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Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất 

I. Phẩm Vô Thường 

1.I. Vô Thường (1) Nội (S. iv.1) 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông 

Anàthapindika. 

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: 

-- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường 

là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 

quán 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". 

4) Tai là vô thường... 

5) Mũi là vô thường... 

6) Lưỡi là vô thường... 

7) Thân là vô thường... 

8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ 

là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 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". 
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9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 

đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 

nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly 

tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí 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". 

2.II. Khổ (1) Nội (S.iv,1) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô 

ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 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". 

4-7) Tai là khổ... Mũi là khổ... Lưỡi là khổ... Thân là khổ....  

8) Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 

phải như thật quán 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". 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo... "... không còn trở lại 

trạng thái này nữa". 

3.III. Vô Ngã (1) Nội (S.iv,2) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 

phải như thật quán 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". 
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4-7) Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... 

Thân là vô ngã... 

8) Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 

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". 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

4.IV. Vô Thường (2) Ngoại (S.iv,2) 

1-2) ... 

3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 

thường là khổ. Cái khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như 

thật quán 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".  

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

8) Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái 

gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 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".  

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, 

nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, 

nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do 

nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong 

sự giải thoát, khởi lên trí 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". 

5.V. Khổ (2) Ngoại (S.iv.3) 

1-2) ... 
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3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô 

ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 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". 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

8) Các pháp là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 

cần phải như thật quán 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".  

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái nầy nữa". 

6.VI. Vô Ngã (2) Ngoại (S.iv.3) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã 

cần phải như thật quán 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". 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc....  

8) Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 

quán 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".  

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

7.VII. Vô Thường (3) Nội (S.iv.4) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả quá khứ 

và vị lai, còn nói gì (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-

kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá 
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khứ, không còn hoan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt 

hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô 

thường... Thân là vô thường....  

8) Ý là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì 

đến (ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn 

Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có 

hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành 

sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

8.VIII. Khổ (3) Nội (S.iv,4) 

1-2) ... 

3-7) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, kể cả quá khứ và 

vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-

kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với mắt 

quá khứ, không hoan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt 

hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt...  

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, kể cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (ý) 

hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có hoan hỷ đối với 

ý tương lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt. 

9.IX. Vô Ngã (3) Nội (S.iv,4) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kể cả quá khứ và 

vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-

kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không có tiếc nuối đối với mắt 
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quá khứ, không có hoan hỷ đối với mắt vị lai, đối với mắt 

hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân....  

8) Ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 

(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ 

tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với 

ý vị lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt. 

10.X. Vô Thường (4) Ngoại (S.iv,5) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả quá 

khứ và vị lai, còn nói gì đến (sắc) hiện tại. Thấy vậy, này các 

Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các sắc 

hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc....  

8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả (các 

pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các pháp) hiện tại. Thấy 

vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 

đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị 

lai, đối với các pháp hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt. 

11.XI. Khổ (4) Ngoại (S.iv,5) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, kể cả (các sắc) 

quá khứ và vị lai, còn nói gì (các sắc) hiện tại. Thấy vậy, này 

các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với 

các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc tương lai, đối 
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với các sắc hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, 

đoạn diệt.  

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc....  

8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là khổ, kể cả (các pháp) 

quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) hiện tại. Thấy 

vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 

đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị 

lai, đối với các pháp hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt. 

12.XII. Vô Ngã (4) Ngoại (S.iv,6) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kể cả (các 

sắc) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các sắc) hiện tại. Thấy 

vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 

đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối 

với các sắc hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, 

đoạn diệt. 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc....  

8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kể cả (các 

pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) hiện tại. 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử không 

tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với 

các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại; đã thực hành sự 

nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

  



12     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

II. Phẩm Song Ðối 

13.I. Chánh Giác (1) (S.iv,6) 

1) Sàvatthi... 

2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 

ngộ, chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 

nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là 

xuất ly của mắt? Cái gì là vị ngọt... của tai? Cái gì là vị 

ngọt... của mũi? Cái gì là vị ngọt... của lưỡi? Cái gì là vị 

ngọt... của thân? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì 

là xuất ly của ý?" 

3-7) Này các Tỷ-kheo, về vấn đề này Ta suy nghĩ như 

sau: "Do duyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 

mắt. Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy 

hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối 

với mắt là xuất ly của mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... 

của thân...  

8) Do duyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 

ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của 

ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất 

ly của ý". 

