết già chết tập khởi. Vị ấy biết già
chết đoạn diệt. Vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già
chết đoạn diệt. Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành
một vị tùy pháp hành.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực hành để
diệt tận khổ đau, để đoạn diệt già chết một cách hoàn toàn.
10) Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và nắm giữ như sau:
"Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có mặt, sanh y hiện
hữu? Cái gì không có mặt, sanh y không hiện hữu?". Vị ấy
nắm giữ nội xúc, biết được như sau: "Sanh y lấy ái làm nhân,
lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm tác sanh, lấy ái làm hiện hữu.
Do ái có mặt, sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y
không hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, biết
sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng đưa đến sanh y
đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy được gọi là tùy pháp
hành.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh
thực hành để tận diệt đau khổ và đoạn diệt sanh y một cách
hoàn toàn.
11) Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và nắm giữ như sau:
"Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khởi lên, an trú tại
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chỗ nào được an trú?". Vị ấy nắm giữ nội xúc, biết được như
sau: "Tất cả những gì ở đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ
ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở
đời khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi
lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái được an trú".
12) ... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn...
13) ... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn...
14) ... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn...
15) ... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn...
16) ... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, ái
được sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú.
17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ, là Samôn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là
thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, thấy là
tự ngã, những người ấy làm ái tăng trưởng.
18) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những
người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ
tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát sanh, già,
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải
thoát khỏi đau khổ.
19) Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai là Samôn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là
thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy
là an ổn, những người ấy sẽ làm ái tăng trưởng.
20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng,
những người ấy sẽ làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm
đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ không có
thể giải thoát khỏi đau khổ.
21) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn
hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường
còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn,
những người ấy làm ái tăng trưởng.
22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những
người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ
tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh,
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải
thoát khỏi đau khổ.
23) Này các Tỷ-kheo, ví như một bình bằng đồng, đựng
nước uống có sắc, có hương, có vị và nước uống ấy có pha
thuốc độc. Rồi một người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng
áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước và có những người nói
với người ấy như sau: "Này Bạn, bình đồng đựng nước uống
này, có sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ấy có pha
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, Bạn sẽ
được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do
nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến chết, hay đau khổ gần như
chết". Người kia có thể uống bình nước bằng đồng ấy một
cách hấp tấp không suy nghĩ, không từ bỏ. Người kia do
nhân duyên ấy, có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết.
24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những ai trong quá
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái hấp dẫn ở
đời...
25) ... Những ai trong tương lai...
26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn
hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là
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thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy
là an ổn, những người ấy làm ái tăng trưởng.
27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những
người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ
tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh,
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ không thể giải thoát
khỏi đau khổ.
28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là Samôn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là
vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là
đáng sợ hãi, những người ấy từ bỏ ái.
Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Những
ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ
bỏ đau khổ, những người ấy đã được giải thoát khỏi sanh,
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ đã giải thoát
khỏi đau khổ.
29) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai là Samôn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là
vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là
đáng sợ hãi, những người ấy sẽ từ bỏ ái.
30) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y...
Ta nói họ có thể giải thoát khỏi đau khổ.
31) Còn những ai, này các Tỷ-kheo, trong hiện tại là
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời
là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái.
32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y.
Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ.
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Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy sẽ giải thoát khỏi
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ sẽ giải thoát
khỏi đau khổ.
33) Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước bằng đồng
có sắc, có hương, có vị, nhưng bị pha thuốc độc. Rồi có
người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run
rẩy, khát nước. Có những người nói với người ấy : "Này
Bạn, bình nước bằng đồng này có sắc, có hương, có vị,
nhưng bình nước uống ấy bị pha thuốc độc. Nếu Bạn muốn,
hãy uống. Trong khi uống, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương,
về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến
chết, hay đau khổ gần như chết".
34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ như
sau: "Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này với uống
rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa đông (sanh tô), hay nhiếp
phục với ngậm muối, hay nhiếp phục với cháo chua. Nhưng
ta không có thể uống thứ này, nó khiến ta phải bất hạnh, đau
khổ lâu dài". Người ấy sau khi suy nghĩ, không uống và từ
bỏ thứ nước uống ấy. Do nhân duyên này, người ấy không đi
đến chết, hay sự đau khổ gần như chết.
35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những ai trong thời
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái hấp
dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khổ, thấy là vô ngã, thấy
là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ đoạn trừ ái.
36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ sanh
y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy đoạn trừ đau
khổ. Những ai đoạn trừ đau khổ, những người ấy được giải
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ
được giải thoát khỏi đau khổ.
37-38) Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai...
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39) Những ai trong thời hiện tại là Sa-môn hay Bà-lamôn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy
là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ
bỏ ái.
40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y.
Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ.
Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ được
giải thoát khỏi đau khổ.
VII. Bó Lau (Tạp 12.6 Lô, Ðại 2,81a) (S.ii,112)
1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahàkotthita
trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ) ở
Migàdàya (rừng nai).
2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu,
bèn ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với
Tôn giả Sàriputta:
-- Này Hiền giả Sàriputta, già chết do tự mình tạo ra,
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do
người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình tạo ra,
không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh?
4) -- Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không
do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già chết cũng không
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phải không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra,
không do tự nhiên sanh. Già chết do duyên sanh.
5) -- Này Hiền giả Sàriputta, có phải sanh do tự mình
làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình làm ra và
do người khác làm ra, hay sanh không do tự mình làm ra và
không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh?
6) -- Này Hiền giả Kotthita, sanh không do tự mình làm
ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do tự mình
làm ra và người khác làm ra, hay sanh cũng không phải
không do tự mình làm ra và không phải không do người khác
làm ra, cũng không do tự nhiên sanh. Sanh do duyên hữu.
7-18) -- Này Hiền giả Sàriputta, hữu có phải do tự mình
làm ra... thủ có phải do tự mình làm ra... ái có phải do tự
mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm ra... xúc có phải do
tự mình làm ra... sáu xứ có phải do tự mình làm ra...
19) ... Danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc có
phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm
ra và do người khác làm ra, hay danh sắc có phải không do tự
mình làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên
sanh?
20) -- Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không phải do tự
mình làm ra, danh sắc không phải do người khác làm ra,
danh sắc không phải do tự mình làm ra và do người khác làm
ra, hay danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra
và không phải không do người khác làm ra, không do tự
nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức.
21) -- Này Hiền giả Sàriputta, có phải thức do tự mình
làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình làm ra và
do người khác làm ra, hay có phải thức không do tự mình
làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh?
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22) -- Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình
làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không do tự
mình làm ra và không do người khác làm ra, hay thức cũng
không phải không do tự mình làm ra và không phải không do
người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do duyên
danh sắc.
23) -- Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta
như sau: "Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không do tự mình
làm ra, danh sắc không do người khác làm ra, danh sắc không
do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, danh sắc
cũng không phải không do tự mình làm ra và không phải không
do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Danh sắc do
duyên thức".
24) Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta
như sau: "Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình làm
ra, không do người khác làm ra, không do tự mình làm ra và
người khác làm ra, cũng không phải không do tự mình làm
ra và không phải không do người khác làm ra, không do tự
nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc".
25) Này Hiền giả Sàriputta, cần phải hiểu như thế nào ý
nghĩa lời nói này?
-- Vậy này Hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví dụ,
người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói.
26) Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Cũng vậy,
này Hiền giả, do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên
thức, danh sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh
khởi. Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi... (như trên)... Như vậy
là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này Hiền giả, nếu một bó lau
được kéo qua một bên, bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau
kia được kéo qua một bên, bó lau này được rơi xuống. Cũng
vậy, này Hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt
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nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ
diệt nên xúc diệt... (như trên)... như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này đoạn diệt.
27) -- Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta! Thật hy
hữu thay, Hiền giả Sàriputta! Lời nói khéo nói này của Hiền
giả Sàriputta và lời nói với ba mươi sáu sự này của Hiền giả
Sàriputta, chúng tôi xin tùy hỷ.
28) -- Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết pháp để
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để được gọi
là vị Tỷ-kheo thuyết pháp. Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo
thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ
để được gọi là Tỷ-kheo tùy pháp hành. Này Hiền giả, nếu
một Tỷ-kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh
được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để được gọi vị
Tỷ-kheo đã đạt được hiện tại Niết-bàn.
VIII. Kosambi (Tạp 14.9, Miệt-sư-la. Ðại 2,98c) (S.ii,115)
1) Một thời Tôn giả Musìla, Tôn giả Sàvittha, Tôn giả
Nàrada, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, vườn Ghosità.
I
2) Rồi Tôn giả Sàvittha nói với Tôn giả Musìla:
-- Này Hiền giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích,
ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng
(àkàraparivitakkà), ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm
(ditthinijjhànakhanti), Tôn giả Musìla tự mình có trí biết
được: "Do duyên sanh, già chết sanh khởi"?
3) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết được, tôi có
thấy được: "Do duyên sanh, già chết sanh khởi".
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4) -- Này Hiền giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musìla tự mình
có trí biết được: "Do duyên hữu, nên sanh sinh khởi... (như
trên)...
5) ... "Do duyên thủ nên hữu sanh khởi".
6) ... "Do duyên ái nên thủ sanh khởi".
7) ... "Do duyên thọ nên ái sanh khởi".
8) ... "Do duyên xúc nên thọ sanh khởi".
9) ... "Do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi".
10) ... "Do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi".
11) ... "Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi".
12) ... "Do duyên hành nên thức sanh khởi".
13) ... "Do duyên vô minh nên hành sanh khởi".
14) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết được, tôi thấy
được: "Do duyên vô minh, các hành sanh khởi".
15) -- Này Hiền giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
sự thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musìla tự
mình có trí biết như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt".
16) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy
như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt".
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17) -- Này Hiền giả Musàa, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musìla tự mình
có trí biết như sau: "Do hữu diệt, nên sanh diệt".
18-24)... "Do thủ diệt, nên hữu diệt... Do ái diệt, nên
thủ diệt... Do thọ diệt, nên ái diệt... Do xúc diệt nên thọ diệt...
Do sáu xứ diệt, nên xúc diệt... Do danh sắc diệt, nên sáu xứ
diệt... Do thức diệt, nên danh sắc diệt... Do hành diệt, nên
thức diệt... Do vô minh diệt, nên hành diệt".
25) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy
như sau: "Do vô minh diệt, nên hành diệt"
26) -- Này Hiền giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musìla tự mình
có trí biết như sau: " Do hữu diệt là Niết-bàn".
27) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài
thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy
như sau: "Do hữu diệt là Niết-bàn".
28) -- Như vậy, Tôn giả Musìla là bậc A-la-hán đã đoạn
tận các lậu hoặc?.
29) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Musìla giữ im lặng.
II
30) Rồi Tôn giả Nàrada nói với Tôn giả Sàvittha:
-- Này Hiền giả Sàvittha, lành thay nếu tôi được hỏi câu
này. Hãy hỏi tôi câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho Hiền giả câu
hỏi này.
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31) -- Tôn giả Nàrada hãy lấy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi
Tôn giả Nàrada câu hỏi này. Và Tôn giả Nàrada hãy trả lời
cho tôi câu hỏi này.
32-57)... -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin... tôi
biết như sau, tôi thấy như sau: "Do hữu diệt là Niết-bàn".
58) -- Như vậy, Tôn giả Nàrada là bậc A-la-hán, đã
đoạn tận các lậu hoặc?
59) -- Này Hiền giả, "Do hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo
thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ. Nhưng tôi không phải là vị
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc.
60) Ví như trên một con đường hoang vắng có một
giếng nước. Tại đấy không có dây, không có gàu nước. Rồi
có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi,
run rẩy, khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được:
"Giếng này có nước", nhưng đứng chịu, thân thể không chạm
nước.
61) Cũng vậy, này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi
khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải
là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc.
III
62) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả
Sàvittha:
-- Này Hiền giả Sàvittha, nói như vậy thời Hiền giả nói
gì về Tôn giả Nàrada?
63) -- Này Hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói
gì về Tôn giả Nàrada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt đẹp.
IX. Nước Thủy Triều Dâng (S.ii,118)
1) Như vầy tôi nghe.
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Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong
vườn ông Anàthapindika.
2) Tại đây...
3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào biển lớn dâng lên thời
các sông lớn dâng lên; khi nào các sông lớn dâng lên thời các
sông nhỏ dâng lên; khi nào các sông nhỏ dâng lên thời các hồ
lớn dâng lên; khi nào các hồ lớn dâng lên thời các hồ nhỏ
dâng lên.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào vô minh dâng
lên thời các hành dâng lên; khi nào các hành dâng lên thời
thức dâng lên; khi nào thức dâng lên thời danh sắc dâng lên;
khi nào danh sắc dâng lên thời sáu xứ dâng lên; khi nào sáu
xứ dâng lên thời xúc dâng lên; khi nào xúc dâng lên thời thọ
dâng lên; khi nào thọ dâng lên thời ái dâng lên; khi nào ái
dâng lên thời thủ dâng lên; khi nào thủ dâng lên thời hữu
dâng lên; khi nào hữu dâng lên thời sanh dâng lên; khi nào
sanh dâng lên thời già chết dâng lên.
5) Này các Tỷ-kheo, biển lớn không dâng lên thời sông
lớn không dâng lên; sông lớn không dâng lên thời sông nhỏ
không dâng lên; sông nhỏ không dâng lên thời hồ lớn không
dâng lên; hồ lớn không dâng lên thời hồ nhỏ không dâng lên.
6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh không dâng lên
thời các hành không dâng lên; các hành không dâng lên thời
thức không dâng lên; thức không dâng lên thời danh sắc
không dâng lên; danh sắc không dâng lên thời sáu xứ không
dâng lên; sáu xứ không dâng lên thời xúc không dâng lên;
xúc không dâng lên thời thọ không dâng lên; thọ không dâng
lên thời ái không dâng lên; ái không dâng lên thời thủ không
dâng lên; thủ không dâng lên thời hữu không dâng lên; hữu
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không dâng lên thời sanh không dâng lên; sanh không dâng
lên thời già chết không dâng lên.
X. Susìma (Tạp 14.5 Ðại 2,96b) (S.ii,119)
1) Như vậy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng con sóc.
I
2) Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng và
Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực,
sàng tọa và dược phẩm trị bệnh.
3) Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, được tôn
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng và
cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng
tọa và dược phẩm trị bệnh.
4) Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính,
không được tôn trọng, không được kính lễ, không được cúng
dường, không được tôn sùng và cũng không nhận được các
vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa và dược
phẩm trị bệnh.
II
5) Lúc bấy giờ du sĩ Susìma trú ở Ràjagaha cùng với
đại chúng du sĩ.
6) Rồi hội chúng du sĩ của Susìma nói với du sĩ
Susìma:
-- Thưa Hiền giả Susìma, ngài hãy đi đến và sống Phạm
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn Gotama. Sau khi ngài học
Chánh pháp xong hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng
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tôi học pháp ấy chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy
chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ,
được cúng dường, được tôn sùng và chúng tôi sẽ nhận được
các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa và
dược phẩm trị bệnh.
7) -- Thưa vâng, các Hiền giả.
Du sĩ Susìma nghe theo hội chúng của mình, liền đi đến
Tôn giả Ananda; sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi
thăm với Tôn giả Ananda; sau khi nói lên những lời chào
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
III
8) Ngồi xuống một bên, du sĩ Susìma nói với Tôn giả
Ananda:
-- Này Hiền giả Ananda, tôi muốn sống Phạm hạnh
trong Pháp và Luật này.
9) Rồi Tôn giả Ananda đưa du sĩ Susìma đi đến Thế
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
10) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế
Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, du sĩ Susìma này nói như sau: "Này
Hiền giả Ananda, tôi muốn sống Phạm hạnh trong Pháp và
Luật này".
11) -- Vậy Ananda, hãy cho Susìma xuất gia.
12) Và du sĩ Susìma được xuất gia dưới sự chỉ đạo của
Thế Tôn và được thọ đại giới.
13) Lúc bấy giờ nhiều vị Tỷ-kheo ở trước mặt Thế Tôn
đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng tôi biết rõ rằng: 'Sanh
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đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm,
không còn trở lui trạng thái này nữa.' "
IV
14) Tôn giả Susìma được nghe: Nhiều Tỷ-kheo trước
mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng tôi biết
rõ rằng: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.'"
15) Rồi Tôn giả Susìma đi đến các Tỷ-kheo; sau khi
đến nói lên với những Tỷ-kheo ấy những lời chào đón hỏi
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu,
liền ngồi xuống một bên.
16) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma nói với các
Tỷ-kheo ấy:
-- Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước mặt Thế
Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng con biết rõ rằng:
'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa'"?
-- Thưa có vậy, này Hiền giả.
17) -- Nhưng, chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy
chắc chứng được nhiều loại thần thông khác nhau: Một thân
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi
ngang hư không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở
trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền;
ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay
chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời, những vật có oai lực,
đại oai thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại cho
đến cõi Phạm thiên?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
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18) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như
vậy, chứng được thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu nhân, có thể
nghe hai loại tiếng: chư Thiên và loài Người, xa và gần?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
19) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như
vậy, với tâm của mình biết được tâm của các chúng sanh
khác, các loài Người khác: Tâm có tham biết là tâm có tham;
tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết là
tâm có sân; tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si
biết là tâm có si; tâm không si biết là tâm không si; tâm
chuyên chú biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết là tâm
tán loạn. Ðại hành tâm biết là đại hành tâm; không phải đại
hành tâm biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô
thượng biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng biết là
tâm vô thượng. Tâm Thiền định biết là tâm Thiền định; tâm
không Thiền định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải
thoát biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát biết là tâm
không giải thoát?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
20) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như
vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ. Như một đời, hai đời, ba
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời,
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời,
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại
chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ.
Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được
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sanh ra ở đây". Như vậy, chư Tôn giả nhớ đến nhiều đời
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
21) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như
vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và
chết của chúng sanh. Chư Tôn giả biết rõ rằng chúng sanh,
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những
chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, làm những ác
hạnh về lời nói, những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh,
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú,
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những
thiện hạnh về thân, làm những thiện hạnh về lời nói, làm
những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy
sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú,
cõi trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu
nhân, các vị thấy sự sống chết của chúng sanh. Các vị biết rõ
rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của
họ?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
22) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như
vậy, sau khi vượt khỏi Sắc giới, thân cảm xúc Vô sắc giới, an
trú vào tịch tịnh giải thoát?
-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả.
23) -- Hay ở đây, có phải chư Tôn giả vừa trả lời như
vậy, vừa không chứng được các pháp này?
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24) --Này Hiền giả, không có chứng được gì.
25) -- Như thế nào?
-- Thưa Hiền giả Susìma, chúng tôi chứng được tuệ giải
thoát.
26) -- Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi
lời nói vắn tắt này của chư Tôn giả. Lành thay nếu được chư
Tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách
rộng rãi lời nói vắn tắt này của chư Tôn giả!
27) -- Này Hiền giả Susìma, dù cho Ông có biết hay
Ông không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát.
V
28) Rồi Tôn giả Susìma từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một
bên.
29) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma trình bày lên
Thế Tôn tất cả câu chuyện với các Tỷ-kheo ấy.
30) -- Này Susìma, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí
về Niết-bàn.
31) -- Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một
cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn,
lành thay nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu ý
nghĩa một cách rộng rãi, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn!
32) -- Này Susìma, dù cho Ông có biết hay Ông không
có biết, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về Niết-bàn.
Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô
thường?
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-- Là vô thường, bạch Thế Tôn?
33) -- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng khi chúng ta quán vật ấy là: "Cái này là của tôi, cái
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
34) -- Thọ là thường hay vô thường?
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
35) -- Tưởng là thường hay vô thường?
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
36) -- Các hành là thường hay vô thường?
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
37) -- Thức là thường hay vô thường?
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng nếu chúng ta quán vật ấy là: "Cái này là của tôi, cái
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
38) -- Do vậy, này Susìma, cái gì thuộc sắc pháp quá
khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay
thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp cần phải được quán như
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chơn như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".
39) Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như
trên)...
40) Cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như
trên)...
41) Cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như
trên)...
42) Cái gì thuộc thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần
phải quán như chơn với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự
ngã của tôi".
43) Này Susìma, thấy như vậy, vị Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối
với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải
thoát". 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". Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên sanh, già
chết sanh khởi"?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
44) ...
45) -- "Do duyên thủ, hữu sanh khởi?" Này Susìma,
Ông có thấy chăng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
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46) -- Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên ái,
thủ sanh khởi"?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
47) -- "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên xúc, thọ
sanh khởi. Do duyên sáu xứ, thọ sanh khởi. Do duyên danh
sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi.
Do duyên hành thức sanh khởi. Do duyên vô minh, hành
sanh khởi". Này Susìma, Ông có thấy chăng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
48) -- "Do sanh diệt, già chết diệt", này Susìma, Ông có
thấy chăng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
49) -- "Do hữu diệt, nên sanh diệt", này Susìma, Ông có
thấy chăng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
50) -- "Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do ái diệt nên thủ
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do sáu
xứ diệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt, nên sáu xứ diệt. Do
thức diệt, nên danh sắc diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do
vô minh diệt, nên hành diệt!". Này Susìma, Ông có thấy
chăng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
51) -- Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, Ông có
chứng được các thần thông nhiều loại sai khác: Một thân
hiện ra nhiều thân; nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình,
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi
ngang hư không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở
trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền;
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ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực,
đại oai thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại cho
đến cõi Phạm thiên?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
52) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy,
với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Ông có thể nghe hai loại
tiếng, tiếng chư Thiên và tiếng loài Người, tiếng xa và tiếng
gần?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
53) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy,
với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh sai khác, của
loài Người sai khác. Với tâm có tham, Ông biết được tâm có
tham... với tâm không giải thoát, Ông biết được là tâm không
giải thoát; với tâm giải thoát, Ông biết được là tâm giải
thoát?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
54) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy,
Ông có thể nhớ được nhiều đời quá khứ sai khác. Như một
đời... (như trên)... Ông có thể nhớ được nhiều đời quá khứ sai
khác cùng với các nét đại cương và các chi tiết?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
55) -- Này Susìma, nhưng biết như vậy, thấy như vậy,
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ông có thể thấy các
chúng sanh chết đi sanh lại... Ông có thể biết các chúng sanh
tùy theo hạnh nghiệp của họ?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
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56) -- Này Susìma, nhưng biết như vậy, thấy như vậy,
có phải sau khi vượt khỏi các sắc pháp, với thân cảm thọ vô
sắc pháp Ông an trú với tịch tịnh giải thoát?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
57) -- Nay ở đây, này Susìma, với câu trả lời như vậy,
với những pháp này không chứng được, này Susìma, có phải
Ông không làm được điều này?
VI
58) Rồi Tôn giả Susìma cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn
và bạch Thế Tôn:
-- Một tội lỗi con đã vi phạm, bạch Thế Tôn, vì ngu
đần, vì si mê, vì bất thiện. Con đã xuất gia như một người ăn
trộm pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này. Bạch Thế
Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội lỗi
để con ngăn ngừa trong tương lai!
59) -- Này Susìma, thật sự Ông đã phạm tội, vì ngu đần,
vì si mê, vì bất thiện, Ông đã xuất gia như người ăn trộm
pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này.
60) Ví như, này Susìma, người ta bắt được một người
ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho vua và thưa: "Thưa
Ðại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội. Ðại vương
hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như 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 về phía
sau, cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh trên
một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này tới đường
khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi
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cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía
Nam".
Những người kia vâng theo lời vua dạy, lấy dây thật
chắc trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau, cạo trọc
đầu, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe nhỏ với một cái
trống, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này tới ngã
ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và chặt
đầu người ấy tại thành phía Nam.
61) Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Người ấy do nhân
duyên như vậy có cảm thọ khổ ưu hay không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
62) -- Này Susìma, dù cho người ấy do nhân duyên như
vậy cảm thọ khổ ưu, hay không cảm thọ khổ ưu, thời sự xuất
gia với tư cách ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo thuyết
này, do nhân duyên ấy phải rơi vào và chịu đựng khổ báo còn
kịch liệt hơn và quả báo còn đau đớn hơn.
63) Này Susìma, Ông thấy phạm tội là phạm tội và như
pháp phát lộ, nên Ta chấp nhận tội ấy cho Ông. Này Susìma,
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.