9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội 

xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 

hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các 

Tỷ-kheo, đối với các thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, 

Phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-

môn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác chứng Ta đã 

chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

10) Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 

nội xứ này, Ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
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hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, thời khi ấy, đối với 

các thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đối 

với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và 

loài Người, Ta xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác. 

11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 

giải thoát của Ta. Ðời này là đời sống cuối cùng, nay không 

còn tái sanh nữa". 

14.II. Chánh Giác (2) (S.iv,8) 

1) ... 

2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 

ngộ, chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 

nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là 

xuất ly của các sắc?... của các tiếng... của các hương... của 

các vị... của các xúc? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, 

cái gì là xuất ly của các pháp?"  

3) Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 

sau: "Do duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 

các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 

nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục 

tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. 

4-7) ... các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 

8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt 

của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 

đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn 

tận dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp". 

9-10) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 

ngoại xứ này, Ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 

nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi 
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ấy, này các Tỷ-kheo, đối với các thế giới gồm có Thiên giới, 

Ma giới, Phạm thiên giới và đối với quần chúng gồm có Sa-

môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác 

chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác... Ta 

xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác.  

11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 

giải thoát của Ta. Ðời này là đời sống cuối cùng, nay không 

còn tái sanh nữa". 

15.III. Vị Ngọt (1) (S.iv,8) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 

mắt. Có vị ngọt nào của mắt, Ta đều thực nghiệm. Vị ngọt 

của mắt như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-

kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm 

nào của mắt, Ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như 

thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ- kheo, Ta đã 

sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, Ta đều 

thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, Ta đã khéo thấy 

với trí tuệ. 

3-6) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 

tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 

7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý. 

Có vị ngọt nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của ý như 

thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã 

sống tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, Ta 

đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, Ta đã khéo 

thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu xuất ly 

của ý. Có xuất ly nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của 

ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 
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8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội 

xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 

hiểm là nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly... 

10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 

giải thoát của Ta. Ðời này là đời sống cuối cùng, nay không 

còn tái sanh nữa". 

16.IV. Vị Ngọt (2) (S.iv,9) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 

các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, Ta đều thực nghiệm. Vị 

ngọt của các sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. 

Có nguy hiểm nào của các sắc, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly 

của các sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

3-6) ...các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 

7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các 

pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm. Vị 

ngọt của các pháp như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các 

pháp. Có nguy hiểm nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm. 

Xuất ly của pháp như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ.  

8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 

ngoại xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 

nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly... 

10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 

giải thoát của Ta. Ðời này là đời sống cuối cùng, nay không 

còn tái sanh nữa". 
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17.V. Nếu Không Có (1) (S.iv,10) 

1) ... 

2) -- Nếu mắt không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, chúng 

sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các Tỷ-

kheo, mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham luyến mắt. 

3) Nếu mắt không có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, thời 

chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì rằng 

mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. 

4) Nếu mắt không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 

chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có 

xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. 

5-7) Nếu tai không có vị ngọt... 

8-10) Nếu mũi không có vị ngọt... 

11-13) Nếu lưỡi không có vị ngọt... 

14-16) Nếu thân không có vị ngọt... 

17) Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, thời 

chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng ý 

có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh có tham luyến 

đối với ý. 

18) Nếu ý không có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, thời 

chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. Và vì rằng ý 

có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh có nhàm 

chán đối với ý. 

19) Nếu ý không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 

chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất 

ly, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ý. 
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20) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, chúng sanh đối 

với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 

nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho đến khi ấy, 

này các Tỷ-kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới 

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

chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, đã 

không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được 

giải thoát, không bị giới hạn. 

21) Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, chúng sanh đối với 

sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 

hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho nên, này các Tỷ-

kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như Thiên giới, 

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

la-môn, chư Thiên và loài Người, đã sống với tâm được ly 

chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 

18.VI. Nếu Không Có (2) (S.iv,12) 

(Như Kinh trước, chỉ thế vào sáu ngoại xứ: sắc, tiếng, 

hương, vị, xúc, pháp, thay cho sáu nội xứ của Kinh trước) 

19.VII. Với Ưa Thích (1) (S.iv,13) 

1) ... 

2) -- Ai ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa 

thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi 

khổ. 

Ai ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... Ai ưa thích ý, 

người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy 

không thoát khỏi khổ. 

3) Và ai không ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy 

không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy 

thoát khỏi khổ.  
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Ai không ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... Ai không ưa 

thích ý, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, 

Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. 

20.VIII. Ưa Thích (2) (S.iv,13) 

1) ... 

2)-- Ai ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa 

thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi 

khổ.  

Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 

Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, 

Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ.  

3) Ai không ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người 

ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người 

ấy thoát khỏi khổ. 

Ai không ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các 

xúc... Ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích 

khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy thoát khỏi khổ.  

21.IX. Sự Sanh Khởi (1) (S.iv,14) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất 

sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết 

xuất hiện. 

3-6) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

7) Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh 

khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện. 

8) Và này các Tỷ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận 

là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 
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9-13)... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ tức, 

diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 

22.X. Sự Sanh Khởi (2) (S.iv,14) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất 

sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết 

xuất hiện. 

3-4) Các tiếng... Các hương... 

5-6) Các vị... Các xúc... 

7) Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là 

khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.  

8) Và này các Tỷ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt 

tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết tận diệt. 

9-12) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

13) Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn 

diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 

  

III. Phẩm Tất Cả 

23.I. Tất Cả (S.iv,15) 

1) Sàvatthi... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng 

nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các 

sắc; tai và các tiếng ; mũi và các hương; lưỡi và các vị ; thân 

và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là 

tất cả. 
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4) Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất 

cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người 

ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng 

minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì 

sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) 

của người ấy! 

24.II. Ðoạn Tận (1) (S.iv,15) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn 

tận tất cả? 

4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc 

cần phải đoạn tận. Nhãn thức cần phải đoạn tận. Nhãn xúc 

cần phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 

lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. 

Tai... Mũi... 

7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. 

Thiệt thức cần phải đoạn tận, thiệt xúc cần phải đoạn tận. Do 

duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 

tận tất cả. 

25.III. Ðoạn Tận (2) (S.iv,16) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 

pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri 

(abhinnàparinnà). Hãy lắng nghe. 
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3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 

tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri? 

4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận nhờ thắng 

tri, liễu tri. Các sắc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 

Nhãn thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn xúc 

cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên nhãn xúc 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 

cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Tai... Mũi...  

7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các 

vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt thức cần 

phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt xúc cần phải đoạn 

tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 

thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải 

đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 

9) Ý cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các pháp 

cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý thức cần phải đoạn 

tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng 

tri, liễu tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 

bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, 

liễu tri.  

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 

tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri. 

26.IV. Liễu Tri (1) (Parjànàna) (S.iv,17) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn 

tận khổ đau. 
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3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể 

đoạn tận khổ đau? 

4-6) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận 

khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 

không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... 

nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu 

tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể 

đoạn tận khổ đau... tai... mũi... 

7-8) ... lưỡi... thân... 

9) Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 

không từ bỏ ý, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không 

thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các 

pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 

lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể 

đoạn tận khổ đau. 

10) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ tất cả cái ấy, thời không có thể 

đoạn tận khổ đau. 

11) Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 

tất cả, thời có thể đoạn tận khổ đau. 

12) Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 

tất cả cái gì thời có thể đoạn tận khổ đau? 

13-15) Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ 

bỏ mắt, thời có thể đoạn tận khổ đau ; thắng tri, liễu tri... các 

sắc... nhãn thức... nhãn xúc... có thể đoạn tận khổ đau. Do 
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duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thể 

đoạn tận khổ đau... tai... các tiếng... tỷ thức... tỷ xúc... Cảm 

thọ do duyên tỷ xúc... 

16-17)... lưỡi... các vị... thiệt thức... thiệt xúc... cảm thọ 

do duyên thiệt xúc... thân... các xúc... thân thức... thân xúc... 

cảm thọ do duyên thân xúc... 

18) Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ ý, thời có thể đoạn 

tận khổ đau... các pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên ý xúc 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; thắng tri, 

liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thể đoạn tận khổ 

đau. 

19) Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 

tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. 

27.V. Liễu Tri (2) (S.iv,18) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn 

tận khổ đau. 

3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 

không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể 

đoạn tận khổ đau? 

4-6) Chính là mắt, là các sắc, là nhãn thức, là các pháp 

do nhãn thức nhận biết... tai... mũi... 

7-8) Chính là lưỡi, là các vị, là thiệt thức, là các pháp 

do thiệt thức nhận biết...  