VIII. Sa Môn, Bà La Môn: Phẩm Thứ Tám
71. I. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14.12-3, Sa-môn, Bàla-môn, Ðại 2,99b) (S.ii,129)
1) Như vầy tôi nghe.
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Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở vườn
ông Anàthapindika.
2) Ở đây Thế Tôn...
3) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không
biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già
chết đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn ấy, giữa các Sa-môn không được chấp nhận là Sa-môn,
hay giữa các Bà-la-môn không được chấp nhận là Bà-lamôn; và những Tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt
được, chứng được và an trú trong hiện tại mục đích Sa-môn
hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh.
4) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào biết già chết... (như trên)... biết con đường đưa đến già
chết đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn ấy, giữa các Sa-môn được chấp nhận là Sa-môn, hay
giữa các Bà-la-môn được chấp nhận là Bà-la-môn; và những
Tôn giả ấy tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an
trú ngay trong hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và mục đích
Bà-la-môn hạnh.
72-80. (II-X).
... Trú ở Sàvatthi.
Họ không biết sanh...
Họ không biết hữu...
Họ không biết thủ...
Họ không biết ái...
Họ không biết thọ...
Họ không biết xúc...
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Họ không biết sáu xứ...
Họ không biết danh sắc...
Họ không biết thức...
XI. (S.ii,130)
Họ không biết hành... Họ không biết hành tập khởi, họ
không biết hành đoạn diệt, họ không biết con đường đưa đến
hành đoạn diệt.... .. tự mình với thắng trí đạt được, chứng
được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và
mục đích Bà-la-môn hạnh.

IX. Trung Lược Phẩm
...Trú ở Sàvatthi.
I. Ðạo Sư... (S.ii,130)
1) -- Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và
thấy già chết, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có
như thật trí đối với già chết. Ðối với ai không như thật biết
và thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo
Sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Ðối với ai
không như thật biết và thấy già chết đoạn diệt, người ấy cần
phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với già chết
đoạn diệt. Ðối với ai không như thật biết và thấy con đường
đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc
Ðạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết
đoạn diệt.
2) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy
sanh...
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3) Này các Tỷ-kheo,. .. không như thật biết và thấy
hữu...
4) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thủ...
5) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy ái...
6) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thọ...
7) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy xúc...
8) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy sáu
xứ...
9) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy danh
sắc...
10) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy
thức...
11) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và
thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như
thật trí đối với các hành. Ðối với ai không như thật biết và
thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo
Sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Ðối với ai
không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần
phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với các hành
đoạn diệt. Ðối với ai không như thật biết và thấy con đường
đưa đến hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo
Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành
đoạn diệt.
II. Học Tập (Tạp 15.4 Tu Tập, Ðại 2,101b) (S.ii,131)
... Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và
thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối
với già chết...(I.11)
III. Tu Tập (Yoga) (Tạp 15.5, Tam-ma-đề, Ðại 2,101b)
(S.ii,131)
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... Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và
thấy già chết, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí đối
với già chết...(I.11)
IV. Dục (S.ii,132)
... Dục cần phải thực hành...(I.11)
V. Nỗ Lực (S.ii,132)
... Nỗ lực cần phải thực hành...(I.11)
VI. Bất Thối Chuyển (S.ii,132)
... Bất thối chuyển cần phải thực hành...(I.11)
VII. Nhiệt Tâm (S.ii,132)
... Nhiệt tâm cần phải thực hành...(I.11)
VIII. Tinh Tấn (S.ii,132)
... Tinh tấn cần phải thực hành...(I.11)
IX. Kiên Trì (S.ii,132)
... Kiên trì cần phải thực hành...(I.11)
X. Chánh Niệm (S.ii,132)
... Chánh niệm cần phải thực hành...(I.11)
XI. Chánh Tri (S.ii,132)
... Chánh tri cần phải thực hành...(I.11)
XII. Không Phóng Dật (S.ii,132)
... Không phóng dật cần phải thực hành... (I.11)

Chương II : Tương Ưng Minh Kiến
I. Ðầu Ngón Tay (S.ii,133)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi
gọi các Tỷ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì nhiều
hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả
đất lớn này?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên
trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng,
khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên
trên đầu ngón tay.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được
minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận,
đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm
lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần,
có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn
tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.
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5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp
minh kiến (Dhammàsbhisamayo: pháp hiện quán); như vậy
lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn.
II. Hồ Sen (Tạp 5.7, Ðại 2,34a) (S.ii,134)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề
dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn
khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy một người
lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các Ông nghĩ thế nào? Này
các Tỷ-kheo, cái nào nhiều hơn, nước được lấy lên trên đầu
ngọn cỏ, hay nước của hồ sen?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
nước của hồ sen; ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn
cỏ, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần,
không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh
nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với bậc Thánh đệ
tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được
minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận,
đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm
lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần,
có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn
tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.
5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp
minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn!
III. Nước Sông Hợp Dòng (Sii,134)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như các con sông lớn này,
cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà
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(sông Hằng), sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù,
sông Mahì. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai
hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo,
cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay
là nước ở chỗ hợp dòng?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
nước ở chỗ hợp dòng; ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên;
không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không
phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước ở
chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên)...
IV. Nước Sông Hợp Dòng (S.ii,135)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như các con sông lớn này,
cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà,
sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, sông Mahì;
nước các sông ấy đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ trừ hai hay ba
giọt nước, các Ông nghĩ thế nào? Này các Tỷ-kheo, cái gì
nhiều hơn, nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, hay
là hai hay ba giọt nước còn lại?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
nước hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là hai hay ba
giọt nước còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng
khi so sánh nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận với
hai hay ba giọt nước còn lại.
4) -- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo...
V. Quả Ðất (S.ii,135)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) ... Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đặt bảy cục đất
tròn lớn bằng hột táo trên quả đất lớn. Này các Tỷ-kheo, các
Ông nghĩ thế nào? Cái nào là nhiều hơn, bảy cục đất tròn to
bằng hột táo được đặt trên quả đất, hay là quả đất lớn?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
quả đất lớn. Ít hơn là bảy cục đất tròn to bằng hột táo được
đặt trên quả đất. Không phải một trăm lần, không phải một
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng
khi so sánh quả đất lớn với bảy cục đất tròn được đặt trên
quả đất.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo...
VI. Quả Ðất (S.ii,136)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn đi đến đoạn
tận, diệt tận, trừ bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo. Các Ông
nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn, quả đất
lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là bảy cục đất tròn lớn bằng
hột táo còn lại?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là bảy cục đất
tròn lớn bằng hột táo còn lại. Không phải một trăm lần,
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có
thể sánh bằng khi so sánh quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt
tận với bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo...
VII. Biển (S.ii,136)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một người từ biển lớn
lấy lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các
Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được
lấy lên, hay là nước biển lớn?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
nước biển lớn. Ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên.
Không phải một trăm lần không phải một ngàn lần, không
phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước
biển lớn với hai hay ba giọt nước được lấy lên.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo...
VIII. Biển (S.ii,137)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đi đến đoạn tận,
diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này
các Tỷ-kheo? Cái gì là nhiều hơn, nước biển lớn đi đến đoạn
tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước còn lại?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
nước của biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là hai hay
ba giọt nước còn lại. Không phải một trăm lần, không phải
một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh
bằng, khi so sánh nước của biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận
với hai hay ba giọt nước còn lại.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo...
IX. Ví Dụ Với Núi (S.ii,137)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đặt bảy hòn sỏi
lớn bằng hột cải trên vua núi Tuyết Sơn. Các Ông nghĩ thế
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nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn? Bảy hòn sỏi lớn
bằng hột cải này được đặt trên núi hay là vua núi Tuyết Sơn.
3) -- Chính cái này bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
vua núi Tuyết Sơn. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải
được đặt trên núi. Không phải một trăm lần, không phải một
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng
khi so sánh vua núi Tuyết Sơn với bảy hòn sỏi lớn bằng hột
cải được đặt trên núi.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo...
X. Ví Dụ Núi (S.ii,138)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, núi Tuyết Sơn đi đến
đoạn tận, diệt tận, chỉ còn lại bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều
hơn? Núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận hay là bảy hòn
sỏi lớn bằng hột cải được còn lại?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận này. Ít hơn là bảy hòn
sỏi lớn bằng hột cải còn lại này. Không phải một trăm lần,
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có
thể sánh bằng khi so sánh núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt
tận với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải còn lại.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được
minh kiến, cái này nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận,
diệt tận. Ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm lần,
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có
thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn
tận, tức là bảy lần nhiều hơn.
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5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp
minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn!
XI. Ví Dụ Núi (S.ii,138)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, các Ông đặt bảy hòn sỏi
lớn bằng hột đậu trên vua núi Sineru (núi Tu-di). Các Ông
nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn? Bảy
hòn sỏi lớn bằng hạt đậu được đặt trên núi)hay là vua núi
Sineru?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
vua núi Sineru. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu được
đặt trên núi. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn
lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so
sánh vua núi Sineru với bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu được
đặt trên núi.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, so sánh sự chứng đắc
của vị Thánh đệ tử đã chứng kiến cụ túc, của người đã chứng
minh kiến, thời sự chứng đắc của các hàng Sa-môn, Bà-lamôn, du sĩ ngoại đạo không bằng một trăm lần, không bằng
một ngàn lần, không bằng một trăm ngàn lần.
5) Cũng vậy, chứng đắc lớn, này các Tỷ-kheo, là kiến
cụ túc, là người đã chứng được đại trí như vậy.
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I. Phẩm Sai Biệt
Phần Một: Nội Giới Năm Kinh
I. Giới (Tạp 16.51 Giới, Ðại 2, 115c) (S.ii,140)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông giới sai
biệt. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt?
4) Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
II. Xúc (Tạp 16.52-53 Xúc, Ðại 2, 116a) (S.ii,140)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai
biệt sanh khởi.
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3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt?
4) Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý
giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên giới sai
biệt, xúc sai biệt sanh khởi?
6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh
khởi. Do duyên nhĩ giới... do duyên tỷ giới... do duyên thiệt
giới... do duyên thân giới... do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi.
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
xúc sai biệt sanh khởi.
III. Và Không Phải Như Vậy (S.ii,141)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai
biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt
sanh khởi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt?
4) Nhãn giới... ý giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới
sai biệt.
5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai
biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai
biệt, giới sai biệt sanh khởi?
6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh
khởi; không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi...
Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; không phải do duyên ý
xúc, ý giới sanh khởi.
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới
sai biệt sanh khởi.
IV. Thọ (S.ii,141)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt?
4) Nhãn giới... ý giới... này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới
sai biệt.
5) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai
biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai
biệt sanh khởi?
6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh
khởi. Do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi...
Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý xúc, thọ do ý
xúc sanh sanh khởi.
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt
sanh khởi.
V. Thọ (S.ii,142)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.
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3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn
giới... ý giới... này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai
biệt, xúc sai biệt sanh khởi? Do duyên xúc sai biệt, thọ sai
biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt
sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt
sanh khởi.
5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc
sanh khởi. Do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh
khởi. Không phải do duyên thọ do nhãn xúc sanh, nhãn xúc
sanh khởi. Không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh
khởi... (như trên) ...
10) Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý xúc,
thọ do ý xúc sanh sanh khởi. Không phải do duyên thọ do ý
xúc sanh, ý xúc sanh khởi. Không phải do duyên ý xúc, ý
giới sanh khởi.
11) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt
sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt
sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt
sanh khởi.

Phần Hai: Ngoại Giới Năm Kinh
VI. Giới (S.ii,143)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về giới
sai biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
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3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc
giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới.
4) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
VII. Tưởng (Tạp 16.54 Tưởng, Ðại 2, 116b) 16.52 Giới, 52
Xúc, 53 Thọ (S.ii,143)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai
biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh
khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do
duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên
nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc
giới... pháp giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; do duyên tưởng sai biệt, tư duy
sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh
khởi; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; do
duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi?
5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do
duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc
nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu
sanh khởi...
10) Này các Tỷ-kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng
sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do
duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. Do duyên pháp dục,
pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp
tầm cầu sanh khởi.
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11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai
biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh
khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do
duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi.
VIII. Và Không Phải Như Vậy (S.ii,144)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới phân biệt, tưởng
sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt
sanh khởi.
3) Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai
biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt,
tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng
sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.
4-9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc
giới... pháp giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt... tầm
cầu sai biệt sanh khởi? Không phải do duyên tầm cầu sai
biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt
tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên
dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên
tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do
duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.
11) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do
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duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc
nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu
sanh khởi. Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình
sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh
khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư duy sanh khởi.
Không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi.
Không phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi.
12) Do duyên thanh giới...
13) Do duyên hương giới...
14) Do duyên vị giới...
15) Do duyên xúc giới...
16) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do
duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư
duy, pháp dục sanh khởi... pháp tầm cầu sanh khởi. Không
phải do duyên pháp tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi.
Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi.
Không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy sanh khởi.
Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi.
Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi.
17) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt,
nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình
sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy
sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.
IX. Xúc (S.ii,146)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai
biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh
khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do
duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình
sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai
biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt
sanh khởi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc
giới... pháp giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
4) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt... sở
đắc sai biệt sanh khởi?
5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh
khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên
sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên sắc xúc, thọ do sắc
xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục
sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do
duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc
tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi.
6) Do duyên thanh giới...
7) Do duyên hương giới...
8) Do duyên vị giới...
9) Do duyên xúc giới...
10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do
duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư
duy, pháp xúc sanh khởi. Do duyên pháp xúc, thọ do pháp
xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp
dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh
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khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp tầm cầu sanh khởi. Do
duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi.
11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tầm cầu
sai biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt
sanh khởi.
X. Xúc (S.ii,147)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai
biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh
khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... Do duyên tầm cầu sai
biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên sở đắc
sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm
cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do
duyên nhiệt tình sai biệt... dục... thọ... xúc... tư duy... tưởng
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới
sai biệt sanh khởi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc
giới... pháp giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.
4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư
duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm
cầu... sở đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt,
nhiệt tình sai biệt sanh khởi... dục... thọ... xúc... Không phải
do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không
phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.
5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh
khởi... (như trên) ...
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6) Do duyên thanh giới...
7) Do duyên hương giới...
8) Do duyên vị giới...
9) Do duyên xúc giới...
10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do
duyên pháp tưởng... pháp tầm cầu sanh khởi. Do duyên pháp
tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. Không phải do duyên pháp
sở đắc, pháp tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên pháp
tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên
pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi. Không phải do duyên
pháp dục, thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. Không phải do
duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp xúc sanh khởi. Không
phải do duyên pháp xúc, pháp tư duy sanh khởi. Không phải
do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. Không phải do
duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt,
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tư duy...
xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm cầu... sở đắc... Không phải
do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không
phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh
khởi. Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi.
Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh
khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh
khởi.
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II. Phẩm Thứ Hai
I. Bảy (Pháp) Này (Tạp 17.1, Ðại 2, 116c) (S.ii,149)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này.
Thế nào là bảy? Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên
xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng
phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới.
Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này.
3) Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, Quang giới này với Tịnh giới, Không
vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới,
Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, và Diệt thọ tưởng giới. Bạch
Thế Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiển lộ?
4) -- Này các Tỷ-kheo, Quang giới này do duyên u ám,
giới này được hiển lộ.
5) Này các Tỷ-kheo, Tịnh giới này do duyên bất tịnh,
giới này được hiển lộ.
6) Này các Tỷ-kheo, Không vô biên xứ giới này, do
duyên sắc, giới này được hiển lộ.
7) Này các Tỷ-kheo, Thức vô biên xứ giới này do
duyên Không vô biên xứ giới này được hiển lộ.
8) Này các Tỷ-kheo, Vô sở hữu xứ giới này do duyên
Thức vô biên xứ giới này được hiển lộ.
9) Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ này do
duyên Vô sở hữu xứ giới này được hiển lộ.
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10) Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này do duyên
diệt này được hiển lộ.
11) -- Bạch Thế Tôn, Quang giới này với Tịnh giới,
Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ
giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, với Diệt thọ tưởng
giới; bạch Thế Tôn, bảy giới này Thiền chứng (Samàpatti)
như thế nào?
12) -- Này các Tỷ-kheo, Quang giới này với Tịnh giới,
Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ
giới, những giới này lấy tưởng Thiền chứng
(Sannàsamàpatti) được chứng đắc.
13) Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới
này lấy hành hữu dư Thiền chứng được chứng đắc.
14) Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này lấy diệt
đẳng nhập được chứng đắc.
II. Có Nhân (Ðại 2, 115c, Ðan Tạp 2, Ðại 2,497c, Ðại 2,
504) (S.ii,151)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có nhân, dục tầm sanh khởi,
không phải không nhân. Có nhân, sân tầm sanh khởi, không
phải không nhân. Có nhân, hại tầm sanh khởi, không phải
không nhân.
3) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, có nhân, dục tầm
sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, sân tầm sanh
khởi, không phải không nhân; có nhân, hại tầm sanh khởi,
không phải không nhân?
4) Này các Tỷ-kheo, do duyên dục giới, dục tưởng sanh
khởi. Do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyên
dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyên dục dục, dục nhiệt
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tình sanh khởi. Do duyên dục nhiệt tình, dục tầm cầu sanh
khởi. Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu dục tầm cầu, kẻ vô văn
phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sân giới, sân tưởng sanh
khởi. Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi... sân dục...
sân nhiệt tình... sân tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do
tầm cầu sân tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh
theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
6) Này các Tỷ-kheo, do duyên hại giới, hại tưởng sanh
khởi... hại tư duy... hại dục... hại nhiệt tình... hại tầm cầu
sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ vô
văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người ném bó đuốc
bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Nếu người ấy không
dập tắt gấp với tay và chân; như vậy, này các Tỷ-kheo, các
sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai
họa.
8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-lamôn nào, đối với tưởng bất chánh khởi lên, không gấp từ bỏ,
nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong hiện tại trú
trong đau khổ, với phiền lao, với sầu não, với nhiệt não; và
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ác thú.
9) Này các Tỷ-kheo, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi,
không phải không nhân. Có nhân, vô sân tầm sanh khởi,
không phải không nhân. Có nhân, bất hại tầm sanh khởi,
không phải không nhân.
10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào có nhân, xuất ly
tầm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, vô sân tầm
sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, bất hại tầm sanh
khởi, không phải không nhân?
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11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly
tưởng sanh khởi. Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy
sanh khởi. Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda)
sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh
khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi.
Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị Ða văn
Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
12) Này các Tỷ-kheo, do duyên vô sân giới, vô sân tưởng
sanh khởi. Do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh khởi...
vô sân dục... vô sân nhiệt tình... vô sân tầm cầu sanh khởi. Này
các Tỷ-kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, vị Ða văn Thánh đệ tử
thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
13) Này các Tỷ-kheo, do duyên bất hại giới, bất hại
tưởng sanh khởi. Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh
khởi. Do duyên bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi. Do
duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh khởi. Do duyên bất
hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo,
do duyên tầm cầu bất hại tầm cầu, vị Ða văn Thánh đệ tử
thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.
14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người ném một bó
đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người ấy với tay
và chân gấp dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo,
các sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ không gặp bất
hạnh và tai họa.
15) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-lamôn nào đối với tưởng bất chánh khởi lên, gấp từ bỏ, nhiếp
phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong hiện tại trú trong
an lạc, không có phiền lao, không có sầu não, không có nhiệt
não; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú.
III. Căn Nhà Bằng Gạch (Tạp, Ðại 2, 117a) (S.ii,153)
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1) Một thời Thế Tôn trú ở Natika, tại căn nhà bằng gạch.
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷkheo"-- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng
đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới, tưởng sanh khởi,
kiến sanh khởi, tầm sanh khởi.
4) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Saddha Kaccàyana bạch
Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không Chánh
Ðẳng Chánh Giác, có vị Chánh Ðẳng Chánh Giác. Bạch Thế
Tôn, kiến này do duyên gì được hiển lộ?
5) -- Lớn thay, này Kaccàyana, là giới này, tức là vô
minh giới.
6) Này Kaccàyana, do duyên liệt (hìna) giới, liệt tưởng,
liệt kiến, liệt tầm, liệt tư (cetanà), liệt hy vọng (patthanà), liệt
ước nguyện, liệt nhân (puggalà), liệt ngữ sanh khởi. Liệt là
điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng,
vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng liệt
là sự thọ sanh (uppatti) của vị ấy.
7) Này Kaccàyana, do duyên trung giới, trung tưởng,
trung kiến, trung tầm, trung tư, trung hy vọng, trung ước
nguyện, trung nhân, trung ngữ sanh khởi. Trung là điều vị ấy
nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển
thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng trung là sự
thọ sanh của vị ấy.
8) Này Kaccàyana, do duyên thắng giới, thắng tưởng,
thắng kiến, thắng tầm, thắng tư, thắng hy vọng, thắng ước
nguyện, thắng nhân, thắng ngữ sanh khởi. Thắng là điều vị
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ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy
hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng thắng là
sự thọ sanh của vị ấy.
IV. Liệt Ý Chí (Tạp, Ðại 2, 115a) (S.ii,154)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ,
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng
sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh
liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi
với chúng sanh thiện ý chí.
4) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh
liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi
với chúng sanh thiện ý chí.
5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt
ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng
sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện
ý chí.
V. Nghiệp (Tạp, Ðại 2, 115a) (S.ii,155)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại
núi Gijjakùta (Linh Thứu) .
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta cùng với một số đông
Tỷ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.
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3) Tôn giả Mahàmoggallàna cùng với một số đông Tỷkheo đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.
4) Tôn giả Mahà Kassapa cùng với... không xa Thế Tôn
bao nhiêu.
5) Tôn giả Anuruddha cùng với... không xa Thế Tôn
bao nhiêu.
6) Tôn giả Punna Mantàniputta cùng với... bao nhiêu.
7) Tôn giả Upàli cùng với... bao nhiêu.
8) Tôn giả Ananda cùng với... bao nhiêu.
9) Tôn giả Devadatta cùng với một số đông Tỷ-kheo
đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.
10) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Sàriputta cùng với
một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc đại trí
tuệ.
11) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Moggallàna
cùng với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc đại thần
thông.
12) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Kassapa cùng
với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
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-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy chủ trương
hạnh đầu đà.
13) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Anuruddha cùng
với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc có thiên
nhãn.
14) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Punna
Mantàniputta cùng với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh
hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc thuyết
pháp.
15) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Upàli cùng với
một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc trì luật.
16) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ananda cùng
với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc đa văn.
17) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Devadatta cùng
với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là ác dục.
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18) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
19) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ,
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng
sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý
chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với
chúng sanh thiện ý chí.
20) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai,
các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý
chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với
chúng sanh thiện ý chí.
21) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt
ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng
sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện
ý chí.
VI. Kinh Với Các Bài Kệ (Tạp, Ðại 2,115a) (S.ii,157)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
I
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.
3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các
chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý
chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.
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4) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh
liệt ý chí.
5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý
chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.
6) Ví như, này các Tỷ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng
đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu;
nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng
hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với
máu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các
chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các
chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh
liệt ý chí.
7) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ...
8) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai...
9) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau.
Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng
sanh liệt ý chí.
II
10) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
11) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ,
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng
sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh
thiện ý chí.
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12) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai...
13) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
14) Ví như, này các Tỷ-kheo, sữa cùng hòa hợp, cùng đi
với sữa; dầu cùng hòa hợp, cùng đi với dầu; thục tô cùng hòa
hợp, cùng đi với thục tô; mật ong cùng hòa hợp, cùng đi với
mật ong; mật mía cùng hòa hợp, cùng đi với mật mía. Cũng
vậy, này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh
cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng
hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
15) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá
khứ...
16) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai...
17) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.
18) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy
xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Liên lạc, dục tình sanh,
Liên lạc, không được đoạn,
Như leo tấm ván nhỏ,
Bị chìm giữa sóng lớn.
Cũng vậy, đến kẻ nhác,
Kẻ sống thiện cũng chìm.
Do vậy, hãy tránh xa
Kẻ nhác, không tinh tấn,
Hãy cộng trú bậc Hiền,
Bậc Thánh sống viễn ly,
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Thường siêng năng tinh tấn,
Tinh cần tu Thiền tịnh.
VII. Bất Tín (S.ii,159)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
I
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết
thẹn. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không
biết sợ. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ
biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng nhác. Kẻ thất
niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng
hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ.
4) Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa
hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp,
cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi
với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì
niệm. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trí tuệ.
5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ,
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau.
6) Kẻ bất tín đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ bất tín.
Kẻ không biết thẹn đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ
không biết thẹn. Kẻ không biết sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ
ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... với kẻ biếng nhác.
Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ đã cùng hòa hợp,
đã cùng đi với kẻ ác tuệ.
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Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Kẻ bất tín
sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết
thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ... với kẻ
không biết sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác...
với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ
sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ ác tuệ.
7) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ...
với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng
nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm.
Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ.
II
8) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa
hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp,
cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi
với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì
niệm. Kẻ có trí tuệ, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
9) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ...
10) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai...
11) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín... Kẻ có trí tuệ
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
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VIII. Năm Kinh Về Căn Bản Bất Tín (S.ii,160)
1) ... Trú tại Sàvatthi.
I
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ ác tuệ.. với kẻ
ác tuệ. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết
thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi
với kẻ có trí tuệ.
3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ,
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau...
4) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau...
5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại,
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau...
Kẻ bất tín... với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn... với kẻ
không biết thẹn. Kẻ ác tuệ.. với kẻ ác tuệ...Kẻ có tín... với kẻ
có tín. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ... với kẻ
có trí tuệ.
II
6) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Như vậy, cần phải hiểu
rộng.
Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác
tuệ. Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ
có trí tuệ... với kẻ có trí tuệ.
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7) ... thời quá khứ...
8) ... thời vị lai...
9) ... thời hiện tại...
III
10) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín...
với kẻ có tín. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí
tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
11) ... thời quá khứ...
12) ... thời vị lai...
13) ... thời hiện tại...
IV
14) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới...
Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
biếng nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ
có tín... với kẻ có tín. Kẻ tinh cần. .. với kẻ tinh cần. Kẻ có trí
tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
15) ... thời quá khứ...
16) ... thời vị lai...
17) ... thời hiện tại...
V
18) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ có
tín... với kẻ có tín. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
19) ... thời quá khứ...
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20) ... thời vị lai...
21) ... thời hiện tại...
IX. Bốn Kinh Về Căn Bản Không Biết Thẹn (S.ii,162)
1) ... Trú ở Sàtthi.
I
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy theo giới...
Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không
biết thẹn, Kẻ không biết sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ ác
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ biết
sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với
kẻ có trí tuệ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
II
3) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
không biết thẹn. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với
kẻ ác tuệ. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ nghe nhiều...
với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
có trí tuệ.
III
4) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
không biết thẹn. Kẻ biếng nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ ác
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ tinh
cần... với kẻ tinh cần. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
có trí tuệ.
IV
5) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
không biết thẹn. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ...
với kẻ ác tuệ. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ trì niệm...
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với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có
trí tuệ.
6-8) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
X. Ba Kinh Về Căn Bản Không Biết Sợ (S.ii,163)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không
biết sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ.
Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe
nhiều. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng với kẻ có trí tuệ.
3-5) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
6) Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
không biết sợ. Kẻ biếng nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ ác
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ tinh cần...
với kẻ tinh cần. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có
trí tuệ.
7-9) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
10) Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ
không biết sợ. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ...
với kẻ ác tuệ. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ trì niệm... với
kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ... với kẻ có trí tuệ.
11-13) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
XI. Hai Kinh Về Ít Nghe (Tạp 16.50 Thiếu văn đẳng. Ðại
2,115c) (S.ii,164)
1) Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ
biếng nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ
nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh
cần. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
3-5) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
6) Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ
thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ
nghe nhiều. .. với kẻ nghe nhiều. Kẻ trì niệm... với kẻ trì
niệm.... Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
7-9) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.
XII. Biếng Nhác (S.ii,165)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng
nhác. Kẻ thất niệm. .. với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác
tuệ. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm... với kẻ trì
niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.
3-5) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

III. Phẩm Nghiệp ÐạoThứ Ba
I. Không Tịch Tịnh (S.ii,166)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết thẹn. .. với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ...
với kẻ không biết sợ. Kẻ không tịch tịnh... với kẻ không tịch
tịnh. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ.
4) Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ
biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ
tịch tịnh. .. với kẻ tịch tịnh. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng
đi với kẻ có trí tuệ.
II. Ác Giới (S.ii,166)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ
không biết thẹn. .. với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ...
với kẻ không biết sợ. Kẻ ác giới... với kẻ ác giới. Kẻ ác tuệ
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ.
4) Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ
biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ
trì giới... với kẻ trì giới. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi
với kẻ có trí tuệ.
III. Năm Học Pháp (S.ii,167)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh.
Kẻ lấy vật không cho. .. với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh
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trong các dục.. . với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo...
với kẻ nói láo. Kẻ đắm say rượu men, rượu nấu cùng hòa
hợp, cùng đi với kẻ đắm say rượu men, rượu nấu.
4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ
sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho... với kẻ từ bỏ lấy vật
không cho. Kẻ không tà hạnh trong các dục... với kẻ không tà
hạnh trong các dục. Kẻ không nói láo... với kẻ không nói láo.
Kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu cùng hòa hợp, cùng
đi với kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu.
IV. Bảy Nghiệp Ðạo (S.ii,167)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh.
Kẻ lấy vật không cho... với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh
trong các dục... với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo...
với kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi...với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác
ngữ... với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiếm cùng hòa hợp,
cùng đi với kẻ nói lời phù phiếm.
4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ
sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho. .. với kẻ từ bỏ lấy vật
không cho. Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục... với kẻ từ bỏ tà
hạnh trong các dục. Kẻ từ bỏ nói láo... với kẻ từ bỏ nói láo.
Kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ
bỏ ác ngữ... với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm.
V. Mười Nghiệp Ðạo (S.ii,167)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ
lấy vật không cho. .. với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh
trong các dục... với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo... với
kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi... với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác ngữ...
với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiếm... cùng đi với kẻ nói lời
phù phiếm. Kẻ có tham tâm... với kẻ có tham tâm. Kẻ có sân
tâm... với kẻ có sân tâm. Kẻ có tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi
với kẻ có tà kiến.
4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ
sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho... với kẻ từ bỏ lấy vật
không cho. Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục... với kẻ từ bỏ tà
hạnh trong các dục. Kẻ từ bỏ nói láo... với kẻ từ bỏ nói láo.
Kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ
bỏ ác ngữ... với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù
phiếm... với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm. Kẻ từ bỏ tham tâm...
với kẻ từ bỏ tham tâm. Kẻ từ bỏ sân tâm... với kẻ từ bỏ sân
tâm. Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến.
VI. Tám Chi (S.ii,,168)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ
tà tư duy... Kẻ tà ngữ... Kẻ tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà
tinh tấn... Kẻ tà niệm... Kẻ tà định cùng hòa hợp, cùng đi với
kẻ tà định.
4) Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh
kiến. Kẻ chánh tư duy... Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp...

198

Chương III: Tương Ưng Giới

Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tấn... Kẻ chánh niệm... Kẻ
chánh định cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh định.
VII. Mười Chi (S.ii,168)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.
3) Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ
tà tư duy... Kẻ tà ngữ... Kẻ tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà
tinh tấn... Kẻ tà niệm... Kẻ tà định... Kẻ tà trí... Kẻ tà giải
thoát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà giải thoát.
4) Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh
kiến. Kẻ chánh tư duy... Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp...
Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tấn... Kẻ chánh niệm... Kẻ
chánh định... Kẻ chánh trí... Kẻ chánh giải thoát cùng hòa
hợp, cùng đi với kẻ chánh giải thoát.

IV. Phẩm Thứ Tư
I. Bốn (S.ii,169)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn
ông Anàthapindika.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này.
Thế nào là bốn? Ðịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong
giới. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn giới này.
II. Trước (S.ii,169)
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1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa
thành Chánh Ðẳng Giác, khi Ta còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ
như sau:
3) "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự
xuất ly của địa giới? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm,
cái gì là sự xuất ly của thủy giới? Cái gì là vị ngọt, cái gì là
nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của hỏa giới? Cái gì là vị
ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của phong
giới?"
4) Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau:
5) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên địa giới, đó là vị ngọt
của địa giới. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại của địa giới, đó là
nguy hiểm của địa giới. Sự nhiếp phục dục và tham
(chandaràga), sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của địa
giới".
6) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên thủy giới...".
7) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên hỏa giới...".
8) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên phong giới, đó là vị
ngọt của phong giới. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại của
phong giới, đó là nguy hiểm của phong giới. Sự nhiếp phục
dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của
phong giới".
9) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới
này Ta chưa như thực thắng tri (abbhannàsim) như vậy vị
ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy
xuất ly là xuất ly; thời cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta
chưa được chứng ngộ, chưa chứng tri vô thượng Chánh Ðẳng
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Giác, đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đối với
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người.
10) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới
này, Ta như thật thắng tri như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy
nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly; thời này
các Tỷ-kheo, Ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô thượng
Chánh Ðẳng Giác đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên
giới và đối với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và
loài Người.
11) Tri và kiến đã khởi lên ở nơi Ta: "Bất động là tâm
giải thoát của Ta. Ðời sống này là tối hậu, nay không còn tái
sanh nữa".
III. Ta Ðã Ði (S.ii,171)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của địa
giới. Ta đã tìm được vị ngọt của địa giới. Với trí tuệ, Ta đã
khéo thấy vị ngọt ấy.
3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm nguy hiểm của địa
giới. Ta đã tìm được nguy hiểm của địa giới. Với trí tuệ, Ta
đã khéo thấy nguy hiểm ấy.
4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm sự xuất ly của địa
giới. Ta đã tìm được sự xuất ly của địa giới. Với trí tuệ, Ta
đã khéo thấy sự xuất ly ấy.
5-7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của thủy
giới...
8-10) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của hỏa
giới...
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11) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của phong
giới. Ta đã tìm được vị ngọt của phong giới. Với trí tuệ, Ta
đã khéo thấy vị ngọt ấy.
12) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm nguy hiểm của
phong giới. Ta đã tìm sự được nguy hiểm của phong giới.
Với trí tuệ, Ta đã khéo thấy nguy hiểm ấy.
13) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm sự xuất ly của phong
giới. Ta đã tìm được sự xuất ly của phong giới. Với trí tuệ,
Ta đã khéo thấy sự xuất ly ấy.
14) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới
này, Ta chưa như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt,
như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly;
thời này các Tỷ-kheo, Ta chưa được chứng ngộ, chưa được
chứng tri vô thượng Chánh Ðẳng Giác đối với Thiên giới,
Ma giới, Phạm thiên giới, và đối với chúng Sa-môn, Bà-lamôn với chư Thiên và loài Người.
15) Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn
giới này, Ta đã như thật thắng tri như vậy vị ngọt là vị ngọt,
như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly;
thời này các Tỷ-kheo, Ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô
thượng Chánh Ðẳng Giác đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm
thiên giới, và đối với chúng Sa-môn, Bà-la- môn với chư
Thiên và loài Người.
16) Tri và kiến đã khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm
giải thoát của Ta. Ðời sống này là tối hậu, nay không còn tái
sanh nữa".
IV. Nếu Không Có Cái Này (S.ii,177)
1) ... Trú ở Sàvatthi.

202

Chương III: Tương Ưng Giới

2) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của địa
giới, thời chúng sanh có thể không tham đắm địa giới. Và vì
rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của địa giới, do vậy chúng
sanh tham đắm địa giới.
3) Này các Tỷ-kheo, nếu không có nguy hiểm của địa
giới, thời chúng sanh có thể không nhàm chán địa giới. Và vì
rằng, này các Tỷ-kheo, có nguy hiểm của địa giới, do vậy
chúng sanh nhàm chán địa giới.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu không có sự xuất ly địa giới
thời, chúng sanh có thể không xuất ly địa giới. Và vì rằng,
này các Tỷ-kheo, có sự xuất ly của địa giới, do vậy chúng
sanh xuất ly địa giới.
5-7) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của thủy
giới...
8-10) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của hỏa
giới...
11) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của phong
giới, thời chúng sanh có thể không tham đắm phong giới. Và
vì rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của phong giới, do vậy
chúng sanh tham đắm phong giới.
12) Này các Tỷ-kheo, nếu không có nguy hiểm của
phong giới, thời chúng sanh có thể không nhàm chán phong
giới. Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, có nguy hiểm của phong
giới, do vậy chúng sanh nhàm chán phong giới.
13) Và này các Tỷ-kheo, nếu không có sự xuất ly của
phong giới, thời chúng sanh có thể không xuất ly phong giới.
Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, có sự xuất ly phong giới, do
vậy chúng sanh xuất ly phong giới.
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14) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh
đối với bốn giới này chưa như thật thắng tri như vậy vị ngọt
là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly
là xuất ly; thời này các Tỷ-kheo, các chúng sanh này không
sống với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ, với
những chướng ngại được từ bỏ đối với Thiên giới, Ma giới,
Phạm thiên giới, cùng các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với
chư Thiên và loài Người.
15) Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh
đối với bốn giới này đã như thật thắng tri như vậy vị ngọt là vị
ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là
xuất ly; thời này các Tỷ-kheo, các chúng sanh này sống với
tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ với những
chướng ngại được từ bỏ đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm
thiên giới, cùng các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên
và loài Người.
V. Khổ (S.ii,173)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần khổ, đầy
những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc;
thời các chúng sanh có thể không tham đắm địa giới. Và vì
rằng, này các Tỷ-kheo, địa giới là lạc, đầy những lạc, chìm
đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ, do vậy chúng
sanh tham đắm địa giới.
3) Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới...
4) Này các Tỷ-kheo, nếu hỏa giới...
5) Này các Tỷ-kheo, nếu phong giới thuần khổ, đầy
những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc,
thời chúng sanh có thể không có tham đắm phong giới. Và vì
rằng, này các Tỷ-kheo, phong giới là lạc, đầy những lạc,
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chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ; do vậy các
chúng sanh tham đắm phong giới.
6) Này các Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần lạc, đầy những
lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ; thời các
chúng sanh có thể không nhàm chán địa giới. Và vì rằng, này
các Tỷ-kheo, địa giới là khổ, đầy những khổ, chìm đắm trong
khổ, không chìm đắm trong lạc; do vậy các chúng sanh nhàm
chán địa giới.
7) Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới...
8) Này các Tỷ-kheo, nếu hỏa giới...
9) Này các Tỷ- kheo, nếu phong giới thuần lạc, đầy
những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ;
thời các chúng sanh không nhàm chán phong giới. Và vì
rằng, này các Tỷ-kheo, phong giới là khổ, đầy những khổ,
chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc; do vậy các
chúng sanh nhàm chán phong giới.
VI. Hoan Hỷ (S.ii,174)
I
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ địa giới, người ấy
hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta nói rằng người ấy không
giải thoát khỏi khổ.
3) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thủy giới...
4) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ hỏa giới...
5) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ phong giới, người ấy
hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta nói rằng người ấy không
giải thoát khỏi khổ.
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II
6) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ địa giới, người
ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói rằng
người ấy không giải thoát khỏi khổ.
7) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thủy giới...
8) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ hỏa giới...
9) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ phong giới,
người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói
rằng người ấy không giải thoát khổ.
VII. Sanh Khởi (S.ii,175)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái
sanh, sự tái hiện hữu của địa giới là sự sanh khởi của khổ, sự
an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết.
3) Này các Tỷ-kheo... của thủy giới...
4) Này các Tỷ-kheo... của hỏa giới...
5) Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái
sanh, sự tái hiện hữu của phong giới là sự sanh khởi của khổ,
sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết.
6) Này các Tỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiêu diệt của
địa giới là sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu
diệt của già chết.
7) Này các Tỷ-kheo... của thủy giới...
8) Này các Tỷ-kheo. .. của hỏa giới...
9) Này các Tỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiêu diệt của
phong giới là sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự
tiêu diệt của già chết.
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VIII. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,175)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này. Thế nào là
bốn? Ðịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới.
3) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào
đối với bốn giới này không như thật quán tri (pajànati) vị
ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly, này các Tỷ-kheo, đối với Ta,
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn,
không được chấp nhận là Sa-môn, hay giữa những Bà-lamôn không được chấp nhận là Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả
ấy ngay trong hiện tại cũng không với thắng trí chứng ngộ,
chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bàla-môn hạnh.
4) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào
đối với bốn giới này như thật quán tri vị ngọt, nguy hiểm và
sự xuất ly, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn
hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, được chấp nhận là
Sa-môn, hay giữa những Bà-la-môn, được chấp nhận là Bàla-môn. Và các vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại với thắng trí
chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay
mục đích Bà-la-môn hạnh.
IX. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,176)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này. Thế nào là
bốn? Ðịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới.
3) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn
nào, đối với bốn giới này, không như thật quán tri sự tập
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, này các

Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2

207

Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy... mục đích của
Ba-la-môn hạnh.
4) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn
nào, đối với bốn giới này, như thật quán tri... mục đích của
Ba-la-môn hạnh.
X. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,176)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-lamôn nào không quán tri địa giới tập khởi, không quán tri địa
giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến địa giới
đoạn diệt...
3) Này các Tỷ-kheo... không quán tri thủy giới...
4) Này các Tỷ-kheo... không quán tri hỏa giới...
5) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn
nào không quán tri phong giới, không quán tri phong giới tập
khởi, không quán tri phong giới đoạn diệt, không quán tri
con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, này các Tỷ-kheo,
đối với Ta, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những
vị Sa-môn, không được chấp nhận là Sa-môn, giữa những vị
Bà-la-môn, không được chấp nhận là Bà-la-môn. Và những
vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại không thể tự mình với
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn
hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh.
6) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn
nào quán tri địa giới, quán tri địa giới tập khởi, quán tri địa
giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn
diệt...
7) ... quán tri thủy giới...
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8) ... quán tri hỏa giới...
9) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn
nào quán tri phong giới, quán tri phong giới tập khởi, quán tri
phong giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến phong giới
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn hay
Bà-la-môn ấy, giữa các vị Sa-môn, được chấp nhận là Samôn, giữa các vị Bà-la-môn, được chấp nhận là Bà-la-môn.
Và những bậc Tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn
hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh.