9) Chính là thân, là các xúc, là thân thức, là các pháp do 

thân thức nhận biết... 
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10) Và chính là ý, là các pháp, là ý thức, là các pháp do 

ý thức nhận biết...  

11) Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri, không liễu 

tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái ấy, nên không có 

thể đoạn tận khổ đau.  

12) Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, 

từ bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. 

Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả 

cái gì thời có thể đoạn tận khổ đau? 

13-15) Chính là mắt, chính là các sắc, chính là nhãn 

thức, chính là các pháp do nhãn thức nhận biết... chính là 

tai... chính là mũi...  

16-17) Chính là lưỡi, chính là các vị, chính là thiệt 

thức, chính là các pháp do thiệt thức nhận biết...  

18) Chính là ý, chính là các pháp, chính là ý thức, chính 

là các pháp do ý thức nhận biết. 

19) Này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ 

bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. 

28.VI. Bị Bốc Cháy (S.iv,19) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasiisa cùng với 

một ngàn Tỷ-kheo. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các 

Tỷ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc 

cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 
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lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc 

cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy 

bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi... 

6-7) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị 

bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên 

cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc 

cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 

sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 

bi, khổ, ưu, não... Thân... 

8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc 

cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị 

bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa 

si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 

ưu, não. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 

chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối 

với mũi... đối với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, 

nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 

nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm 

thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 

ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu 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 

với trạng thái này nữa". 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 

tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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11) Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 

một ngàn Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 

không có chấp thủ. 

29.VII. Mù Lòa (S.iv,20) 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ 

nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỷ-

kheo, cái gì mù lòa? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù 

lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; 

cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa 

bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi... 

6) Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù 

lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy mù lòa. Mù lòa 

bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, 

khổ, ưu, não. 

7) Thân là mù lòa... 

8) Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý 

xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 

hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? 

Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 

chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 
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duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly 

tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, 

trí khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ 

rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 

đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

30.VIII Thích Hợp (1) (Sàruppa) (S.iv,21) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông con 

đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường (sabbamannità). 

Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.  

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 

đưa đến nhổ lên tất cả tư lường? 

4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường 

con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con 

mắt, không tư lường: "Con mắt là của ta". Vị ấy không tư 

lường các sắc, không tư lường trên các sắc, không tư lường từ 

các sắc, không tư lường: "Các sắc là của ta". Vị ấy không tư 

lường nhãn thức, không tư lường trên nhãn thức, không tư 

lường từ nhãn thức, không tư lường: "Nhãn thức là của ta". Vị 

ấy không tư lường nhãn xúc, không tư lường trên nhãn xúc, 

không tư lường từ nhãn xúc, không tư lường: "Nhãn xúc là 

của ta". Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 

bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư 

lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không 

tư lường: "Cảm thọ ấy của ta".... Tai... Mũi... 

7-8) ... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường trên 

lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: "Lưỡi là của ta". 

Vị ấy không tư lường các vị, không tư lường trên các vị, 

không tư lường từ các vị, không tư lường: "Các vị là của ta". 
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Vị ấy không tư lường thiệt thức, không tư lường trên thiệt 

thức, không tư lường từ thiệt thức, không tư lường: "Thiệt 

thức là của ta". Vị ấy không tư lường thiệt xúc, không tư 

lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, không tư 

lường: "Thiệt xúc là của ta". Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 

thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm 

thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ 

cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 

9) Vị ấy không tư lường thân ... Vị ấy không tư lường ý, 

không tư lường trên ý, không tư lường từ ý, không tư lường: 

"Ý là của ta". Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường 

trên các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư lường: 

"Các pháp là của ta". Vị ấy không tư lường ý thức, không tư 

lường trên ý thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường: 

"Ý thức là của ta". Vị ấy không tư lường ý xúc, không tư 

lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không tư lường: "Ý 

xúc là của ta". Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 

hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 

tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, 

không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, tư 

lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường 

cái gì là của ta, từ đấy cái ấy bị đổi khác. Ý tựa trên đổi khác, 

bám víu vào tái sanh, thế giới ưa thích tái sanh. 

10) Cho đến các uẩn, giới, xứ, này các Tỷ-kheo, vị ấy 

không tư lường pháp ấy, không tư lường trên pháp ấy, không 

tư lường từ pháp ấy, không tư lường: "Pháp ấy là của ta". Vị 

ấy không tư lường như vậy nên không chấp thủ một vật gì ở 

đời. Do không chấp thủ nên không ái luyến. Do không ái 

luyến nên tự mình được 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". 
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11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp 

đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. 