Chương IV : Tương Ưng Vô Thỉ
(Anamatagga)
I. Phẩm Thứ Nhất
I. Cỏ Và Củi (Tạp, Ðại 2, 24b) (Biệt Tạp, Ðại 2, 486c)
(S.ii,178)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷkheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo vâng đáp
Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm
không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
4) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các cành cỏ,
khúc cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này,
chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt
theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Ðây
là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này
các Tỷ-kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành
cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này
có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt.
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5) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi
điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
6) Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông
chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và
các mộ phần ngày một lớn lên.
7) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các
Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
II. Quả Ðất (Tạp, Ðại 2, 241b) (S.ii,179) (Biệt Tạp 16.5, Ðại
2, 486c)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người từ quả đất lớn
này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cầm từng
cục đất đặt xuống và nói: "Ðây là cha tôi, đây là cha của cha
tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỷ-kheo, là các người
cha, cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này đi đến đoạn
tận, đoạn diệt.
4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo,
khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi
của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
5) Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông
chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và
các mộ phần ngày càng lớn lên.
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6) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các
Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
III. Nước Mắt (Tạp, Ðại 2, 240c) (S.ii,179) (Biệt Tạp 16.2
Ðại 2, 486a) (Tăng 51,I, Ðại 2, 814a)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là
nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van,
khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân
hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
4) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp,
chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn,
tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc
lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với
những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời
gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
5) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay,
này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình
thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian
dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông
chịu đựng mẹ chết.
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8) ... các Ông chịu đựng con chết. ..
9) ... các Ông chịu đựng con gái chết...
10) ... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
11) ... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông
chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội
ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì
mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật
chớ không phải nước trong bốn biển.
13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...
bị tham ái trói buộc.
14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để
các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để
các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
IV. Sữa (Tạp, Ðại 2, 241a) (Biệt Tạp 16.3, Ðại 2, 486b)
(S.ii,180)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là
nhiều hơn, sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông
lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước
trong bốn biển?
4) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp,
chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà
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chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyển luân hồi
trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển!
5) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay,
này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là sữa mẹ
mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển luân hồi
trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển.
7) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
V. Núi (Tạp, Ðại 2, 242c) (Biệt Tạp, Ðại 2, 487c) (S.ii,181)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào?
4) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ
gì có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài
ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm.
5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được
không?
6) -- Có thể được, này Tỷ-kheo. Thế Tôn nói như vậy.
Ví như, này Tỷ-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề
dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có khe
hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người
đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm
vải kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy
có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.
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7) Như vậy dài, này các Tỷ-kheo, là một kiếp. Với
những kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một kiếp đã qua,
hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn
một trăm ngàn kiếp đã qua.
8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa đủ để giải
thoát.
VI. Hột Cải (Tạp, Ðại 2, 242b) (S.ii,182) (Tăng 52.3, Ðại 2,
825b) (Biệt Tạp 16.12, Ðại 2, 487c)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào?
4) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ
gì để có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài
ngàn năm, hay một vài trăm ngàn năm.
5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được
không?
6) -- Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ-kheo,
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần,
cao một do tuần, chứa đầy hột cải cao như chóp khăn đầu.
Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột
cải. Này Tỷ-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thể
đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.
7) Như vậy dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Với những
kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã
qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm ngàn kiếp đã
qua.
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8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này Tỷ-kheo... vừa đủ để
giải thoát.
VII. Các Ðệ Tử (Tạp, Ðại 2, 242c) (Biệt Tạp 16.14, Ðại 2,
488a) (S.ii,182)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt
qua?
4) -- Rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng
được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp,
một vài trăm ngàn kiếp.
5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được
không?
6) -- Có thể được, này các Tỷ-kheo. Ở đây, này các Tỷkheo, có bốn vị đệ tử, tuổi thọ một trăm tuổi, sống đến một
trăm năm. Cứ mỗi ngày họ nhớ đến trăm ngàn kiếp, này các
Tỷ-kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bốn đệ tử ấy tuổi
thọ một trăm tuổi, sống đến một trăm năm, sau một trăm năm
đi đến mệnh chung.
7) Nhiều như vậy, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng
được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp,
một vài trăm ngàn kiếp.
8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để được giải thoát.
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VIII. Sông Hằng (Tạp, Ðại 2, 242) (Biệt Tạp 16.10, Ðại 2,
487b) (S.ii,183)
1) ... Trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc
Lâm).
2) Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
-- Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua?
4) -- Rất nhiều, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng
được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp,
một vài trăm ngàn kiếp.
5) -- Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được không?
6) -- Có thể được, này Bà-la-môn. Ví như, này Bà-lamôn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy
nhập vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì
để có thể đếm chúng được là một số hột cát, là số trăm hột
cát, là số ngàn hột cát, là số trăm ngàn hột cát.
7) Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được,
là một số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số
trăm ngàn kiếp.
8) Ví sao? Vô thỉ là luân hồi này, này Bà-la-môn, khởi
điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
9) Cũng vậy, đã lâu ngày, này Bà-la-môn, các Ông chịu
đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ
phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-môn, là
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vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải
thoát đối với tất cả các hành.
10) Ðược nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay,
Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ
tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!
IX. Cây Gậy (Tạp, Ðại 2,242a. Tạp, Ðại 2,112b, Biệt Tạp,
Ðại 2,488b) (S.ii,184)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi
điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gậy được ném lên
trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa,
khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển
luân hồi, khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế
giới khác đến thế giới này.
4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo... là vừa
đủ để được giải thoát.
X. Người (Tạp, Ðại 2,242a. Biệt Tạp. Ðại 2,487b. Ðơn tạp
11, Ðại 2,496b) (S.ii,185)
1) ... Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi
Gijjhakùta (Linh Thứu).
2) Tại đấy Thế Tôn...
3) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...
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4) Các xương của một người, này các Tỷ-kheo, lưu
chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng
xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người
thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy
hoại.
5) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
6) Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc
Ðạo Sư lại nói thêm:
Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Ðạo Sư nói vậy.
Ðống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy bốn sự thật,
Với chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường Thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Ðoạn diệt mọi kiết sử.
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II. Phẩm Thứ Hai
I. Khốn Cùng (Tạp, Ðại 2, 241c. Biệt Tạp 16.7, 487a)
(S.ii,186)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi...
2) Tại đấy...
3) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi
điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
4) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông thấy sự khốn cùng,
bất hạnh, các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng
như vậy trong thời gian dài này".
5) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
II. An Lạc (Tạp, Ðại 2, 241c) (Biệt Tạp 16.6, Ðại 2, 486c)
(S.ii, 186).
1) ... Trú ở Sàvatthi...
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...
3) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông thấy an lạc, may mắn,
các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy
trong thời gian dài này".
4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
III. Khoảng Ba Mươi (Tạp, Ðại 2, 240b) (S.ii,187)
1) ... Trú ở Vương Xá, Trúc Lâm.
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2) Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà, tất cả sống ở rừng, tất
cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất
cả đang còn kiết sử, cùng đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà
này, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y
phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy Ta
hãy thuyết pháp cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngồi này,
tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp
thủ".
4) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế
Tôn.
5) Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm
không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là
nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các
Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước
trong bốn biển lớn?
7) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp,
chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức
là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là
nước trong bốn biển lớn.
8) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay,
này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu Pháp Ta dạy như vậy!
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9) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng
máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển
luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong
bốn biển lớn.
10) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các
Ông bị thương tích khi các Ông là bò, sanh ra làm bò trong
thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
11) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị
thương tích khi các Ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời
gian dài...
12) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị
thương tích khi các Ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời
gian dài...
13) ... khi các Ông là dê, sanh ra làm dê...
14) ... khi các Ông là nai, sanh ra làm nai...
15) ... khi các Ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm...
16) ... khi các Ông là heo, sanh ra làm heo...
17) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị
thương tích khi các Ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt
trong thời gian dài...
18) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị
thương tích khi các Ông làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt
trong thời gian dài...
19) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị
thương tích khi các Ông làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị
bắt trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bốn biển
lớn.
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20) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...
21) Thế Tôn nói như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín
thọ lời Thế Tôn dạy.
22) Và trong khi lời dạy này được tuyên bố, đối với ba
mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà, tâm các vị ấy được giải thoát khỏi
các lậu hoặc, không có chấp thủ.
IV. Mẹ (Tạp, Ðại 2,241c) (Biệt Tạp 16.9, Ðại 2,487a)
(S.ii,189)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...
3) Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
mẹ...
4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là
vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.
V. Cha (S.ii,189)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...
3) Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
cha...
VI. Anh (S.ii,189)
1) ... Trú tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
anh...
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VII. Chị (S.ii,189)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
chị...
VIII. Con Trai (S.ii,190)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
con trai...
IX. Con Gái (Tạp, Ðại 2,241c) (Biệt Tạp 16,9, Ðại 2,487a)
(S.ii,190)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm
không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm
con gái.
4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo.
Khởi điểm không thể nêu rõ, này các Tỷ-kheo, đối với sự lưu
chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị
tham ái trói buộc.
5) Như vậy, trong thời gian này, này các Tỷ-kheo, các
Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa,
mộ phần càng ngày càng lớn lên. Cho đến như vậy, này các
Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa
đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
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X. Núi Vepulla (Tạp, Ðại 2,243b) (Biệt Tạp 16.21, Ðại
2,488c) (S.ii,190)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại
núi Gijjhakùta (Linh Thứu).
2) Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo...
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
4) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được
biết với tên là Pàcìnavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được
biết với tên là Tivàrà. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà có
tuổi thọ đến 40.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà
phải bốn ngày để leo lên núi Pàcìnavamsa, phải bốn ngày để
leo xuống.
5) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha,
bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các
Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng
Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là
Vidhura và Sajìva.
6) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn
ấy đã nhập diệt.
7) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an
như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy,
này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ,
là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.

Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2

225

8) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được
biết với tên là Vànkaka. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, dân
chúng được biết với tên là Rohita. Này các Tỷ-kheo, dân
chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các Tỷ-kheo,
dân chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vànkaka, phải
ba ngày để leo xuống.
9) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn
Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở
đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng
Cúng, Chánh Ðẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ,
hiền thiện tên là Bhìyya và Suttara.
10) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn
ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các
hành... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
11) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được
biết với tên là Supassa. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, dân
chúng được biết với tên là Suppiya. Này các Tỷ-kheo, dân
chúng Suppiya có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các Tỷkheo, dân chúng Suppiya phải hai ngày để leo núi Supassa,
phải hai ngày để leo xuống.
12) Lúc bấy giờ, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng,
Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế
Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác, có hai đệ tử,
hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhàradvàja.
13) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn
ấy đã nhập diệt.
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14) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là
vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.
15) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được
biết với tên là Vepulla. Hiện tại, này các Tỷ-kheo, dân chúng
ấy được biết với tên là Magadhaka. Tuổi thọ dân chúng
Magadhaka ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu,
họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng
Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong
một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn.
16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng,
Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có
hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sàriputta và
Moggallàna.
17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi
này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập
diệt.
18) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như
vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy, này các
Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
19) Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy
xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Pacinavamsa,
Với dân Tivàra.
Tên núi Vankaka
Với dân Rohita.
Tên núi Supassa
Với dân Suppiyà.
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Tên núi Vepulla
Với dân Magadha,
Chư hành là vô thường,
Phải sanh rồi phải diệt,
Sau khi sanh, chúng diệt,
Chúng tịnh là an lạc.
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I. Tri Túc (S.ii,194)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất
cứ loại y nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào;
không vì y làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được y,
vị này không có dao động. Và nếu được y, vị này dùng y
không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy
hại, quán xuất ly với trí tuệ.
3) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kasssapa này, với bất cứ
đồ ăn khất thực nào, tán thán hạnh tri túc với bất cứ đồ ăn
khất thực nào; không vì đồ ăn khất thực, làm điều bất chánh,
bất xứng. Nếu không được đồ ăn khất thực, vị này không có
dao động. Và nếu được đồ ăn khất thực, vị này dùng đồ ăn
khất thực ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm
tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ.
4) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ
loại sàng tọa nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại sàng
tọa nào; và không vì sàng tọa, làm điều bất chánh, bất xứng.
Nếu không được sàng tọa, vị này không có dao động. Và nếu
được sàng tọa, vị này dùng sàng tọa ấy, không tham lam,
không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly
với trí tuệ.
5) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ
thuốc men trị bệnh nào. Và vị này tán thán hạnh tri túc với
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bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào; và không vì duyên với
thuốc men trị bệnh, làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không
được thuốc men trị bệnh, vị này không có dao động. Và nếu
được thuốc men trị bệnh, vị này dùng thuốc men trị bệnh ấy,
không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy
hại, quán xuất ly với trí tuệ.
6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau:
"Chúng tôi sẽ tri túc với bất cứ loại y nào, và chúng tôi sẽ là
người tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào. Và không vì
y, chúng tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không
được y, chúng tôi sẽ không dao động. Và nếu được y, chúng
tôi sẽ dùng y ấy, không tham lam, không say đắm, không
phạm tội, thấy sự nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Chúng
tôi sẽ tri túc với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào... với bất cứ
loại sàng tọa nào... với bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào, và
chúng tôi sẽ là người tán thán sự tri túc với bất cứ loại thuốc
men trị bệnh nào. Và không vì thuốc men trị bệnh, chúng tôi
sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được thuốc men
trị bệnh, chúng tôi sẽ không dao động. Và nếu được thuốc
men trị bệnh, chúng tôi sẽ dùng thuốc men trị bệnh ấy, không
tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại,
quán xuất ly với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông
cần phải học tập".
7) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giáo giới các
Ông; hay với người như Kassapa. Và được giáo giới, các
Ông cần phải thực hành như vậy.
II. Không Biết Sợ (S.ii,195)
1) Như vầy tôi nghe.
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Một thời Tôn giả Mahà Kassapa (Ðại Ca-diếp), và Tôn
giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) trú ở Barànasi (Ba-la-nại), chỗ
Isipatana (chư Tiên đọa xứ), tại Migadàya (Lộc Uyển).
2) Rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh
độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đến,
nói lên với Tôn giả Mahà Kassapa những lời chào đón hỏi
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu,
liền ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn
giả Mahà Kassapa:
4) -- Này Hiền giả Kassapa, được nói rằng không có
nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không
thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn
khỏi các khổ ách; và có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác
ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn
khỏi các khổ ách.
5) Như thế nào, này Hiền giả, là không có nhiệt tâm,
không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niếtbàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ
ách? Và như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có
giác ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể có chứng đạt vô thượng
an ổn khỏi các khổ ách?
I
6) -- Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác
bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên,
chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi nhiệt tâm.
"Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị
đoạn diệt, chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi
nhiệt tâm. "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu không
khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi nhiệt tâm.
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"Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có
thể đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi nhiệt tâm.
Như vậy, này Hiền giả, là không có nhiệt tâm.
II
7) Và này Hiền giả, như thế nào là không biết sợ?
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng
có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. "Các ác bất
thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có
thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp
không khởi lên ta. Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến
bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta.
Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không
biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ.
8) Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không
có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết-bàn,
không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
III
9) Và này Hiền giả, thế nào là có nhiệt tâm?
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thể
đưa đến bất lợi", vị ấy khởi nhiệt tâm. "Các ác bất thiện pháp
khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa
đến bất lợi", vị ấy khởi nhiệt tâm. "Các thiện pháp không
khởi lên nơi ta. Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến
bất lợi", vị ấy khởi nhiệt tâm. "Các thiện pháp khởi lên nơi
ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy khởi
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nhiệt tâm. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị
đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy khởi lên nhiệt tâm.
Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm.
IV
10) Và này Hiền giả, như thế nào là có biết sợ?
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thể
đưa đến bất lợi", vị ấy có biết sợ. "Các ác bất thiện pháp khởi
lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất
lợi", vị ấy có biết sợ. "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta.
Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy có
biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn
diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy có biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, là có biết sợ.
11) Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm, có biết sợ,
có thể có giác ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể đưa đến chứng
đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
III. Ví Dụ Với Trăng (Tạp 41.18. Nguyệt Dụ, Ðại 2, 199a.
Nguyệt Dụ Kinh, Ðại 2, 544b, Biệt Tạp 6.5, Ðại 2, 444a)
(S.v,197)
1) ... Trú ở Sàvatthi...
2) -- Hãy giống như mặt trăng, này các Tỷ-kheo, khi đi
đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, luôn luôn
là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo
(appagabbha).
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người nhìn một cái
giếng cũ, hay sườn núi dốc, hay thác nước, thân phải dè dặt,
tâm phải dè dặt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hãy giống như
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mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải
dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có
đường đột xông xáo.
Kassapa, này các Tỷ-kheo, giống như mặt trăng, khi đi
đến các gia đình, thân dè dặt và tâm dè dặt, luôn luôn là
người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo.
4) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Như thế
nào một Tỷ-kheo xứng đáng đi đến các gia đình?
5) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế
Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các
Tỷ-kheo sẽ thọ trì.
6) Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không:
-- Ví như, này các Tỷ-kheo, bàn tay này giữa hư không,
không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các gia
đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói
buộc, nghĩ rằng: "Những ai muốn được lợi, hãy được lợi!
Những ai muốn công đức, hãy làm các công đức!".
7) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy
hoan hỷ, thỏa mãn khi người khác được lợi! Này các Tỷkheo, vị Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình.
Này các Tỷ-kheo, Kassapa khi đi đến các gia đình, đối với
các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy,
không bị trói buộc, nghĩ rằng: "Những ai muốn được lợi hãy
được lợi! Những ai muốn công đức hãy làm các công đức!".
8) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy
hoan hỷ, thỏa mãn, khi người khác được lợi!
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9) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi
đến các gia đình.
10) Các Ông nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo? Tỷkheo như thế nào, thuyết pháp không thanh tịnh? Tỷ-kheo
như thế nào, thuyết pháp được thanh tịnh?
11) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế
Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các
Tỷ-kheo sẽ thọ trì.
12) -- Vậy này các Tỷ-kheo, 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:
13) -- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế
này thuyết pháp cho các người khác: "Ôi, mong họ được
nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe pháp, mong họ được
hoan hỷ. Ðược hoan hỷ, mong họ làm cho ta hoan hỷ", này
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như vậy thuyết pháp không thanh
tịnh.
14) -- Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như
thế này thuyết pháp cho các người khác: "Pháp được Thế
Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người
có trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta
giảng. Và sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và
sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành; duyên
pháp thiện pháp tánh (dhammasudhammata) thuyết pháp cho
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các người khác. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi
lòng lân mẫn thuyết pháp cho các người khác", này các Tỷkheo, Tỷ-kheo như vậy là Tỷ-kheo thanh tịnh thuyết pháp.
15) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như thế này
thuyết pháp cho các người khác : "Pháp được Thế Tôn khéo
giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự
mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và
sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi
được hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành; duyên pháp
thiện pháp tánh, duyên từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi lòng
lân mẫn thuyết pháp cho các người khác".
16) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta đã giáo giới các
Ông, hay với ai giống như Kassapa! Ðược giáo giới, các Ông
phải như thật thực hành.
IV. Ði Ðến Các Gia Ðình (Tạp 41.19 Thí Dụ. Ðại 2, 300a)
(Biệt Tạp 6.6, Ðại 2, 414c). (S.ii,200)
1) ... Trú tại Sàvatthi.
2) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
như thế nào xứng đáng là người đi đến các gia đình? Tỷkheo như thế nào không xứng đáng là người đi đến các gia
đình?
3) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo...
Thế Tôn nói như sau:
4) -- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm như thế này đi
đến các gia đình: "Mong họ hãy cho ta, chớ có không cho.
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Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ tốt,
chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm.
Mong họ kính trọng cho ta, chớ có không kính trọng".
5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như vậy đi
đến các gia đình, nếu không được cho, Tỷ-kheo ấy bực
phiền. Do nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu... cho
ít, không cho nhiều... cho đồ xấu không cho đồ tốt... cho
chậm, không cho mau. Do vậy Tỷ-kheo ấy bực phiền. Do
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu... cho bất kính,
không có kính trọng. Do vậy, Tỷ-kheo ấy bực phiền. Do
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu. Này các Tỷkheo, vị Tỷ-kheo như vậy không xứng đáng là người đi đến
các gia đình.
6) Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế
này đi đến các gia đình (nghĩ rằng): "Ðối với các gia đình
người khác, làm sao có thể mong: ‘Mong họ hãy cho ta, chớ
có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ
cho ta đồ tốt, chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ
có cho chậm. Mong họ kính trọng ta, chớ có không kính
trọng’?".
7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo với tâm như vậy, khi
đi đến các gia đình không được cho, Tỷ-kheo không vì vậy
mà bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ
ưu. Họ cho ít, không cho nhiều... họ cho đồ xấu, không cho
đồ tốt, cho chậm, không cho mau... cho bất kính, không phải
kính trọng, Tỷ-kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không do
nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến
các gia đình.
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8) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến
các gia đình (nghĩ rằng): "Ðối với các gia đình người khác,
làm sao có thể mong: "Mong họ hãy cho ta, chớ có không
cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ
tốt, chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ có cho
chậm. Mong họ kính trọng cho ta, chớ có bất kính"?"
9) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến
các gia đình, nếu không được cho, Kassapa không vì vậy mà
bị bực phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu.
Họ cho ít, không cho nhiều, Kassapa không vì vậy mà bị bực
phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho
đồ xấu, không cho đồ tốt, Kassapa không vì vậy mà bị bực
phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho
chậm, không cho mau, Kassapa không vì vậy mà bị bực
phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho
bất kính, không cho có kính trọng, Kassapa không vì vậy mà
bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu.
10) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giáo giới các
Ông hay với ai giống như Kassapa. Và được giáo giới, các
Ông hãy như vậy thọ trì.
V. Trở Về Già (Tạp 41.23, Lực Lão, Ðại 2, 301c Tăng 41.5,
Ðại 2, 746a Biệt Tạp 6.10, Ðại 2, 416b) (S.ii,202)
1) Như vầy tôi nghe.
Tại Ràjagaha, Veluvana...
2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi
một bên:
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-- Này Kassapa, Ông đã già rồi. Ðã cũ nát là những vải
gai thô phấn tảo này của Ông đáng được quăng bỏ. Vậy này
Kassapa, hãy mang những y áo do các gia chủ cúng, thọ
dụng các món ăn được mời và ở gần bên Ta.
4) -- Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở
rừng, và tán thán hạnh ở rừng; con là người đi khất thực và
tán thán hạnh khất thực; con là người mang y phấn tảo và tán
thán hạnh mang y phấn tảo; con là người mang ba y và tán
thán hạnh mang ba y; con là người thiểu dục và tán thán
hạnh thiểu dục; con là người tri túc và tán thán hạnh tri túc;
con là người sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly; con là
người sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao
thiệp; con là người tinh cần và tán thán hạnh tinh cần.
5) -- Này Kassapa, Ông thấy có lợi ích gì mà ông đã lâu
ngày sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng... đi khất
thực.. mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu dục... tri túc...
sống viễn ly... sống không giao thiệp... tinh cần và tán thán
hạnh tinh cần?
6) -- Bạch Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích nên đã lâu
ngày con sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng... con đi khất
thực... con mang y phấn tảo... con mang ba y... con thiểu
dục... con tri túc... con sống viễn ly... con sống không giao
thiệp... con sống tinh cần và tán thán hạnh sống tinh cần.
7) Con thấy tự mình được hiện tại an lạc trú và vì lòng
từ mẫn đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng
sanh sắp đến sẽ bắt chước (ditthanugatim): "Ðối với các đệ
tử Phật và tùy Phật (Buddhànubuddhasàvakà), mong họ
trong một thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán
thán hạnh ở rừng... những vị đi khất thực... những vị mang y
phấn tảo... những vị mang ba y... những vị thiểu dục... những
vị tri túc... những vị viễn ly... những vị không giao thiệp...
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những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần... họ sẽ thực hành
như vậy, và như vậy trong một thời gian dài họ sống hạnh
phúc an lạc".
8) Bạch Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở
rừng và tán thán hạnh sống ở rừng... con đi khất thực và tán
thán hạnh khất thực... mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu
dục... tri túc... viễn ly... không giao thiệp... sống tinh cần và
tán thán hạnh tinh cần.
9) -- Lành thay, lành thay, Kassapa! Thật vì hạnh phúc
cho quần sanh, này Kassapa, Ông đã thực hành như vậy, vì
an lạc cho quần sanh, vì lòng từ mẫn với đời, vì lợi ích, vì
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.
10) Do vậy, này Kassapa, hãy mang vải gai thô, phấn
tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và trú ở trong
rừng!
VI. Giáo Giới (Tạp 41.30, Phụ Thắng, Ðại 2, 300b. Tăng
31.11 Vô Trách Tụng, Ðại 2, 673b Biệt Tạp 6.7, Ðại 2,
415a). (S.ii,203).
1) ... Tại Ràjagaha, Veluvana...
2) Tôn giả Kassapa đi đến Thế Tôn...
3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi
một bên:
-- Này Kassapa, hãy giáo giới Tỷ-kheo! Này Kassapa,
hãy nói pháp thoại cho các Tỷ-kheo! Này Kassapa, Ta hoặc
Ông phải giáo giới các Tỷ-kheo! Ông hoặc Ta phải nói pháp
thoại cho các Tỷ-kheo!
4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại.
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn.
Họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, ở đây, con
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thấy Tỷ-kheo Bhanda, đệ tử của Ananda, và Tỷ-kheo
Abhinjika, đệ tử của Anuruddha, hai vị ấy nói với nhau:
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ nói nhiều hơn? Ai sẽ nói tốt
đẹp hơn? Ai sẽ nói dài hơn?".
5) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo:
-- Hãy đến, này Tỷ-kheo! Hãy nhân danh Ta nói với
Tỷ-kheo Bhanda, đệ tử của Ananda, và Tỷ-kheo Abhinjika,
đệ tử của Anuruddha: "Bậc Ðạo Sư gọi chư Tôn giả".
6) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo kia;
sau khi đến, nói với họ:
-- Bậc Ðạo Sư gọi chư Tôn giả.
7) -- Thưa vâng, Hiền giả.
Các Tỷ-kheo kia vâng đáp Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn;
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
8) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên:
-- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với
nhau như sau: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai là người sẽ nói
nhiều hơn? Ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai là người sẽ nói
dài hơn?"
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
9) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông có biết là Ta đã thuyết
pháp như vầy: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy cùng nhau
nói như sau: 'Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai là người sẽ nói nhiều
hơn?. Ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai là người sẽ nói dài
hơn?' chăng?"
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
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10) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông được biết là Ta
không có giảng như vậy, thời vì sao, này các Người ngu kia,
do biết cái gì, thấy cái gì, các Ông đã xuất gia trong Pháp và
Luật khéo giảng này, các Ông lại nói với nhau: "Hãy đến,
này Tỷ-kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói
tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói dài hơn?" như vậy ?
11) Rồi các Tỷ-kheo ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn
và bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, chúng con đã phạm tội, ngu đần như
vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy; vì rằng chúng con đã
xuất gia trong Pháp và Luật khéo nói như vậy, chúng con lại
nói với nhau: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ là người nói
nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói
dài hơn?". Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận tội lỗi
ấy của chúng con là tội lỗi, để chúng con ngăn ngừa trong
tương lai.
12) -- Thật sự, này các Tỷ-kheo, các Ông đã phạm tội,
ngu đần như vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy! Vì rằng
các Ông đã xuất gia trong Pháp và Luật khéo nói này, các
Ông đã nói với nhau: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ là người
nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người
nói dài hơn?". Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, các Ông đã thấy
tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối, Ta chấp nhận tội lỗi ấy
cho các Ông!
13) Này các Tỷ-kheo, như vậy luật của bậc Thánh được
tăng trưởng, khi nào có người sau khi thấy tội lỗi là tội lỗi,
như pháp sám hối để ngăn ngừa trong tương lai!
VII. Giáo Giới (Tạp 41.21 Vô Tín, Ðại 2, 300c. Biệt Tạp
6.8, Ðại 2, 415b) (S.ii,205)

242

Chương V: Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp)

1) ... Trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc
Lâm).
2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn...
3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi
một bên:
-- Này Kassapa hãy giáo giới các Tỷ-kheo! Hãy thuyết
pháp thoại cho các Tỷ-kheo! Ta hay Ông hãy giáo giới các
Tỷ-kheo! Ông hay Ta hãy thuyết pháp thoại cho các Tỷkheo!
4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại.
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn,
họ không kính trọng lời giáo giới!
5) Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện
pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ
đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp,
không có trí tuệ đối với thiện pháp; đối với người ấy, dầu là
đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện
pháp, không phải là sự tăng trưởng!
6) Ví như mặt trăng, bạch Thế Tôn, trong thời kỳ tối
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn
tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, đường quỹ đạo nó đi
tổn giảm dần. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, đối với ai không có
lòng tin đối vói thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện
pháp, không biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối
với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp; với người
ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với
các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng!
7) Người không có lòng tin, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa
là tổn giảm. Người không biết thẹn, bạch Thế Tôn, tức có
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nghĩa là tổn giảm. Người không biết sợ, bạch Thế Tôn, tức
có nghĩa là tổn giảm. Người lười biếng, bạch Thế Tôn, tức có
nghĩa là tổn giảm. Người ác trí tuệ, bạch Thế Tôn, tức có
nghĩa là tổn giảm. Người phẫn nộ... Người sân hận, bạch Thế
Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Nếu vị Tỷ-kheo không có giáo
giới, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm.
8) Với ai, bạch Thế Tôn, có lòng tin đối với thiện pháp,
có biết thẹn đối với thiện pháp, có biết sợ đối với thiện pháp,
có tinh tấn đối với thiện pháp, có trí tuệ đối với thiện pháp;
với vị ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi sự tăng trưởng đối
với thiện pháp, không phải sự tổn giảm.
9) Ví như mặt trăng, bạch Thế Tôn, trong thời kỳ sáng
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình
tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó
đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với ai có lòng
tin đối với thiện pháp, có biết thẹn...có biết sợ... có tinh tấn...
có trí tuệ đối với thiện pháp; với vị ấy, dầu là đêm hay là
ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không
phải là tổn giảm.
10) Người có lòng tin, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là
không tổn giảm. Người có biết thẹn, bạch Thế Tôn, tức có
nghĩa là không tổn giảm. Người có biết sợ, bạch Thế Tôn,
tức có nghĩa là không tổn giảm. Người tinh cần, bạch Thế
Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không phẫn nộ,
bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không
sân hận, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có
những Tỷ-kheo giáo giới, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là
không tổn giảm.
11) -- Lành thay, lành thay, này Kassapa! Với ai, này
Kassapa, không có lòng tin đối với thiện pháp... không có
biết thẹn... không có biết sợ... không có tinh tấn... không có
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trí tuệ đối với thiện pháp; với người ấy, dầu là đêm hay là
ngày, chờ đợi là sự tổn giảm trong thiện pháp, không phải là
tăng trưởng.
12) Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ tối
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn
tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỹ đạo nó đi tổn giảm
dần. Cũng vậy, này Kassapa, với ai không có lòng tin đối với
thiện pháp, không có biết thẹn... không có biết sợ... không có
tinh tấn... không có trí tuệ đối với thiện pháp; với người ấy,
dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với thiện
pháp, không phải là sự tăng trưởng.
13) Người không có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa
là tổn giảm. Người không biết thẹn... Người không biết sợ...
Người biếng nhác... Người ác trí tuệ... Người phẫn nộ...
Người sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm.
Không có Tỷ-kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là
tổn giảm.
14) Với ai, này Kassapa, có lòng tin đối với thiện
pháp... có biết thẹn... có biết sợ... có tinh tấn.. có trí tuệ đối
với thiện pháp; với người ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi
là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm.
15) Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ sáng
trời, dầu là đêm hay ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình
tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó
đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, này Kassapa, ai có lòng tin đối
với thiện pháp, có biết thẹn... có biết sợ... có tinh tấn... có trí
tuệ là sự tăng trưởng đối với thiện pháp; với người ấy, dầu là
đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp,
không phải là sự tổn giảm.
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16) Người có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là
không tổn giảm. Người biết thẹn... Người biết sợ... Người
tinh tấn... Người có trí tuệ... Người không phẫn nộ... Người
không sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm.
Có Tỷ-kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là không
tổn giảm.
VIII. Giáo Giới (Tạp 41.22, Phật Vi Căn Bổn, Ðại 2, 301a.
Biệt Tạp 6.9, Ðại 2, 415c). (S.ii,208)
1) ... Trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại chỗ nuôi dưỡng
các con sóc.
2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn...
3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi
một bên:
-- Hãy giáo giới Tỷ-kheo, này Kassapa! Hãy thuyết
pháp thoại cho các Tỷ-kheo, này Kassapa! Ta hay Ông, này
Kassapa, phải giáo giới các Tỷ-kheo! Ông hay Ta, này
Kassapa, hãy thuyết pháp thoại cho các Tỷ-kheo!
4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại.
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn,
họ không kính trọng lời giáo giới.
5) -- Này Kassapa, thuở xưa các Trưởng lão Tỷ-kheo là
những vị ở rừng như vậy và tán thán ở rừng, là những vị đi
khất thực và tán thán hạnh khất thực, là những vị mang y
phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, là những vị
mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, là những vị sống
thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, là những vị sống tri túc
và tán thán hạnh tri túc, là những vị sống viễn ly và tán thán
hạnh viễn ly, là những vị sống không giao thiệp và tán thán
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hạnh không giao thiệp, là những vị sống tinh cần và tán thán
hạnh tinh cần.
6) Ở đây, vị Tỷ-kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh
ở rừng, đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, mang y phấn
tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, mang ba y và tán thán
hạnh mang ba y, sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục,
sống tri túc và tán thánh hạnh tri túc, sống viễn ly và tán thán
hạnh sống viễn ly, sống không giao thiệp và tán thán hạnh
không giao thiệp, sống tinh cần và tán thán hạnh tinh cần; vị
Tỷ-kheo ấy được các vị Trưởng lão Tỷ-kheo mời ngồi và
nói: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tên gì? Thật là
hiền thiện, vị Tỷ-kheo này! Thật là muốn học, vị Tỷ-kheo
này! Hãy đến Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!"
7) Ở đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như
sau: "Tỷ-kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng,
đi khất thực... mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu dục... tri
túc... sống viễn ly... sống không giao thiệp... tinh cần và tán
thán hạnh tinh cần; Tỷ-kheo ấy được các Trưởng lão Tỷkheo mời ngồi và nói: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này
tên gì? Thật là hiền thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muốn học,
Tỷ-kheo này! Hãy đến Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này". Các
vị ấy thực hành đúng như vậy và như vậy các vị ấy được
hạnh phúc, được an lạc trong một thời gian dài.
8) Nhưng này, này Kassapa, các Trưởng lão Tỷ-kheo
không sống ở rừng và không tán thán hạnh sống ở rừng,
không đi khất thực và không tán thán hạnh khất thực, không
mang y phấn tảo và không tán thán hạnh mang y phấn tảo,
không mang ba y và không tán thán hạnh mang ba y, không
thiểu dục và không tán thán hạnh thiểu dục, không tri túc và
không tán thán hạnh tri túc, không sống viễn ly và không tán
thán hạnh viễn ly, không sống không giao thiệp và không tán
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thán hạnh không giao thiệp, không tinh cần và không tán
thán hạnh tinh cần.
9) Ở đây, Tỷ-kheo nào được nhiều người biết, có danh
tiếng, nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm
trị bệnh, Tỷ-kheo ấy được các vị Trưởng lão Tỷ-kheo mời
ngồi và nói: "Hãy đến Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này tên gì? Thật là
hiền thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muốn sống Phạm hạnh, Tỷkheo này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!"
10) Ở đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như
sau: "Tỷ-kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng,
nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị
bệnh; Tỷ-kheo ấy được các Trưởng lão Tỷ-kheo mời ngồi và
nói: ‘Hãy đến Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này tên gì? Thật là hiền
thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muốn sống Phạm hạnh, Tỷ-kheo
này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!’". Các vị
ấy thực hành đúng như vậy và như vậy các vị ấy không được
hạnh phúc, bị khổ đau trong thời gian dài.
Này Kassapa, ai nói một cách chơn chánh như sau:
"Người sống Phạm hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của
Phạm hạnh. Người sống Phạm hạnh phải bị bức não bởi
những áp bức của Phạm hạnh". Nói như vậy, này Kassapa, là
nói một cách chơn chánh. Người sống Phạm hạnh phải chịu
đựng những hiểm nạn của Phạm hạnh. Người sống Phạm
hạnh phải bị bức não bởi những áp bức của Phạm hạnh.
IX. Thiền Và Thắng Trí (Tạp 41.21, Lực Lão, Ðại 2, 302a)
(Biệt Tạp 6.11, Ðại 2, 416c) (S.ii,210)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục,
ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.
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Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất,
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.
3) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta diệt 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.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
diệt 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.
4) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta 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.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
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.
5) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta xả lạc,
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an
trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.
6) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên
mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý
đối với dị tưởng. Ta nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng
đạt và an trú Không vô biên xứ.
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Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng...
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.
7) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên
mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng
đạt và an trú Thức vô biên xứ.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
vượt lên mọi Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức
vô biên xứ.
8) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên
mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng
đạt và an trú Vô sở hữu xứ.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
vượt lên mọi Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở hữu
xứ.
9) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên
mọi Vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng
xứ.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa
cũng... chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
10) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt
lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt
thọ tưởng định.
Tùy theo mong muốn... Kassapa cũng... chứng đạt và
an trú Diệt thọ tưởng định.
11) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta chứng
đạt các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều
thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách,
qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thổ, trồi lên,
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đi ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không
chìm như trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như con
chim; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những
vật có đại oai lực, oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi
Phạm thiên.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
chứng đạt được các loại thần thông... bay đến cõi Phạm
thiên.
12) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với
thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng: chư
Thiên và loài Người, xa và gần.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
với thiên nhĩ thanh tịnh... xa và gần.
13) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi
sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người với tâm của
mình, Ta có thể biết như sau: "Tâm có tham biết là tâm có
tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết
là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si
biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm
chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú
biết là tâm không chuyên chú, đại hành tâm biết là đại hành
tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm,
tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô
thượng biết là tâm vô thượng, tâm Thiền định biết là tâm
Thiền định, tâm không Thiền định biết là tâm không Thiền
định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát
biết là tâm không giải thoát".
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi sâu
vào tâm của chúng sanh, của loài Người; với tâm của mình,
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Kassapa cũng được biết như sau: "Tâm có tham biết là tâm
có tham... tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát".
14) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta nhớ đến
các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời,
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời,
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một
trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại
thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này,
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế
này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này,
dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi
chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, Ta nhớ đến
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi
tiết.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... và
các chi tiết.
15) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy các chúng sanh. Ta biết
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ,
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp
của họ. Những chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân,
lời, ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp
theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và
ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các
nghiệp theo chánh kiến; những người này sau khi thân hoại
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, Ta thấy
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sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn,
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.
Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết các
chúng sanh... đều do hạnh nghiệp của họ.
16) Và Ta, này các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, Ta chứng
ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú.
Này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng với sự đoạn tận các lậu
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú.
X. Trú Xứ (Tạp 41.25, Thử Thời, Ðại 2. 302b. Biệt Tạp
6.12, Ðại 2, 417a) (S.ii,214)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Tôn giả Kassapa trú ở Sàvatthi (Xá-vệ),
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Ðộc).
I
2) Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y
bát, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa.
3) Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà Kassapa:
-- Thưa Tôn giả, chúng ta hãy đi đến trú xứ của các Tỷkheo-ni.
-- Hãy đi, này Hiền giả Ananda. Hiền giả là người có
nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm.
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4) Lần thứ hai, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà
Kassapa:
-- Hãy đi, thưa Tôn giả, chúng ta đi đến trú xứ của các
Tỷ-kheo-ni.
-- Hãy đi, này Hiền giả Ananda. Hiền giả là người có
nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm.
5) Lần thứ ba, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà
Kassapa:
-- Hãy đi, thưa Tôn giả, chúng ta hãy đi đến trú xứ của
các Tỷ-kheo-ni.
6) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa, vào buổi sáng, đắp y,
cầm y bát cùng với Tôn giả Ananda, là Sa-môn tùy tùng, đi
đến một trú xứ của Tỷ-kheo-ni, sau khi đi đến, ngồi trên chỗ
đã soạn sẵn.
II
7) Rồi nhiều Tỷ-kheo-ni đi đến Tôn giả Mahà Kassapa;
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Kassapa, rồi ngồi xuống
một bên.
8) Tôn giả Mahà Kassapa với pháp thoại giảng cho các
vị Tỷ-kheo-ni đang ngồi một bên ấy, khích lệ, làm cho phấn
khởi, làm cho hoan hỷ.
9) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa, sau khi với pháp thoại
giảng cho các Tỷ-kheo-ni ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi,
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.
10) Rồi Tỷ-kheo-ni Thullatissà không hoan hỷ, nói lên
những lời không hoan hỷ: "Làm sao Tôn giả Mahà Kassapa
trước mặt Vedehamuni Ananda, lại nghĩ đến thuyết pháp; ví
như một người bán kim lại nghĩ, có thể bán kim cho người
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làm kim? Cũng vậy, Tôn giả Mahà Kassapa, trước mặt
Vedehamuni Ananda lại nghĩ đến thuyết pháp".
11) Tôn giả Mahà Kassapa nghe được lời nói này của
Tỷ-kheo-ni Thullatissà.
III
12) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả
Ananda:
-- Thế nào, Hiền giả Ananda, ta là người bán kim, Hiền
giả là người làm kim, hay ta là người làm kim, Hiền giả là
người bán kim?
-- Hãy kham nhẫn, thưa Tôn giả Kassapa, ngu si là đàn
bà!
13) -- Hãy đến, Hiền giả Ananda, chớ để cho chúng
Tăng truy cứu thêm về Hiền giả. Hiền giả Ananda, Hiền giả
nghĩ thế nào?
14) Có phải trước mặt Thế Tôn, và giữa chúng Tăng,
Hiền giả được Thế Tôn đề cập như sau: "Tùy theo mong
muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng
đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục
sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo,
Ananda cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm,
có tứ"?
-- Thưa Tôn giả, không phải vậy.
15) -- Này Hiền giả, có phải trước mặt Thế Tôn và giữa
chúng Tỷ-kheo Tăng, ta được Thế Tôn đề cập như sau: "Tùy
theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly bất thiện
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn, này
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các Tỷ-kheo, Kassapa cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng
đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục
sanh, có tầm, có tứ"?
16-29) (Chín thứ đệ định và năm trí giống như trên.)
30) Hiền giả nghĩ thế nào? Này Hiền giả, có phải, này
Ananda, trước mặt Thế Tôn và giữa chúng Tỷ-kheo Tăng,
Hiền giả được Thế Tôn đề cập như sau: "Và Ta, này các Tỷkheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự
mình với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Ananda cũng
vậy, với sự đoạn tận 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"?
-- Thưa Tôn giả, không phải vậy.
31) -- Chính ta, này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn và
giữa chúng Tỷ-kheo, được Thế Tôn đề cập như sau: "Này
các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện
tại tự mình với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo,
Kassapa cũng vậy, với sự đoạn tận 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".
32) Này Hiền giả, ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng
trí của ta được, thời không khác gì họ nghĩ rằng có thể lấy
một lá cây ta-la mà che đậy một con voi lớn đến bảy hay tám
khuỷu tay rưởi bề cao.
IV
33) Nhưng Tỷ-kheo-ni Thullatissà đã từ bỏ đời sống
Phạm hạnh.
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XI. Y Áo (Tạp 41.26, Chúng Giảm Thiểu, Ðại 2, 302c Biệt
Tạp 6,13, Ðại 2, 417c) (S.ii,217)
1) Một thời Tôn giả Mahà Kassapa trú ở Ràjagaha
(Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm) tại chỗ nuôi dưỡng các
con sóc.
I
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đang đi du hành ở
Dakhinàgiri (Nam Sơn), cùng với đại chúng Tỷ-kheo.
3) Lúc bấy giờ có khoảng ba mươi Tỷ-kheo đệ tử của
Tôn giả Ananda, phần lớn còn trẻ tuổi, từ bỏ sự tu học và
hoàn tục.
II
4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du hành ở Nam Sơn,
tùy theo ý muốn, rồi đi đến Vương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ
nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa, sau
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Kassapa rồi ngồi xuống một
bên.
5) Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả Ananda đang
ngồi xuống một bên:
-- Duyên bao nhiêu lợi ích, này Hiền giả Ananda, Thế
Tôn chế định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia
chủ?
6) -- Duyên ba lợi ích, thưa Tôn giả Kassapa, nên Thế
Tôn chế định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia chủ,
để ngăn chận các người ác giới, vì sự lạc trú của các Tỷ-kheo
chánh hạnh, chớ để cho ai dựa vào những ác đảng phá hoại
chúng Tăng, và vì lòng từ mẫn đối với các gia đình. Thưa
Tôn giả Kassapa, do duyên ba lợi ích này nên Thế Tôn chế
định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia chủ.
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7) -- Vậy thời vì sao, này Hiền giả Ananda, Hiền giả lại
cùng du hành với những tân Tỷ-kheo này, những người
không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú
tâm tỉnh giác? Ta nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ dẫm
đạp ngũ cốc! Ta nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ phá hoại
lương gia! Hội chúng của Hiền giả, này Hiền giả Ananda,
đang sụp đổ. Ðồ chúng niên thiếu của Hiền giả, này Hiền giả,
đang tan rã! Ðứa trẻ này không biết lượng sức mình!
8) -- Thưa Tôn giả Kassapa, trên đầu tôi, tóc bạc đã
sanh, tuy vậy, hôm nay Tôn giả Mahà Kassapa gọi tôi là đứa
trẻ, tôi không có phật lòng.
9) -- Thật vậy, này Hiền giả Ananda, Hiền giả du hành
với những tân Tỷ-kheo này, những người không hộ trì các
căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm tỉnh giác.
Ta nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ dẫm đạp ngũ cốc! Ta
nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ phá hoại lương gia! Hội
chúng của Hiền giả, này Hiền giả Ananda, đang sụp đổ. Ðồ
chúng niên thiếu của Hiền giả, này Hiền giả, đang tiêu diệt.
Ðứa trẻ này không biết lượng sức mình.
III
10) Tỷ-kheo-ni Thullatissà được nghe Tôn giả Ananda,
bậc Thánh Vedeha lại bị Tôn giả Mahà Kassapa không hài
lòng và gọi là "đứa trẻ".
11) Rồi Tỷ-kheo-ni Thullatissà không hoan hỷ và thốt ra
những lời không hoan hỷ: "Sao Tôn giả Mahà Kassapa, trước
kia là người theo ngoại đạo, lại nghĩ có thể không hài lòng và
gọi Tôn giả Ananda, bậc Thánh Vedeha là đứa trẻ?"
12) Tôn giả Mahà Kassapa được nghe những lời của
Tỷ-kheo-ni Thullatissà nói như vậy.
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13) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả
Ananda:
-- Này Hiền giả Ananda, lời nói của Tỷ-kheo-ni
Thullatissà thật là đường đột, không đắn đo suy nghĩ! Này
Hiền giả, vì rằng ta là người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa,
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta không chấp
nhận một Ðạo Sư nào khác ngoài Thế Tôn, bậc ứng Cúng,
Chánh Ðẳng Giác.
14) Này Hiền giả, trong khi ta còn là gia chủ, ý nghĩ
sau đây được khởi lên: "Chật hẹp thay đời sống tại gia, đầy
những bụi đời! Còn xuất gia như đời sống ngoài trời. Thật
không dễ dàng ở trong gia đình có thể sống Phạm hạnh, hoàn
toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc.
Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia
đình, sống không gia đình".
15) Rồi này Hiền giả, sau một thời gian ta lấy vải cắt
làm áo Tăng-già-lê, và theo thông lệ các vị Ứng Cúng ở đời,
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống
không gia đình.
16) Xuất gia như vậy, ta đang đi trên đường, thấy Thế
Tôn ngồi tại ngôi đền Bahaputta giữa Ràjagaha và Nàlandà.
Thấy vậy, ta suy nghĩ như sau: "Ôi thật thế chăng, ta có thể
thấy bậc Ðạo Sư, tức là có thể thấy bậc Thế Tôn! Ôi thật thế
chăng, ta có thể thấy bậc Thiện Thệ, tức là có thể thấy bậc
Thế Tôn! Ôi thật thế chăng, ta có thể thấy bậc Chánh Ðẳng
Giác, tức là có thể thấy bậc Thế Tôn?"
17) Và này Hiền giả, ngay tại chỗ ấy, ta cúi đầu đảnh lễ
chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
"-- Bạch Thế Tôn, Ðạo Sư của con là Thế Tôn. Con là đệ
tử".
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18) Khi nghe nói vậy, này Hiền giả, Thế Tôn nói với ta:
-- Này Kassapa, những ai với tâm trọn vẹn đầy đủ,
không biết một đệ tử mà nói rằng tôi biết, không thấy mà nói
rằng tôi thấy, đầu người ấy sẽ vỡ tan. Còn Ta, này Kassapa,
Ta biết thời Ta nói Ta biết, Ta thấy thời Ta nói Ta thấy.
19) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau:
'Một tâm quý thật sắc sảo sẽ phải được thiết lập giữa các vị
Trưởng lão, niên thiếu và trung niên'. Này Kassapa, Ông phải
học tập như vậy.
20) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau:
'Phàm pháp gì tôi nghe, liên hệ đến thiện, sau khi đặc biệt
chú ý, tác ý, tập trung tất cả tâm (lực), tất cả pháp ấy tôi đều
lóng tai nghe'. Này Kassapa, Ông phải học tập như vậy.
21) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau:
'Phàm niệm gì thuộc về thân hành, câu hữu với hỷ, ta sẽ
không bỏ niệm ấy'. Này Kassapa, Ông phải học tập như vậy".
22) Rồi này Hiền giả, Thế Tôn sau khi giáo giới ta với
lời giáo giới ấy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
23) Trong bảy ngày, này Hiền giả, đang còn phiền não,
ta ăn món ăn của quốc độ, đến ngày thứ tám, chánh trí khởi
lên.
24) Rồi này Hiền giả, Thế Tôn từ trên đường bước
xuống và đi đến một gốc cây.
25) Rồi này Hiền giả, ta xấp tư tấm y Tăng-già-lê làm
bằng vải cắt, rồi bạch Thế Tôn:
"-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ngồi xuống ở đây, để
con được hạnh phúc an lạc lâu dài".
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26) Này Hiền giả, Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn
sẵn.
27) Sau khi ngồi xuống, này Hiền giả, Thế Tôn nói với
ta:
"-- Thật là mềm dịu, này Kassapa, là tấm y Tăng-già-lê
này làm bằng vải cắt của Ông".
"-- Bạch Thế Tôn, mong rằng Thế Tôn nhận lấy tấm y
làm bằng vải cắt này từ nơi con, vì lòng từ mẫn đối với con".
28) "-- Này Kassapa, Ông có dùng tấm y phấn tảo làm
bằng vải gai thô, đáng được quăng bỏ của Ta không?".
" -- Con sẽ dùng, bạch Thế Tôn, tấm y phấn tảo làm
bằng vải gai thô, đáng được quăng bỏ của Thế Tôn".
29) Như vậy, này Hiền giả, ta cúng cho Thế Tôn tấm y
Tăng-già-lê làm bằng vải cắt; còn ta thời dùng tấm y phấn
tảo của Thế Tôn, làm bằng vải gai thô đáng được quăng bỏ.
30) Và này Hiền giả, nếu ai có nói về ta một cách chơn
chánh, thời ta là con ruột Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp
sanh, do pháp hóa sanh, thừa tự Chánh pháp và đã nhận được
tấm y phấn tảo, làm bằng vải gai thô, đáng được quăng bỏ.
31) Này Hiền giả, tùy theo mong muốn, ta ly dục, ly bất
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.
32-46) Và này Hiền giả, tùy theo mong muốn, ta...
(chín thứ đệ định và năm thắng trí)...
47) Và này Hiền giả, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay
trong hiện tại ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt,
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
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48) Này Hiền giả, ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng
trí của ta được, thời không khác gì nghĩ rằng có thể lấy một
lá cây ta-la mà che đậy một con voi lớn đến bảy hay tám
khuỷu tay rưởi bề cao.
49) Nhưng Tỷ-kheo-ni Thullatissà đã từ bỏ đời sống
Phạm hạnh.
XII. Sau Khi Chết (Tạp 32.1, Ngoại Ðạo, Ðại 2, 226a) (Biệt
Tạp 6.14, Ðại 2, 419a) (S.ii.222).
1) Một thời Tôn giả Mahà Kassapa và Tôn giả Sàriputta
trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ), ở
Migadaya (Lộc Uyển).
2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều từ chỗ Thiền
tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên
những lời chào đón hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn
giả Mahà Kassapa:
-- Này Hiền giả Kassapa, có phải Như Lai có tồn tại sau
khi chết không?
-- Này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: "Như Lai
có tồn tại sau khi chết".
4) -- Như vậy, này Hiền giả, có phải Như Lai không tồn
tại sau khi chết?
-- Cũng vậy, này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố:
"Như Lai không tồn tại sau khi chết".
5) -- Như vậy, này Hiền giả, có phải Như Lai có tồn tại,
và không tồn tại sau khi chết?
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-- Này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: "Như Lai
có tồn tại và không tồn tại sau khi chết".
6) -- Vậy này Hiền giả, có phải Như Lai không có tồn
tại và không không tồn tại sau khi chết?
-- Cũng vậy, này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố:
"Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".
7) Này Hiền giả, vì sao Thế Tôn không có tuyên bố như
vậy? Vì đây, này Hiền giả, không đưa đến lợi ích, không đưa
đến cứu cánh Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, an
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Thế Tôn không có
tuyên bố như vậy.
8) Vậy này Hiền giả, Thế Tôn tuyên bố cái gì?
"Ðây là khổ", này Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên bố. "Ðây
là khổ tập", Thế Tôn đã tuyên bố. "Ðây là khổ diệt", Thế Tôn
đã tuyên bố. "Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", Thế Tôn
đã tuyên bố.
9) Vì sao, này Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên bố như vậy?
Vì đây, này Hiền giả, đưa đến lợi ích, đưa đến cứu cánh
Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác
ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Thế Tôn đã tuyên bố như vậy.
XIII. Tượng Pháp (Tạp 32.2 Pháp Giảm Diệt, Ðại 2, 226b
(Biệt Tạp 6.15, Ðại 2, 419b) (S.ii,223)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, vườn ông
Anàthapindika.
2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
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3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kassapa bạch
Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước,
học giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí
nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày nay
học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh
trí ít hơn?.
4) -- Sự việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời
các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời
nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc
chánh trí.
5) Này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi
nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Kassapa khi nào
tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.
6) Ví như, này Kassapa, vàng (thật) không biến mất khi
nào vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào
vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biến mất.
7) Cũng vậy, này Kassapa, diệu pháp không biến mất,
khi nào tượng pháp chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi
nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.
8-11) Này Kassapa, địa giới không làm diệu pháp biến
mất, thủy giới... hỏa giới... phong giới không làm diệu pháp
biến mất.
12) Ở đây, khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm
diệu pháp biến mất.
13) Ví như, này Kassapa, chiếc thuyền bị chìm vì chở
quá nặng. Không phải vì vậy, này Kassapa, diệu pháp bị biến
mất.
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14) Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho diệu
pháp bị hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm?
15) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam
cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc Ðạo
Sư, sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp, sống
không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không
tôn kính, không tùy thuận học giới, sống không tôn kính,
không tùy thuận đối với Thiền định.
Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự
hỗn loạn, sự biến mất của diệu pháp.
16) Và có năm pháp, này Kassapa, đưa đến sự an trú,
bền vững, không biến mất của diệu pháp. Thế nào là năm?
17) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam
cư sĩ, nữ cư sĩ sống kính trọng, tùy thuận bậc Ðạo Sư, sống
kính trọng, tùy thuận Chánh pháp, sống kính trọng, tùy thuận
chúng Tăng, sống kính trọng, tùy thuận học giới, sống kính
trọng tùy thuận Thiền định.
18) Chính năm pháp này, này Kassapa, đưa đến sự an
trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp.