31.IX. Thích Hợp (2) (S.iv,23) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 

hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường.  

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 

đưa đến nhổ lên tất cả tư lường? 

4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường 

con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con 

mắt, không tư lường: "Con mắt là của ta". Vị ấy không tư 

lường các sắc... không tư lường nhãn thức... không tư lường 

nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 

hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 

tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, phàm tư 

lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường 

cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú 

hiện hữu (bhavasatto), vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng 

thế giới tham đắm hiện hữu...  

7-8) ... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường trên 

lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: "Lưỡi là của 

ta". Vị ấy không tư lường các vị, không tư lường thiệt thức, 

không tư lường thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 

thọ gì, lạc, khổ hay bất lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm 

thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ 

cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các 

Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường 

từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. 

Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì 

rằng thế giới tham đắm hiện hữu.  
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9) ... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 

không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". Vị ấy 

không tư lường các pháp, không tư lường ý thức, không tư 

lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 

hay bất lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 

tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, 

không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, 

phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, 

tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới 

thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế 

giới tham đắm hiện hữu.  

10) Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uẩn, giới, xứ, vị ấy 

không có tư lường pháp ấy, không tư lường trên pháp ấy, 

không tư lường từ pháp ấy, không tư lường: "Pháp ấy là của 

ta". Vị ấy không có tư lường như vậy nên không có chấp thủ 

một sự vật gì trong đời. Do không chấp thủ, nên không dao 

động (paritassati), do không dao động, vị ấy tự mình được 

tịch tịnh (parinibbàyati). Vị ấy tuệ tri (pajànati): "Sanh đã 

tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 

còn trở lui trạng thái này nữa".  

11) Này các Tỷ-kheo, đây là đạo lộ thích hợp đưa đến 

nhổ lên tất cả tư lường.  

32.X. Thích Hợp (3) (S,iv,24) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 

hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 

đưa đến nhổ lên tất cả tư lường? 
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4-6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, 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 quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay vô 

thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 

bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 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 quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 

này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 

... Mũi... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc... 

7-8) ... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... 

... Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 
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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 quán 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 các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ 

tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán 

đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị 

ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối với 

mũi... đối với với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, 

nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 

nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 

thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với 

cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên 

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, nay không còn trở lui 

trạng thái này nữa". 

11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp 

đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. 

  

IV. Phẩm Sanh Pháp 

33.I. Sanh (S.iv,26) 

1) Sàvatthi. Tại đấy... 
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2) -- Này các Tỷ-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các 

Tỷ-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải 

bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị sanh. Do 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 

lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh... Tai... Mũi... 

6-7) ... Lưỡi... Thân... 

8) Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải bị 

sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 

nữa". 

34.II. Bị Già (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị già... 

35.III. Bị Bệnh (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị bệnh... 

36.IV. Bị Chết (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị chết... 

37.V. Bị Sầu (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị sầu... 

38.VI. Bị Phiền Não (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị phiền não... 

39.VII. Bị Ðoạn Tận(khaya) (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn tận... 
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40.VIII. Bị Tiêu Diệt (Vaya) (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tiêu diệt... 

41.IX. Tập Khởi (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tập khởi... 

42.X. Ðoạn Diệt (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn diệt... 

 

V. Phẩm Vô Thường 

43.I. Vô Thường (S.iv,28) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) -- Tất cả, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

44.II. Khổ... (S.iv,28) 

45.III. Vô Ngã... (S.iv,28) 

46.IV. Cần Phải Thắng Tri... (abhinneyyam) (S.iv,29) 

47.V. Cần Phải Liễu Tri... (parinneyyam) (S.iv,29) 

48.VI. Cần Phải Ðoạn Tận... (S.iv,29) 

49. VII. Cần Phải Chứng Ngộ... (sacchikàtabbam) 

(S.iv,29) 

50.VIII. Cần Phải Thắng Tri, Liễu Tri... (abhinnà 

parinneyyam) (S.iv,29) 

51.IX. Bị Phiền Lụy... (upadduta) (S.iv,29) 

52.X. Bị Áp Ðảo... (upassattha) (S.iv,29) 

1) ... 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         35 

 

2) -- Tất cả, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Và này các Tỷ-

kheo, cái gì bị áp đảo? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Các sắc bị áp 

đảo. Nhãn thức bị áp đảo. Nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 

cảm thọ ấy bị áp đảo... Tai... Mũi... 