Chương VI: Tương Ưng Lợi Ðắc Cung
Kính

I. Phẩm Thứ Nhất
I. Khổ Lụy (S.ii,225)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi... tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như
sau:
3) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung
kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau:
"Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta sẽ từ
bỏ chúng. Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến,
chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú".
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
II. Lưỡi Câu (S.ii,226)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung
kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá quăng một
lưỡi câu ngắn có mồi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một
con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các
Tỷ-kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi
vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm.
4) Người câu cá, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ma, lưỡi
câu, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng.
5) Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, thọ hưởng, ái luyến
lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, Tỷ-kheo ấy, này các
Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị
rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì
làm.
6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại
pháp để chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải học tập như
sau: "Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta
hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng
chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an
trú".
8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
III. Con Rùa (S.ii,226)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để
chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trong một hồ nước có
một gia đình con rùa sống tại đấy đã lâu ngày.
4) Rồi này các Tỷ-kheo, một con rùa nói với một con
rùa khác:
" -- Này Rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ấy".
5) Con rùa này, này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ ấy và một
thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây.
6) Rồi con rùa ấy đi đến con rùa kia.
7) Này các Tỷ-kheo, con rùa kia, thấy con rùa này từ xa
đi đến, thấy vậy liền nói với con rùa này:
" -- Này Rùa thân mến, có phải Bạn đi đến chỗ kia?"
" -- Này Rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia".
8) " -- Này Rùa thân mến, bạn có bị thương, bị bắn
trúng không?"
" -- Này Rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị
bắn trúng. Nhưng có sợi dây này dính theo trên lưng tôi".
9) " -- Này Rùa thân mến, Bạn thật bị thương rồi, Bạn
thật bị bắn trúng rồi. Này Rùa thân mến, chính do vật dụng
của người thợ săn này, mà cha Bạn và Ông Bạn rơi vào bất
hạnh, rơi vào tai họa. Nay Bạn hãy đi, Rùa thân mến. Nay
Bạn không còn thuộc chúng ta nữa!"
10) Người thợ săn, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ác ma. Cái
lao, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng.
Sợi dây, này các Tỷ-kheo, chỉ cho hỷ tham.
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11) Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, đối với lợi đắc,
cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến; vị ấy, này các
Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bị lao đâm phải, đã rơi vào bất
hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm.
12) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
13) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu
học.
IV. Lông Dài (S.ii,228)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con dê cái lông dài, đi
vào một khóm cây gai gốc; chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc dính
vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc vướng vào; chỗ này, chỗ kia,
nó bị trói buộc vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị rơi vào bất hạnh, tai
họa.
4) Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo
bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm,
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để
khất thực. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị mắc dính vào; chỗ này,
chỗ kia, vị ấy bị mắc vướng vào; chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị
trói cột vào; chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị rơi vào bất hạnh, tai
họa.
5) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
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V. Trùng Phẩn (Tạp, Ðại 2, 346a) (S.ii,228)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con trùng phẩn, ăn
phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt
có một đống phân lớn.
4) Nó khinh miệt các con trùng phẩn khác và nói: "Ta
ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước
mặt ta, có đống phân lớn này".
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, vào
buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào làng hay thị trấn để khất
thực. Vị ấy tại đây đã ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày
mai, và bình bát của vị ấy được tràn đầy.
6) Vị ấy đi đến ngôi vườn (tịnh xá) và giữa chúng Tỷkheo khoe khoang như sau: "Ta ăn uống no đủ, lại được mời
vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn đầy. Ta nhận được
các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm
trị bịnh. Nhưng các Tỷ-kheo khác công đức ít, ảnh hưởng ít,
không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực,
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh".
7) Vị ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm
bị xâm chiếm, khinh miệt các Tỷ-kheo chánh hạnh khác. Này
các Tỷ-kheo, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài
cho kẻ ngu si ấy.
8) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
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9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
VI. Sét Ðánh (S.ii,229)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sét đánh (được ví
như) một người hữu học với tâm nhiệt thành, khi bị các lợi
đắc, cung kính, danh vọng chạm đến?
4) Này các Tỷ-kheo, sét đánh chỉ cho lợi đắc, cung
kính, danh vọng chạm đến.
5) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
VII. Trúng Ðộc (S.ii,229)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị mũi tên độc bắn
trúng (được ví như) một người hữu học với tâm trí nhiệt
thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến.
4) Mũi tên, này các Tỷ-kheo, chỉ cho các lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
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6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
VIII. Con Giả Can (Tạp, Ðại 2, 346a) (S.ii,230)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong ban
đêm, khi trời gần sáng, có con giả can đang tru lớn tiếng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
4) -- Ðó là con giả can già, này các Tỷ-kheo, bị mắc
bệnh ghẻ lở, không thoải mái trong những chỗ hoang vắng,
không thoải mái dưới những gốc cây, không thoải mái tại
những chỗ lộ thiên; chỗ nào nó đi, chỗ nào nó đứng, chỗ nào
nó ngồi, chỗ nào nó nằm, tại các chỗ ấy, nó cảm thấy bất
hạnh, tai họa.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm,
không thoải mái trong những chỗ hoang vắng, không thoải
mái dưới những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ
thiên; chỗ nào vị ấy đi, chỗ nào vị ấy đứng, chỗ nào vị ấy
ngồi, chỗ nào vị ấy nằm, tại các chỗ ấy, vị ấy cảm thấy bất
hạnh, tai họa.
6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
IX. Cuồng Phong (Tăng, Ðại 2, 634b) (S.ii,231)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Trên thượng tầng hư không, này các Tỷ-kheo, có gió
thổi mạnh gọi là cuồng phong. Con chim đi đến chỗ ấy, bị
cuồng phong thổi bạt đi; bị cuồng phong thổi bạt đi, các chân
đi một ngả, các cánh đi một ngả, đầu đi một ngả, thân đi một
ngả.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, vào
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất
thực,thân không chế ngự, lời nói không chế ngự, tâm không
chế ngự, niệm không an trú, các căn không chế ngự.
5) Vị ấy thấy các phụ nữ, mặc y phục không đứng đắn,
không khéo che đậy. Vị ấy thấy các phụ nữ mặc y phục
không đứng đắn, không khéo che đậy, bị tham dục công phá
tâm vị ấy. Do tham dục công phá tâm, vị ấy từ bỏ học tập, trở
lại hoàn tục. Rồi có người lấy y phục, có người lấy bình bát,
có người lấy tọa cụ, có người lấy ống kim của vị ấy, chẳng
khác gì con chim bị cuồng phong thổi bạt.
6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
X. Kinh Với Bài Kệ (S.ii,231)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
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3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị sự cung
kính chi phối, tâm bị xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng
chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị sự
không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm, sau khi thân
hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa
ngục.
5) Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị
cả hai cung kính và không cung kính chi phối, tâm bị xâm
chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ,
ác thú, đọa xứ, địa ngục.
6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
Ai khi được cung kính,
Khi không được cung kính,
Trong cả hai trường hợp,
Tâm định, không lay chuyển;
Sống hạnh không phóng dật,
Tâm thường nhập Thiền tư,
Với tâm tưởng tế nhị,
Chánh quán các sở kiến,
Không còn lạc chấp thủ,
Ðược gọi bậc Chơn nhơn.

II. Phẩm Thứ Hai
I. Bình Bát (Tăng, Ðại 2, 566-567) (S.ii,233)
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1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có
người có tâm như sau: "Dầu cho vì một bình bát vàng đựng
đầy phấn bạch ngân, vị này cũng không cố ý nói láo".
4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiến, đã cố
ý nói láo.
5) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
II. Bình Bát (S.ii,233)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có
người có tâm như sau: "Dầu cho vì một bình bát bạc đựng
đầy phấn vàng, vị này cũng không có cố ý nói láo".
4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố
ý nói láo.
5) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
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III. Từ Một Ðồng Tiền Vàng Cho Ðến Người Mỹ Nhân
Ðịa Phương (S.ii,233)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết
có người có tâm như sau:
"Dầu cho vì một đồng tiền vàng Nikkha...
"Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng Nikkha...
"Dầu cho vì một đồng tiền vàng ròng Nikkha...
"Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng ròng Nikkha...
"Dầu cho vì quả đất đầy những vàng...
"Dầu cho vì mọi lợi ích vật chất...
"Dầu cho vì mạng sống...
"Dầu cho vì người mỹ nhân địa phương, vị ấy cũng
không cố ý nói láo."
3) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị chinh phục, đã cố
ý nói láo.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.

III. Phẩm Thứ Ba
I. Phụ Nữ (S.ii,234)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Với ai, này các Tỷ-kheo, tâm bị lợi đắc, cung kính, danh
vọng chinh phục và ngự trị, thời không một nữ nhân nào, với
tâm của mình chinh phục và ngự trị tâm của người ấy.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
II. Mỹ Nhân (S.ii,235)
... không một mỹ nhân nào...
III. Con Trai
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên dạy
như sau: "Này Con thân yêu, hãy giống như gia chủ Citta,
hãy giống như Hattaka ở Alava!"
4) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Hatthaka ở
Alava.
5) "Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia đình,
sống không gia đình, này Con thân yêu, hãy giống như
Sàriputta và Moggalàna!"
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6) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Sàriputta và
Moggalàna.
7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính,
danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với tâm đầy nhiệt
tình". Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo hữu học với tâm
đầy nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến,
như vậy là chướng ngại cho vị ấy.
8) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
IV. Con Gái Một (Tăng, Ðại 2, 562) (S.ii,236)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên
dạy như sau: "Này Con thân yêu, hãy giống như nữ cư sĩ
Khujjutarà và Velukandakiyà, mẹ của Nanda!"
4) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khujjutarà
và Velukandakiyà.
5) "Này Con thân yêu, nếu Con xuất gia, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình; này Con thân yêu, hãy giống như Tỷkheo-ni Khema và Uppàlavanna!"
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6) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tức là Tỷ-kheo-ni
Khemà và Uppàlavanna.
7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính,
danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với tâm đầy nhiệt
tình!"
8) Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo-ni hữu học, với
tâm đầy nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm
đến, như vậy là chướng ngại cho vị ấy.
9) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
V. Sa Môn , Bà La Môn (S.ii,236)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, như Sa-môn hay Bà-la-môn nào
không như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
đối với Ta, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các Samôn, hay là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc
Tôn giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại, không có thể tự
mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích
Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh.
3) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn
nào như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
đối với Ta, đuợc chấp nhận là vị Sa-môn giữa các Sa-môn,
hay là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả
ấy, ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình chứng ngộ
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với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và
mục đích Bà-la-môn hạnh.
VI. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,237)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷkheo, không như thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt,
nguy hiểm và xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng; các
vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đối với với Ta, không được
chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, không được chấp
nhận là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn
giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại cũng không tự mình với
thắng trì chứng ngộ, chứng đạt và an túc mục đích của Samôn hạnh và mục đích của Bà-la-môn hạnh.
3) Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷkheo, như thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt... của lợi
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
đối với ta được chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay
Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy
ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình giác ngộ với
thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn và mục đích
Bà-la-môn hạnh.
VII. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii, 237)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷkheo, không biết sự tập khởi của lợi đắc, cung kính, danh
vọng, không biết sự đoạn diệt của lợi đắc, cung kính, danh
vọng, không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của lợi
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy
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đối với Ta, không được chấp nhận... và mục đích của Bà-lamôn hạnh.
3) Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết được sự
tập khởi của lợi đắc, cung kính, danh vọng... và mục đích của
Bà-la-môn hạnh.
VIII. Da (Tăng, Ðại 2, 570c) (S.ii,237)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Lợi đắc, cung kính, danh vọng, này các Tỷ-kheo, cắt
đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da
trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt
đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân,
chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới
tủy và đứng lại.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
IX. Dây (S.ii, 238)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Lợi đắc, cung kính, danh vọng, này các Tỷ-kheo, cắt
đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da
trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt
đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân,
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chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới
tủy và đứng lại.
4) Ví như, này các Tỷ-kheo, một lực sĩ lấy dây ngựa
cứng chắc, vấn xung quanh cổ chân và siết chặt lại. Dây ấy
cắt đứt da ngoài, cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong,
chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây
gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi
cắt đứt xương, chúng chạm tới tủy và đứng lại.
5) Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính,
danh vọng cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng
cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt.
Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt giây gân. Sau khi cắt đứt
giây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng
chạm tới tủy và đứng lại.
6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
X. Tỷ Kheo (S.ii,238)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Vị Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là bậc Ứng
Cúng, đã đoạn tận các lậu hoặc; Ta nói, lợi đắc, cung kính,
danh vọng vẫn là pháp chướng ngại cho vị Tỷ-kheo ấy.
3) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo, lậu hoặc nào được
đoạn tận thì các lợi đắc, cung kính, danh vọng là chướng
ngại pháp?
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4) -- Ðối với vị đã chứng bất động tâm giải thoát, Ta
không nói rằng, các lợi đắc, cung kính, danh vọng trở thành
một chướng ngại pháp cho vị ấy.
5) Và này Ananda, đối với những ai sống không phóng
dật, nhiệt tâm, tinh cần; những người chứng được hiện tại lạc
trú; đối với những người ấy, Ta nói rằng, lợi đắc, cung kính,
danh vọng là chướng ngại pháp.
6) Như vậy, khổ lụy, này Ananda, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho
sự chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
7) Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như vầy: "Ðối
với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ
chúng. Và đối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa
đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú".
8) Như vậy, này Ananda, Ông cần phải học tập.

IV. Phẩm Thứ Tư
I. Cắt (S.ii,239)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị
xâm chiếm, Devadatta, phá hoại Tăng chúng.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2

283

II. Gốc (S.ii,240)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị
xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, thiện căn của Devadatta bị cắt
đứt.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
III. Pháp.
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị
xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, thiện pháp của Devadatta bị
cắt đứt.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
IV. Trắng (S.ii,240 )
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng...
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3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị
xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, bạch pháp của Devadatta bị cắt
đứt.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
V. Bỏ Ði (S.ii,241)
1) Một thời Thế Tôn ở Ràjàgaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc Lâm), tại núi Gujjhakùta (Linh Thứu), sau khi
Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) bỏ đi không bao lâu.
2) Rồi Thế Tôn nhân vì Devadatta, bảo các Tỷ-kheo:
3) -- Này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng
khởi lên, đưa đến tự hại cho Devadatta. Lợi đắc, cung kính,
danh vọng khởi lên, đưa đến diệt vong cho Devadatta.
4) Ví như cây chuối, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa
đến tự hại, sanh quả đưa đến diệt vong. Cũng như vậy, này
các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến
tự hại cho Devadatta. Lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi
lên, đưa đến diệt vong cho Devadatta.
5) Ví như cây tre, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến
tự hại, sanh quả đưa đến diệt vong. Cũng như vậy, này các
Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự
hại cho Devadatta. Lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên,
đưa đến diệt vong cho Devadatta.
6) Ví như cây lau, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến
tự hại, sanh quả đưa đến diệt vong. Cũng như vậy, này các
Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự
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hại cho Devadatta. Lợi đắc cung kính, danh vọng khởi lên,
đưa đến diệt vong cho Devadatta.
7) Ví như con lừa có thai đưa đến tự hại, có thai đưa
đến diệt vong. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung
kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự hại cho Devadatta. Lợi
đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến diệt vong cho
Devadatta.
8) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
10) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc
Ðạo Sư nói như sau:
Như cây chuối sanh quả,
Sanh quả đem tự hại,
Cũng vậy, quả cây tre,
Cũng vậy, quả cây lau,
Cũng vậy với kẻ ngu,
Cung kính đem tự hại,
Như con lừa mang thai,
Mang thai đem tự hại.
VI. Xe (Tạp, Ðại 2, 276b, Biệt Tạp, Ðại 2, 347b, Tăng, Ðại
2, 570b; 614a) (S.ii,242)
1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc.
2) Lúc bấy giờ, hoàng tử Ajàtasattu (A-xà-thế) sáng
chiều đi đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và đem đến
cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn.
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3) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch với Thế
Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, hoàng tử Ajàtasattu sáng chiều đi đến
hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và đem đến cúng dường
các món ăn trong năm trăm mâm bàn.
5) -- Này các Tỷ-kheo, chớ có thèm lợi đắc, cung kính,
danh vọng của Devadatta. Chừng nào, này các Tỷ-kheo,
hoàng tử Ajàtasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với
năm trăm cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong
năm trăm mâm bàn; thời này các Tỷ-kheo, đối với
Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp,
không có sự tăng trưởng.
6) Ví như, này các Tỷ-kheo, đem bóp nát lá gan trước
lỗ mũi một con chó dữ. Như vậy, con chó ấy lại càng dữ tợn
bội phần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chừng nào hoàng tử
Ajàtasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với năm trăm
cỗ xe, và còn cúng dường các món đồ ăn trong năm trăm
chiếc mâm bàn; thời này các Tỷ-kheo, đối với Devadatta, chỉ
có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng
trưởng.
7) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng...
8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
VII. Mẹ (S.ii,242)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho
sự chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết
được tâm của một người như sau: "Dầu cho vì bà mẹ đáng
kính cũng không cố ý nói láo". Nhưng trong một thời gian
khác, Ta thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi
phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố ý nói láo.
4) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại
pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập: "Ðối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến,
chúng ta hãy từ bỏ chúng. Ðối với các lợi đắc, cung kính,
danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm
tâm và an trú".
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
38-43 VIII. Cha
IX. Anh
X. Chị
XI. Con Trai
XII. Con Gái
XIII. Vợ (S.ii,243)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính,
danh vọng; thật tà đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho
sự chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
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3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết
được tâm của một người như sau:
"Dầu cho vì người cha đáng kính...".
"Dầu cho vì người anh...".
"Dầu cho vì người chị...".
"Dầu cho vì con trai...".
"Dầu cho vì con gái...".
"Dầu cho vì người vợ, cũng không cố ý nói láo".
Nhưng trong một thời gian khác, Ta thấy người ấy bị lợi đắc,
cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm đã cố ý nói
láo.
4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung
kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại
pháp do sự chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau:
"Ðối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta
hãy từ bỏ chúng. Ðối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng
chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an
trú".
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.

Chương VII : Tương Ưng Ràhula

I. Phẩm Thứ Nhất
I. Mắt (S.ii,244)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana
(Thắng Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràahula bạch Thế Tôn:
-- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp
cho con để sau khi nghe, con có thể sống một mình, viễn ly,
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần!
4)-- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Mắt là thường hay
vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng nếu xem cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái
này tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
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5) -- Tai là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
6) -- Mũi là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
7) -- Lưỡi là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
8) Thân là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
9) Ý là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng, khi xem cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái
này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
10) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm
chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý.
11) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát". Vị
ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên làm
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa".
II. Sắc (S.ii,245)
1) ... Tại Sàvatthi.
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2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay
vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-6) Thanh.... Hương... Vị... Xúc...
7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Pháp là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
8) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán sắc... nhàm chán pháp.
9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải
thoát... "...không còn trở lui trạng thái này nữa".
III. Thức (S.ii,246)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
3-6) -- Nhĩ thức... Tỷ thức...Thiệt thức... Thân thức...
7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Ý thức là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
8) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nhĩ thức, nhàm chán
tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán thân thức, nhàm
chán ý thức.
9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".

292

Chương VII: Tương Ưng Ràhula

IV. Xúc (S.ii,246)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
3-7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhĩ xúc... Tỷ
xúc... Thiệt xúc... Thân xúc... Ý xúc là thường hay vô
thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
8) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán nhĩ xúc, nhàm chán
tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán thân xúc, nhàm chán
ý xúc...
9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
V. Thọ (S.ii,247)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Thọ do nhãn xúc
sanh là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-6) -- Thọ do nhĩ xúc sanh... Thọ do tỷ xúc sanh... Thọ
do thiệt xúc sanh... Thọ do thân xúc sanh... Thọ do ý xúc
sanh là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
7-8) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán thọ do nhãn xúc sanh, nhàm chán thọ do
nhĩ xúc sanh, nhàm chán thọ do tỷ xúc sanh, nhàm chán thọ
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do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do thân xúc sanh, nhàm
chán thọ do ý xúc sanh...
Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
VI. Tưởng (S.ii,247)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tưởng là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-7) -- Thanh tưởng... Hương tưởng... Vị tưởng... Xúc
tưởng... Pháp tưởng là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
8-9) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán sắc tưởng, nhàm chán thanh tưởng, nhàm
chán hương tưởng, nhàm chán vị tưởng, nhàm chán xúc
tưởng, nhàm chán pháp tưởng...
Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
VII. Tư (S.ii,247)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tư là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-7) -- Thanh tư... Hương tư... Vị tư... Xúc tư... Pháp tư
là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
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8-9) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán sắc tư, nhàm chán thanh tư, nhàm chán
hương tư, nhàm chán vị tư, nhàm chán xúc tư, nhàm chán
pháp tư.
Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
VIII. Ái (S.ii,248)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc ái là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-7) -- Thanh ái... Hương ái... Vị ái... Xúc ái... Pháp ái
là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
8-9) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán
hương ái, nhàm chán vị ái, nhàm chán xúc ái, nhàm chán
pháp ái.
Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
IX. Giới (S.ii,248)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Ðịa giới là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
3-7) -- Thủy giới... Hỏa giới... Phong giới... Không
giới... Thức giới là thường hay vô thường?
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-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
8-9) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán địa giới, nhàm chán thủy giới, nhàm chán
hỏa giới, nhàm chán phong giới, nhàm chán không giới,
nhàm chán thức giới.
Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui
trạng thái này nữa".
X. Uẩn (S.ii,249)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay
vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
3-6) -- Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô
thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ..., ...
7) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều, nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng,
nhàm chán hành, nhàm chán thức.
8) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát". Vị
ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên
làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa".
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II. Phẩm Thứ Hai
I. Mắt (S.ii,249)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) 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:
3) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
4) -- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
5) -- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng khi nhìn cái ấy như sau: "Cái này là của tôi, cái này là
tôi, cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
6-17) -- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...
18) -- Ý là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
19) -- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
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20) -- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp
lý chăng khi nhìn cái ấy như sau: "Cái này là của tôi, cái này
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
21) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử có trí,
nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán
lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý.
22) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát". Vị ấy
biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên làm đã
làm; không còn trở lui trạng thái này nữa".
II. Sắc (S.ii,250)
1) Tại Sàvatthi.
2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào?
(2) Sắc:
-- Sắc là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
(6-20) -- Thanh... Hương... Vị... Xúc... Pháp...
III. Thức (S.ii,251)
(3-20) -- Nhãn thức... Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức...
Thân thức... Ý thức...
IV. Xúc (S.ii,251)
(3-20) -- Nhãn xúc... Nhĩ xúc... Tỷ xúc... Thiệt xúc...
Thân xúc... Ý xúc...
V. Thọ (S.ii,251)
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(3-20) -- Thọ do nhãn xúc sanh... Thọ do nhĩ xúc sanh...
Thọ do tỷ xúc sanh... Thọ do thiệt xúc sanh... Thọ do thân
xúc sanh... Thọ do ý xúc sanh...
VI. Tưởng (S.ii,251)
(3-20) -- Sắc tưởng... Thanh tưởng... Hương tưởng... Vị
tưởng... Xúc tưởng... Pháp tưởng...
VII. Tư (S.ii,251)
(3-20) -- Sắc tư... Thanh tư... Hương tư... Vị tư... Xúc
tư... Pháp tư...
VIII. Ái (S.ii,251)
(3-20) -- Sắc ái... Thanh ái... Hương ái... Vị ái... Xúc
ái... Pháp ái...
IX. Giới (S.ii,251)
(3-20) -- Ðịa giới... Thủy giới... Hỏa giới... Phong
giới... Không giới... Thức giới...
X. Uẩn (S.ii,252)
(3-17) -- Sắc... Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn...
(21-22) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe
nhiều... "...không còn trở lui trạng thái này nữa".
XI. Tùy Miên (Tạp, Ðại 2, 50c, Tạp, Ðại 2, 118c, S.22,91
Ràhula. Tạp, Ðại 2,55a) (S.ii,252)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn:
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3) -- Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thấy thế nào,
trong thân có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, không
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên?
4) -- Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện tại,
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc
xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các sắc với chánh trí tuệ
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi". Phàm thọ nào... Phàm tưởng
nào... Phàm hành nào... Phàm thức nào quá khứ, vị lai, hiện
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng,
hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các thức với chánh
trí tuệ là : "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".
5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, trong
thân có thức này với tất cả tướng ở ngoài, không có ngã kiến,
không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên.
XII. Viễn Ly (Tạp, Ðại 2, 50c. S.23,92 Ràhula) (Tạp, Ðại
2,b) (Tạp, Ðại 2, 119a). (S.ii,253)
1) ... Tại Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn:
3) -- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thế
nào, trong thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài,
tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, siêu việt
mọi ngã mạn, tịch tịnh, giải thoát?
4) -- Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại,
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc
xa hay gần; vị ấy thấy như thật tất cả các sắc với chánh trí tuệ
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là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi".
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được
giải thoát, không có chấp thủ.
5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm
hành gì... phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần;
vị ấy thấy như thật tất cả các thức với chánh trí tuệ là: "Cái
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này
không phải tự ngã của tôi".
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được
giải thoát, không có chấp thủ.
6) Này Ràhula, do biết như vậy, thấy như vậy, trong
thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã
viễn ly ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt khỏi các ngã
mạn, được tịch tịnh, giải thoát.

Chương VIII: Tương Ưng Lakkhana

I. Phẩm Thứ Nhất
I. Ðống Xương (Tạp, Ðại 2, 135a) (S.ii,254)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá),
Veluvana (Trúc Lâm) chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Mahà
Moggallàna trú ở núi Gijjhakùta (Linh Thứu).
3) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna đắp y, vào buổi sáng,
cầm y bát, đi đến Tôn giả Lakkhana.
4) Sau khi đến, nói với Tôn giả Lakkhana:
-- Chúng ta hãy cùng đi, này Hiền giả Lakkhana. Chúng
ta hãy đi vào Ràjagaha để khất thực.
-- Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Lakkhana vâng đáp Tôn giả Mahà Moggallàna.
5) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna khi đi từ núi
Gijjhakùta bước xuống, đi qua một chỗ, liền mỉm cười.
6) Rồi Tôn giả Lakkhana nói với Tôn giả Mahà
Moggallàna:
-- Này Hiền giả Moggallàna, do nhân gì, do duyên gì,
Hiền giả lại mỉm cười?
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-- Này Hiền giả Lakkhana, không phải thời là câu hỏi
ấy. Trước mặt Thế Tôn, hãy hỏi tôi câu hỏi ấy.
7) Rồi Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Mahà Moggallàna
sau khi đi khất thực ở Ràjagaha xong, sau bữa ăn, trên con
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Lakkhana nói với Tôn
giả Mahà Moggallàna:
-- Ở đây, Tôn giả Mahà Moggallàna khi từ núi
Gijjhakùta bước xuống, đi ngang qua một chỗ, liền mỉm
cười. Này Hiền giả Moggallàna, do nhân gì, do duyên gì,
Hiền giả lại mỉm cười?
9) -- Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Các con kên
kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo nó, cắn mổ
xương sườn nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau
đớn.
10) -- Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu
thay! Thật vi diệu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành
một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành
một Dạ-xoa như vậy! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành
được một tự ngã như vậy!"
11) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Sống với nhau như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là
các đệ tử! Sống với nhau như thực trí, này các Tỷ-kheo, là
các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ
chứng thực như vậy.
12) Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy chúng sanh
ấy nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác
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cũng không tin Ta. Và những ai không tin Ta, những người
ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài.
13) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một đồ tể giết
trâu bò (goghatako) ở Ràjagaha này. Do nghiệp của người đó
thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm,
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và
với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như
vậy.
II. Ðồ Tể Giết Trâu Bò (Gavaghàtako) (Tạp, Ðại 2, 135b)
(S.ii,256)
1) ...
2) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một đống thịt đang đi giữa hư không. Các con
kên kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo nó, cắn mổ
nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một đồ tể giết
trâu bò.
III. Một Miếng Thịt và Kẻ Bắt Chim (Tạp, Ðại 2, 136a)
(S.ii,256)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một miếng thịt đang đi giữa hư không... đau đớn.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một kẻ săn chim
ở Ràjagaha.
IV. Người Giết Dê Bị Lột Da (Tạp, Ðại 2, 135c) (S.ii,256)
1) Ở đây, này Hiền giả... tôi thấy một bị da... cắn mổ
nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn...
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người đồ tể
giết dê ở tại Ràjagaha này...
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V. Người Giết Heo Với Ðao Kiếm (Tạp 19-14, Ðại 2, 136c)
(S.ii,257)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với lông bằng đao kiếm đang đi giữa
hư không. Các đao kiếm ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi
xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu
đau đớn.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người giết
heo ở tại Ràjagaha này...
VI. Người Săn Thú Với Cây Lao (Tạp, Ðại 2, 136b)
(S.ii,257)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với lông bằng các cây lao đang đi
trên hư không. Những cây lao ấy tiếp tục đứng dựng lên và
rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những
tiếng kêu đau đớn.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người thợ
săn thú ở tại Ràjagaha này.
VII. Người Tra Tấn Với Mũi Tên. (S.ii, 257)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gujjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với lông bằng các mũi tên, đang đi
giữa hư không. Những mũi tên ấy tiếp tục đứng dựng lên và
rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những
tiếng kêu đau đớn.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người tra
tấn ở tại Ràjagaha này.
VIII. Người Ðánh Xe Với Các Cây Kim (Tạp, Ðại 2, 136b)
(S.ii,257)
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1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với lông bằng mũi kim đang đi
giữa hư không...
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người điều
phục các loài thú (xin đọc Sùto thế cho Sùcako của nguyên
bản).
IX. Người Do Thám
1) Ở đây, thưa Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với lông bằng mũi tên đang đi
giữa hư không.
2) Các mũi tên ấy đâm vào đầu và ra khỏi miệng người
ấy. Chúng đâm vào miệng và ra khỏi ngực người ấy, chúng
đâm vào ngực và ra khỏi bụng người ấy, chúng đâm vào
bụng và ra khỏi bắp vế của người ấy, chúng đâm vào bắp vế
và ra khỏi cổ chân của người ấy, chúng đâm vào cổ chân và
ra khỏi bàn chân của người ấy và người ấy kêu lên những
tiếng kêu đau đớn.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một gián điệp ở
tại Ràjagaha này.
X. Người Phán Quan Tham Nhũng Với Hòn Dái Lớn
(S.ii,258)
1) Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi tôi từ núi Gijjhakùta
bước xuống, tôi thấy một người với hòn dái đang đi giữa hư
không.
2) Khi đang đi, người ấy mang hòn dái trên vai mà đi.
Khi ngồi, người ấy ngồi trên những hòn dái ấy.
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3) Và các con chim kên kên, chim quạ, chim ưng đuổi
theo người ấy để cắn mổ, cắn xé, và người ấy kêu lên những
tiếng kêu đau đớn.
4) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một phán quan ở
Ràjagaha này.

II. Phẩm Thứ Hai
I. Kẻ Thông Dâm Bị Chìm Trong Hố (Tạp, Ðại 2, 137b)
(S.ii,259)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc Lâm). ...,...
2) -- Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hố phân.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người thông
dâm ở tại Ràjagaha này.
II. Tà Ác Là Bà La Môn Ăn Phân (Tạp, Ðại 2, 137c)
(S.ii,259)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người chìm trong hố phân, ăn phân bằng
hai tay.
2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một Bà-la-môn
tại Ràjgaha này. Khi bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa đang
giảng dạy, người ấy mời chúng Tỷ-kheo dùng cơm. Rồi
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người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nói: "Ôi mong
các Tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về!"
III. Gian Phụ bị Lột Da (Tạp, Ðại, 2, 137b) (S.ii,259)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không.
Những con chim kên, những con quạ, những con chim ưng
đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên
những tiếng kêu đau đớn.
2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người
gian phụ ở Ràjagaha này.
IV. Người Phụ Nữ Xấu Xí Bói Toán (Tạp, Ðại 1, 137b)
(S.ii.260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí đang đi
trên hư không. Các con chim kên, các con quạ, các con chim
ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu
lên những tiếng kêu đau đớn.
2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người bói
toán ở chính Ràjagaha này.
V. Người Ðàn Bà Khô Héo Ðã Rải Than Ðỏ trên Một
Người Ðàn Bà (Tạp 19-25. Sân Nhuế Ðính Du Sái, Ðại 2,
137c) (S.ii, 260).
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy
than mồ hóng, đang đi trên hư không... Người ấy kêu lên
những tiếng kêu đau đớn.
2) Người đàn bà ấy, này các Tỷ-kheo, là đệ nhất phu
nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than
hồng lên trên một vương nữ khác.
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VI. Kẻ Trộm Cướp Ðứt Ðầu (Tạp 19-15 Ðoạn Nhơn Ðầu.
Ðại 2, 136c) (S.ii,260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gujjhakùta bước
xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không.
Con mắt và miệng thời ở trên ngực.
2) Các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng
đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên
những tiếng kêu đau đớn.
3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người ăn
cướp tên là Hàrika ở tại Ràjagaha.
VII. Tỷ Kheo (Tạp, Ðại 2, 138b) (S.ii, 260)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một Tỷ-kheo đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê (thượng y) của vị ấy bị cháy đỏ, cháy
đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực,
cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ
ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và
vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
3) Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Tỷ-kheo
trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp.
VIII. Tỷ Kheo Ni (Tạp Ðẳng, Ðại 2, 138b) (S.ii,261)
1) ... tôi thấy một Tỷ-kheo-ni đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy đỏ.
3) ... là một ác Tỷ-kheo-ni...
IX. Học Nữ (S.ii,261)
1) ... tôi thấy một học nữ đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy...
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3) ... là một ác học nữ...
X. Sa Di (S.ii,261)
1) ... tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không...
2-3) Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... là một ác Sa-di.
XI. Sa Di Ni (S.ii,261)
1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước
xuống, tôi thấy một Sa-di-ni đi giữa hư không.
2) Y tăng-già-lê (sanghàti) của vị này bị cháy đỏ, cháy
đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực,
cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ
ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị
ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
3) Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu
thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành
một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành
một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành
được một tự ngã như vậy".
4) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Sống với nhau như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là
các đệ tử. Sống với nhau như thực trí, này các Tỷ-kheo, là
các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ
chứng thực như vậy.
5) Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta cũng thấy Sa-di-ni ấy,
nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác cũng
không tin Ta. Và những ai không tin Ta, những người ấy sẽ
bị bất hạnh, đau khổ lâu dài.
6) Vị Sa-di-ni ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Sa-di-ni
trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp. Do
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nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong
địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều
trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm
thọ một tự ngã như vậy.

Chương IX : Tương Ưng Thí Dụ
I. Chóp Mái (S.ii,262)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Ở đây, Thế Tôn nói như sau:
3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc
nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi
đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào
góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những bất
thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều
lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả
chúng đều đâm đầu vào một gốc.
5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng ta hãy sống không phóng dật".
II. Ðầu Ngón Tay (Tạp, Ðại 2. 345a) (Ðơn tạp 22. Trảo
Thổ, Ðại 2, 498a) (S.ii,263)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói
với các Tỷ-kheo:
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3) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì
nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả
đất lớn này?
4) -- Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả
đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu
móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so
sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn
với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
5) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh
được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh
phải tái sanh ra ngoài loài Người!
6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ sống không phóng dật".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
III. Gia Ðình (Tạp, 47.14, Nhơn Gia, Ðại 2, 344c) (S.ii,263)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có
nhiều phụ nữ và ít đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị
các đạo tặc, trộm ghè não hại.
3) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không tu
tập từ tâm giải thoát, không làm cho sung mãn, thời vị ấy dễ
bị phi nhân não hại.
4) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có ít
phụ nữ và nhiều đàn ông, thời gia đình ấy khó bị các đạo tặc,
trộm ghè não hại.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào tu tập từ
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thời vị ấy rất khó bị phi
nhân não hại.
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6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy
và khéo thực hiện".
Như vậy, này các Tỷ-kheo các Ông cần phải học tập.
IV. Cái Nồi (Tạp, Ðại 2, 344b) (S.ii,264)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm
cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều
bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian
bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm
giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con
bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai
buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần
(trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với
sự việc trước, quả có lớn hơn.
3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy
và khéo thực hiện".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
V. Cây Lao (Satti) (Tạp, Ðại 2, 344c) Sakti, S.(Hoernh,
1.44-45) (S.ii,265)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lao có lưỡi sắc
bén. Rồi một người đến và nói: "Với tay hay với nắm tay, tôi
sẽ bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, tôi sẽ đánh phía
cạnh cho nó quặp dài lại, tôi sẽ uốn cong nó lại".
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3) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy
có thể với tay hay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây
lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uốn cong nó lại
không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
4) Vì sao?
Bạch Thế Tôn, không dễ gì, với tay hay nắm tay bẻ gập
đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp
dài lại, uống cong nó lại, mà không khiến cho người ấy mệt
nhọc và bị não hại.
5) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một ai (vị Tỷ-kheo)
tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe,
làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện, thời
một phi nhân nào nghĩ rằng, có thể đánh ngã một tâm như vậy,
kẻ phi nhân ấy ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại.
6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy
và khéo thực hiện".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
VI. Người Bắn Cung (Tạp 24.9, Cung, Ðại 2, 171c)
(S.ii,265)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung
dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật,
đứng tại bốn phương.
3) Rồi một người đến và nói rằng: "Ta sẽ nắm bắt và
đem lại những mũi tên được bắn đi bốn phương, trước khi
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chúng rơi xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi,
những người dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về
cung thuật".
4) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Như vậy
có vừa đủ chăng để gọi người nhanh nhẹn ấy đầy đủ với sự
nhanh nhẹn tối thượng?
5) -- Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung
dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có
thể nắm bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là
vừa đủ để gọi người nhanh nhẹn ấy, đầy đủ với sự nhanh
nhẹn tối thượng. Còn nói gì từ bốn người bắn tên, dõng
mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật!
6) -- Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn
của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng,
mặt trời, còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy,
này các Tỷ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy
là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự
nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt
trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ
mạng của các sự vật).
7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ sống không phóng dật".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
VII. Cái Chốt Trống (Tạp 47.18, Cổ, Ðại 2, 315b) (S.ii,166)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2)-- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, dân chúng Dasàrahà
có một cái trống tên là Anaka.
3) Khi cái trống Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng
Dasàrahà đóng vào một cái chốt khác. Cho đến một thời
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gian, này các Tỷ-kheo, cả cái thùng ván của trống Anaka
biến mất và chỉ còn lại những cái chốt tụ tập lại.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo sẽ thành
trong tương lai.
5) Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu,
nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, họ sẽ
không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ không
lóng tai; họ sẽ không an trú chánh tri tâm, và họ sẽ không
nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải thấu
đáo.
6) Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bài
thơ với những danh từ hoa mỹ, với những câu văn hoa mỹ,
thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết giảng, họ sẽ nghe khi
các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú
chánh tri tâm và họ sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học
thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷkheo, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm
diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt.
7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm
sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không,
chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng
tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và chúng tôi
sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải
học thấu đáo".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
VIII. Cỏ Rơm (Tạp, Ðại 2, 344b) (S.ii,267)
1) Như vầy tôi nghe.
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Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Mahàvana (Ðại
Lâm), Kuutàgàrasàlà (Trùng Các giảng đường).
2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷkheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
3) -- Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là lối
sống hiện nay của dân chúng Licchavi, không phóng dật,
nhiệt tâm trong nhiệm vụ. Ajàtasattu, con bà Vedehi, vua
nước Magadha không có được cơ hội, không có được đối
tượng để xâm lăng.
4) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, dân chúng
Licchavi trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. Họ nằm
trên những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc
trên những gối bông. Ajàtasattu, con bà Vedehi, vua nước
Magadha, sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng để
xâm lăng.
5) Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là nếp sống
hiện nay của các Tỷ-kheo, không phóng dật, nhiệt tâm trong
các nỗ lực. Ác ma không có cơ hội, không có đối tượng để
xâm lăng.
6) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ
trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. Họ nằm trên
những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc trên
những gối bông. Ác ma sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối
tượng (để xâm lăng).
7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ sống trên những gối rơm, không
phóng dật, nhiệt tâm trong nỗ lực".
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
IX. Voi (Tạp, Ðại 2, 284a) (Biệt Tạp 122. Ðại 2, 380c)
(S.ii,268)
1) Tại ngôi vườn ở Sàvatthi.
2) Lúc bấy giờ, một vị tân Tỷ-kheo đi đến các gia đình
quá nhiều thì giờ. Các Tỷ-kheo nói với Tỷ-kheo ấy:
-- Tôn giả chớ có đi đến các gia đình quá nhiều thì giờ.
3) Ðược nói vậy, vị Tỷ-kheo ấy nói:
-- Những Trưởng lão Tỷ-kheo này nghĩ rằng, họ có thể
đi đến các gia đình. Sao không phải ta?
4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... rồi ngồi xuống
một bên.
5) Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế
Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có người tân Tỷ-kheo đi đến
các gia đình quá nhiều thì giờ. Các Tỷ-kheo nói với Tỷ-kheo
ấy: "Tôn giả chớ có đi đến các gia đình quá nhiều thì giờ".
Ðược các Tỷ-kheo nói vậy, Tỷ-kheo ấy nói: "Những Trưởng
lão Tỷ-kheo này nghĩ rằng, họ có thể đi đến các gia đình. Sao
không phải ta?"
6) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, gần một hồ nước lớn,
tại một khu rừng, các con voi sống ở đấy. Chúng lặn xuống
hồ, lấy vòi nhổ lên các củ và rễ sen, rửa chúng thật sạch, làm
cho chúng sạch bùn rồi ăn chúng. Nhờ vậy, các con voi ấy
được dung sắc và sức mạnh, và không vì nhân duyên ấy
những con voi đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết.
7) Ðược huấn luyện theo các con voi lớn ấy, này các
Tỷ-kheo, các con voi trẻ và nhỏ lặn xuống hồ, lấy vòi nhổ lên
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các củ, rễ sen, không rửa chúng thật sạch, không làm cho
chúng sạch bùn rồi ăn chúng. Do vậy, các con voi ấy không
được dung sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên ấy những con
voi đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết.
8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây các Trưởng lão
Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị
trấn để khất thực. Tại đấy họ thuyết pháp. Các gia chủ hoan
hỷ làm bổn phận của mình với các vị ấy. Các Tỷ-kheo ấy thọ
dụng các lợi đắc, không tham trước, không say đắm, không
phạm tội, thấy những nguy hiểm, hiểu sự xuất ly với trí tuệ.
Nhờ vậy, các Tỷ-kheo ấy được dung sắc và sức mạnh, và
không vì nhân duyên ấy họ đi đến chết hay đi đến đau khổ
gần như chết.
9) Nhưng này các Tỷ-kheo, được huấn luyện theo các
Trưởng lão Tỷ-kheo, các tân Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y,
cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực.
10) Tại đấy, các vị thuyết pháp. Các gia chủ hoan hỷ
làm bổn phận của mình. Các Tỷ-kheo ấy thọ dụng các lợi
đắc, tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy
hiểm, không hiểu sự xuất ly với trí tuệ. Do vậy, các vị Tỷkheo ấy không được dung sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên
ấy họ đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết.
11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ thọ dụng các lợi đắc, không tham
đắm, không say mê, không phạm tội, thấy những nguy hiểm,
hiểu rõ sự xuất ly với trí tuệ".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
X. Con Mèo (Tạp, Ðại 2, 345c) (S.ii,270)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
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2) Lúc bấy giờ có Tỷ-kheo thường dùng quá nhiều thì
giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị ấy: "Tôn giả
chớ có dùng quá nhiều thì giờ giữa các gia đình".
3) Tỷ-kheo ấy được các Tỷ-kheo nói vậy, tâm không
hoan hỷ.
4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... và bạch Thế
Tôn:
5) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, có Tỷ-kheo thường dùng
quá nhiều thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị
ấy: "Tôn giả chớ có dùng quá nhiều thì giờ giữa các gia
đình". Tỷ-kheo ấy được các Tỷ-kheo nói vậy, tâm không
hoan hỷ.
6) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có con mèo đứng rình
con chuột bên cạnh một đống rác tại một ống cống và nghĩ
rằng: "Nếu có một con chuột nhắt nào đi kiếm ăn chạy ra, ta
sẽ bắt lấy và ăn thịt".
7) Rồi này các Tỷ-kheo, có con chuột nhắt vì kiếm ăn
chạy ra. Và con mèo ấy bắt lấy nó, mau chóng hành động
(sankharirva) và nuốt nó. Và con chuột nhắt ấy cắn ruột, cắn
phủ tạng con mèo. Do nhân duyên ấy, con mèo đi đến chết
hay đi đến đau khổ gần như chết.
8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số Tỷ-kheo
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để
khất thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm
không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự.
9) Ở đấy, các vị ấy thấy các phụ nữ mặc không đứng
đắn, hay mặc không kín đáo. Sau khi các vị ấy thấy các phụ
nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không kín đáo, tham dục
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não hại tâm. Các vị ấy bị tham dục não hại tâm, đi đến chết
hay đi đến đau khổ gần như chết.
10) Ðây là sự chết, này các Tỷ-kheo, trong giới luật của
bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục. Ðây là đau
khổ gần như chết, này các Tỷ-kheo, tức là sự vi phạm một uế
tội, một tội phạm còn có thể tuyên bố xuất gỡ được.
11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an
trú chánh niệm, chế ngự các căn, chúng tôi sẽ đi vào làng hay
thị trấn để khất thực".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
XI. Con Chó Rừng (Giả-can) (Tạp 47.22. Ðại 2, 346a)
(S.ii,271)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong
ban đêm khi trời gần sáng, con giả-can đang tru lớn tiếng?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
3) -- Ðó là con giả-can, này các Tỷ-kheo, bị mắc bệnh
ghẻ lở. Chỗ nào nó muốn đi, chỗ nào nó muốn đứng, chỗ nào
nó muốn ngồi, chỗ nào nó muốn nằm, gió lạnh buốt thổi lên
trên nó.
4) Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu ở đây có người nào,
tự cho là Thích tử, lại có thể cảm thọ được một trạng huống
tự ngã như vậy.
5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ không phóng dật".
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học
tập.
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XII. Con Giả Can (S.ii,272)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) -- Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong
ban đêm lúc gần sáng, có con giả-can già tru lớn tiếng?.
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
3) -- Rất có thể, này các Tỷ-kheo, trong con giả-can già
ấy, có nhiều biết ơn, có nhiều cảm tạ, hơn là ở đây trong một
người tự xưng là Thích tử về biết ơn và về cảm tạ!
4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như sau: "Chúng tôi sẽ biết ơn, cảm tạ. Dầu cho có chút ít gì
làm giữa chúng tôi, chúng tôi cũng không để cho mất đi".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
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I. Kolita (Tạp, Ðại 2, 132a) (S.ii,273)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggallàna (Ðại Mục-kiềnliên) gọi các Tỷ-kheo:
-- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.
-- Thưa vâng, Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggallàna.
3) Tôn giả Mahà Moggallàna nói:
-- Ở đây, này Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư,
tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: "Thánh im lặng
được gọi là Thánh im lặng. Thế nào là Thánh im lặng?"
4) Rồi này các Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây,
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh
nhất tâm". Như vậy gọi là Thánh im lặng.
5) Rồi này các Hiền giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm,
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các Hiền giả, khi tôi an trú
với sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tầm, các tác ý
hiện khởi và hiện hành.
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6) Rồi này các Hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến
với tôi và nói: "Moggallàna, Moggallàna, chớ có phóng dật.
Này Bà-la-môn, đối với Thánh im lặng, hãy an trú tâm vào
Thánh im lặng, hãy chú nhất tâm vào Thánh im lặng, hãy chú
định tâm vào Thánh im lặng".
7) Rồi này các Hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm
và tứ, chứng và trú vào Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Này
các Hiền giả, nếu ai nói một cách chơn chánh, sẽ nói như
sau: "Ðược bậc Ðạo Sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng
trí". Người ấy nói một cách chơn chánh, sẽ nói về tôi: "Ðược
bậc Ðạo Sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí".
II. Upatissa... (S.ii,274)
1) Nhơn duyên ở Sàvatthi.
2) Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:
-- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.
-- Thưa vâng, Hiền giả.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta.
3) Tôn giả Sàriputta nói:
-- Ở đây, này các Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư,
tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: "Có cái gì trong
đời, khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên
nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não?".
Rồi này các Hiền giả, tôi suy nghĩ: "Không có cái gì
trong đời, khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi
lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não".
4) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả
Sàriputta:
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-- Bậc Ðạo Sư, này Hiền giả Sàriputta, khi bị biến hoại,
trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi Hiền giả sầu, bi,
khổ, ưu, não?
5) -- Bậc Ðạo Sư, này Hiền giả Ananda, khi bị biến hoại,
trạng thái đổi khác, không có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ,
ưu, não. Nhưng ta có thể suy nghĩ: "Mong rằng bậc Ðại Thế
Lực, bậc Ðạo Sư có đại thần thông, có đại uy lực chớ có biến
diệt! Nếu bậc Thế Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thật là
hạnh phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh, vì lòng
từ mẫn cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư
Thiên và loài Người".
6) -- Như vậy đối với Tôn giả Sàriputta, ngã kiến, ngã sở
kiến, ngã mạn, tùy miên được khéo đoạn trừ đã lâu ngày.
7) Do vậy, đối với Tôn giả Sàriputta, dầu cho bậc Ðạo
Sư có biến hoại, trạng huống có đổi khác, cũng không khởi
lên sầu, bi, khổ, ưu, não.
III. Cái Ghè (Tạp 18-14 Tịch Diệt, Ðại 2, 132c) (S.ii,275)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà
Moggallàna cùng ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc
Lâm) tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một tịnh xá.
3) Rồi Tôn giả Sàriputta, từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng
dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggallàna; sau khi đến, nói lên với
Tôn giả Mahà Moggallàna những lời chào đón hỏi thăm; sau
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu bèn ngồi
xuống một bên.
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4) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn
giả Mahà Moggallàna:
-- Này Hiền giả Moggallàna, các căn của Hiền giả thật
là tịch tịnh; sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có phải
hôm nay Tôn giả Mahà Moggallàna an trú với sự an trú tịnh
lạc?
-- Thưa Hiền giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô
thiển. Tôi có được một cuộc pháp thoại.
5) -- Với ai, Tôn giả Mahà Moggallàna có được một
cuộc đàm luận về Chánh pháp?
-- Thưa Hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế
Tôn.
6) -- Ở xa, thưa Hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế
Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Có
phải Tôn giả Mahà Moggallàna đi đến Thế Tôn bằng thần
thông hay Thế Tôn đi đến Tôn giả Mahà Moggallàna bằng
thần thông?
7) -- Thưa Hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng
thần thông. Và Thế Tôn cũng không đi đến tôi bằng thần
thông. Tôi như thế nào thời Thế Tôn được thiên nhãn thanh
tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy! Thế Tôn như thế nào thời tôi
được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy.
8) -- Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả Mahà
Moggallàna với Thế Tôn?
9) -- Ở đây, thưa Hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn:
"-- Bạch Thế Tôn ở đây tinh cần, tinh tấn, được gọi là
tinh cần, tinh tấn. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là tinh cần,
tinh tấn?".
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10) Khi được nói vậy, thưa Hiền giả, Thế Tôn nói với
tôi:
"-- Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh
tấn: ‘Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và
máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thể lấy sức lực của
người, tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được;
nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng
nghỉ’. Như vậy, này Moggallàna, là sự tinh cần, tinh tấn".
11) Như vậy, này Hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa Thế
Tôn và tôi.
12) Ví như, này Hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ đem
đặt dài theo Hy-mã-lạp sơn, vua các loài núi. Cũng vậy, là
chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Mahà Moggallàna.
Mong rằng Tôn giả Mahà Moggallàna, bậc đại thần thông,
đại uy lực, nếu muốn hãy sống cho đến một kiếp.
13) Ví như, này Hiền giả, một nắm muối nhỏ được đem
đặt dài theo một ghè muối lớn. Cũng vậy, là chúng tôi được
đem đặt dài theo Tôn giả Sàriputta.
14) Tôn giả Sàriputta được Thế Tôn dùng nhiều
phương tiện xưng tán, tán thán, tán dương:
Như vị Xá-lợi-phất,
Về trí tuệ, giới luật,
Và cả về tịch tịnh,
Ông là bậc đệ nhất.
Tỷ-kheo đạt bỉ ngạn,
Cũng là bậc tối thượng.
15) Như vậy, hai bậc Long Tượng ấy (Nàgà) cùng nhau
hoan hỷ, tán thán trong câu chuyện khéo nói, khéo thuyết.
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IV. Tân Tỷ Kheo (Ðại 2, 277c, 376a) (S.ii,277)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Lúc bấy giờ, một tân Tỷ-kheo sau buổi ăn, trên con
đường khất thực trở về, đi vào tịnh xá, rảnh rỗi, yên lặng,
phân vân (không biết làm gì), không phụ việc với các Tỷkheo trong thời gian may y.
3) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có một tân Tỷ-kheo sau buổi
ăn, trên con đường khất thực trở về, đi vào tịnh xá, rảnh rỗi,
im lặng, phân vân (không biết làm gì), không phụ việc với
các Tỷ-kheo trong thời gian may y.
5) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo:
-- Hãy đến, này Tỷ-kheo, nhân danh Ta, hãy gọi Tỷkheo ấy và nói: "Này Hiền giả, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền
giả".
6) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tỷ-kheo kia; sau
khi đến nói với Tỷ-kheo ấy:
-- Thưa Hiền giả, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả.
7) -- Thưa vâng, này Hiền giả.
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tỷ-kheo kia, đi đến Thế Tôn; sau
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
8) Thế Tôn nói với Tỷ-kheo đang ngồi xuống một bên:
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-- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, sau bữa ăn, trên con
đường đi khất thực trở về, sau khi vào tịnh xá, Ông rảnh rỗi,
im lặng, phân vân (không biết làm gì), không phụ việc với
các Tỷ-kheo trong thời gian may y?
-- Bạch Thế Tôn, con làm việc của con.
9) Rồi Thế Tôn, với tâm của mình biết tâm Tỷ-kheo ấy,
liền gọi các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, các Ông chớ có bực phiền với Tỷkheo này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này chứng được không
có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được
không phí sức bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc
trú. Vị ấy còn tự mình ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng
ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà
vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình.
10) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói
xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Kẻ sống buông thả này,
Kẻ ít nghị lực này,
Không thể đạt Niết-bàn,
Giải thoát mọi khổ đau.
Vị Tỷ-kheo trẻ này,
Là một người tối thượng,
Chiến thắng ma quân xong,
Thọ trì thân tối hậu.
V. Thiện Sanh (Tạp, Ðại 2, 276a, 374a) (S.ii,278)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Sujàta đi đến Thế Tôn.
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3) Thế Tôn thấy Tôn giả Sujàta từ đằng xa đi đến; thấy
vậy, liền gọi các Tỷ-kheo:
4) -- Cả hai phương diện, này các Tỷ-kheo, thiện nam
tử này thật sự chói sáng. Vị ấy đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, đầy
đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay trong hiện tại tự
mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng
cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia
chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
5) Thế Tôn nói như vậy xong... Bậc Ðạo Sư, lại nói
thêm:
Tỷ-kheo này sáng chói,
Với tâm tư chánh trực,
Ly kiết sử, ly ách,
Không chấp, không sanh lại,
Chiến thắng ma quân xong,
Thọ trì thân tối hậu.
VI. Bhaddi (Tạp 38.2, Ố Sắc, Ðại 2, 276a, 374a) (S.ii,279)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya đi đến Thế Tôn.
3) Thế Tôn thấy Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya từ xa đi
đến; sau khi thấy, liền gọi các Tỷ-kheo:
4) -- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, Tỷkheo kia đang đi đến, xấu xí, khó nhìn, còm lưng, bị các Tỷkheo khinh miệt?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
5) -- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông,
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được chứng đắc mà trước
kia vị Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Và cả đến mục đích mà
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con một lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia
đình. Tức vị ấy còn tự mình, ngay trong hiện tại, chứng tri,
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm
hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia xuất gia, từ bỏ
gia đình, sống không gia đình.
6) Thế Tôn thuyết như vậy, Bậc Thiện Thệ nói xong,
bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Thiên nga, cò, chim, công,
Voi và nai có chấm,
Tất cả sợ sư tử,
Dầu thân không đồng đều.
Cũng vậy, giữa loài Người,
Nếu kẻ có trí tuệ,
Ở đấy vị ấy lớn,
Không như thân kẻ ngu.
VII. Visàkha (Tạp, 38.8, Ban Xà Văn, Ðại 2, 277b,377c)
(S.ii,280)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại Mahàvana
(Ðại Lâm) chỗ Trùng Các giảng đường.
2) Lúc bấy giờ Tôn giả Visàkha, thuộc dòng họ
Pancàla, trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các
Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với
những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích
nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước.
3) Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng
dậy, đi đến giảng đường; sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn
sẵn.
4) Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:
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-- Này các Tỷ-kheo, trong hội trường, ai đã thuyết
giảng pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn
khởi, làm cho hoan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không
phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, không chấp
trước?
5) -- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visàkha thuộc dòng họ
Pancàla, trong hội trường thuyết giảng pháp thoại cho các
Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với
những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích
nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước.
6) Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Visàkha, thuộc dòng
họ Pancàla và nói:
-- Lành thay, lành thay, Visàkha! Lành thay, này
Visàkha! Ông thuyết pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ... không chấp trước.
7) Thế Tôn thuyết như vậy, bậc Thiện Thệ thuyết như
vậy, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Họ biết bậc Hiền triết,
Khi vị này lẫn lộn,
Với các kẻ ngu si,
Dầu vị này không nói.
Và họ biết vị ấy,
Khi vị này nói lên,
Nói lên lời thuyết giảng,
Liên hệ đến bất tử;
Hãy để vị ấy nói,
Làm sáng chói Chánh pháp;
Hãy để vị nêu cao
Lá cờ các bậc Thánh.
Lá cờ bậc Hiền Thánh,
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Là những lời khéo nói,
Lá cờ bậc Hiền Thánh,
Chính là lời Chánh pháp.
VIII. Nanda (Ðại, 2, 277a, 375a) (S.ii,281)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Nanda, con di mẫu của Phật, đắp những
y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngồi xuống một
bên:
3) -- Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Nanda, là
con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống
không gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ
con mắt và mang bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho
Ông, này Nanda, là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia,
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sống trong rừng,
sống đi khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không
mong đợi các dục vọng.
4) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ nói
như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Ta mong được nhìn thấy,
Nanda sống trong rừng,
Mặc áo phấn tảo y,
Sống với những đồ ăn,
Biết là đã vứt bỏ,
Không mong chờ dục vọng.
5) Rồi Tôn giả Nanda, sau một thời gian, trở thành một
vị sống trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mang y phấn tảo,
không mong đợi các dục vọng.
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IX. Tissa (Tạp 38.7, Oa? Sư, Ðại 2,277b, 375b. (S.ii,281)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Tissa, cháu của phụ vương Thế Tôn đi
đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, khổ
đau, sầu muộn, nước mắt tuôn chảy.
3) Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Tissa:
-- Này Tissa, vì sao Ông ngồi khổ đau, sầu muộn, nước
mắt tuôn chảy?
4) -- Vì rằng, bạch Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo nhất loạt
mắng nhiếc và nhạo báng con.
5) -- Vì rằng, này Tissa, Ông nói tất cả và không kham
nhẫn người khác nói.
6) Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Tissa, là
con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống
không gia đình, lại nói tất cả và không kham nhẫn người
khác nói. Như vậy là xứng đáng cho Ông, này Tissa, là con
một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống
không gia đình, tức là đã nói lời kham nhẫn người khác nói.
7) Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong,
bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Sao Ông lại phẫn nộ?
Chớ có nên phẫn nộ,
Không phẫn nộ, Tissa,
Thật tốt đẹp cho Ông.
Hãy nhiếp phục phẫn nộ,
Kiêu mạn và xan tham,
Hỡi Tissa, hãy sống,
Sống đời sống Phạm hạnh.
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X. Tên Trưởng Lão (Tạp 38.19, Trưởng Lão, Ðại 2, 278a,
376b) (S.ii,282)
1) Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá),
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ một Tỷ-kheo tên là Theranàmaka sống
độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Vị ấy đi vào làng khất
thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi
kinh hành một mình.
3) Rồi các Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có Tỷ-kheo tên là
Theranàmaka sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú... đi
kinh hành một mình.
5) Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo:
-- Này Tỷ-kheo, hãy đến, hãy nhân danh Ta gọi Tỷkheo Thera: "Này Hiền giả Thera, bậc Ðạo Sư gọi Hiền giả".
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn rồi đi đến Tỷ-kheo
Thera.
6) Sau khi đến, Tỷ-kheo ấy nói với Tỷ-kheo Thera:
-- Này Hiền giả Thera, bậc Ðạo Sư gọi Hiền giả.
-- Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Thera vâng đáp Tỷ-kheo ấy và đi đến Thế Tôn.
7) Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống
một bên.
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8) Thế Tôn nói với Tôn giả Thera đang ngồi một bên:
-- Có thật chăng, này Thera, Ông sống độc trú và tán
thán hạnh độc trú?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
9) -- Như thế nào, này Thera, Ông sống độc trú và tán
thán hạnh sống độc trú?
10) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi vào làng khất thực
một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình,
con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch Thế Tôn, con
sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú.
11) -- Ðấy là sống độc trú, này Thera, Ta không nói đấy
không phải vậy. Này Thera, có một cách làm viên mãn độc trú
với các chi tiết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
12) -- Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên mãn
với các chi tiết? Ở đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn
tận; cái gì sắp đến được từ bỏ; đối với những tự ngã, lợi đắc
hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này
Thera, là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết.
13) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như
vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Ai chiến thắng tất cả,
Ai hiểu biết tất cả,
Ai là bậc Thiện trí,
Mọi pháp không ô nhiễm.
Ai từ bỏ tất cả,
Ái tận được giải thoát,
Ta nói chính người ấy,
Thật là vị độc trú.
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XI. Kappina (S.ii,284)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Mahà Kappina đi đến Thế Tôn.
3) Thế Tôn thấy Tôn giả Mahà Kappina từ đường xa đi đến.
4) Sau khi thấy, Thế Tôn liền gọi các Tỷ-kheo:
-- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo
kia đi đến, da bạc trắng, ốm yếu, với cái mũi cao?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
5) -- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông,
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà
trước kia vị Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Vị ấy còn ngay
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và
an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này,
con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống
không gia đình.
6) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ thuyết như vậy
xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Sát-lỵ là tối thượng,
Giữa mọi loài chúng sanh,
Với những ai nương tựa,
Vào vấn đề giai cấp.
Bậc Minh Hạnh cụ túc,
Tối thượng giữa Trời, Người,
Ngày, mặt trời chói sáng,
Ðêm, mặt trăng chói sáng,
Trong tấm áo chiến bào,
Sát-lỵ được chói sáng.
Trong Thiền định, Thiền tri,
Bà-là-môn chói sáng,
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Nhưng suốt cả đêm ngày,
Phật chói sáng hào quang.
XII. Thân Hữu (S.ii,285)
1) ... Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi hai Tỷ-kheo thân hữu, đệ tử của Tôn giả Mahà
Kappina, đi đến Thế Tôn.
3) Thế Tôn thấy hai Tỷ-kheo ấy từ đàng xa đi đến.
4) Thấy vậy, Thế Tôn liền gọi các Tỷ-kheo:
-- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo
thân hữu ấy đang đi tới, cả hai là đệ tử của Tôn giả Mahà
Kappina?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
5) -- Hai Tỷ-kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực.
Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia những
Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Các vị ấy còn ngay trong hiện
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đắc và an trú vô
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà vì mục đích này, con các
lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không
gia đình.
6) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như
vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Tỷ-kheo thân hữu này,
Lâu ngày cùng chung sống,
Chung sống trong diệu pháp,
Diệu pháp, Phật thuyết giảng.
Tôn giả Kappina
Khéo léo huấn luyện họ,
Trong Chánh pháp vi diệu,
Do bậc Thánh thuyết giảng,
Chiến thắng ma quân xong,
Thọ trì thân tối hậu.
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