5-6) Lưỡi... Thân... 

7) Ý bị áp đảo. Các pháp bị áp đảo. Ý thức bị áp đảo. Ý 

xúc bị áp đảo. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 

hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị áp đảo. 

8) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 

nữa". 

 

Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai 

I. Phẩm Vô Minh 

Nhân duyên ở Sàtthi. 

53.I. Vô Minh (S.iv,30) 

1) 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: 

-- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế 

nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? 

4) -- Này Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, 

vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do 

thấy các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh 
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được sanh khởi... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc ; do biết, do 

thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh 

được sanh khởi. 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

9) Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được đoạn 

tận, minh được sanh khởi... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do 

duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc 

; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được 

đoạn tận, minh được sanh khởi. 

10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, 

vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 

54.II Kiết Sử(1) (S.iv,31) 

1) ... 

3)-- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như 

thế nào, các kiết sử được đoạn tận? 

4-9) -- Này các Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô 

thường, các kiết sử được đoạn tận... Các sắc... Nhãn thức... 

Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì ; do biết, do 

thấy cảm thọ ấy là vô thường, các kiết sử được đoạn tận. 

10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, 

các kiết sử được đoạn tận. 

55.III. Kiết Sử (2) (S.iv,31) 

1-2) ... 

3) -- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như 

thế nào, các kiết sử được nhổ sạch? 
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4-6) -- Này các Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô ngã, 

các kiết sử được nhổ sạch... Các sắc... Nhãn thức... Nhãn 

xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 

khổ bất lạc; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô ngã, các kiết sử 

được nhổ sạch. 

10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, 

các kiết sử được nhổ sạch. 

56-57.IV-V. Các Lậu Hoặc (1-2) (S.iv,32) 

(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc). 

58-59.VI-VII. Các Tùy Miên (1-2) (S.iv,32) 

(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên). 

60.VIII. Liễu Tri (Parijnnà) (S.iv,32) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu tri 

tất cả chấp thủ? 

4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 

pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này 

các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 

mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn 

thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với với 

thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được 

giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ: "Ta đã liễu tri chấp 

thủ". 

5-8) Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... Do 

duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do 

duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 

này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này các 

Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, nhàm 

chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán 

đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly 

tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 

biết rõ: "Ta đã liễu tri chấp thủ". 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến liễu tri 

tất cả chấp thủ. 

61.IX. Ðược Chấm Dứt (1) (Pariyàdinnam) (S.iv,33) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. 

3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến chấm 

dứt tất cả chấp thủ? 

4) Do duyên con mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 

ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, 

này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 

mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, 

nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm 

chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải 

thoát, vị ấy biết rõ: "Ta đã chấm dứt chấp thủ".  

5-8) ... tai... mũi... lưỡi... thân... 

9) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 

pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này 

các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, 

nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 

nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm 
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chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ 

giải thoát, vị ấy biết rõ: "Ta đã chấm dứt chấp thủ". 

62.X. Ðược Chấm Dứt (2) (S.iv,34) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến chấm 

dứt tất cả chấp thủ? 

4) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, 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 quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 

Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 

khởi lên cảm thọ gì... 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

9) Ý... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 

là thường hay vô thường... 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.... 

10) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ 

tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
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chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 

lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... 

Ðối với tai... Ðối với mũi... Ðối với lưỡi... Ðối với 

thân... 

Vị ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các 

pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 

lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị 

ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được 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". 

11) Ðây, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến chấm dứt 

tất cả chấp thủ. 

  

II. Phẩm Migajàla 

63.I. Bởi Migajàla (S.iv,35) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

2) Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế Tôn: 

-- "Sống một mình! Sống một mình!", bạch Thế Tôn, được 

nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một 

mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai? 

4) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy ; 

do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc 
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ấy nên hỷ (nandi) khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham 

(sàràgo) có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. 

Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo 

được gọi là người sống có người thứ hai. 

5-8) ... có những tiếng do tai nhận thức... có những 

hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... 

có những xúc do thân nhận thức... 

9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy 

; do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến 

pháp ấy nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt. 

Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi 

hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người 

sống có người thứ hai. 

10) Tỷ-kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu cho đến ở 

các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng 

động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng (vijanavàtàni), vắng 

người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sống với 

người thứ hai. 

11) Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn 

tận cho nên được gọi là sống có người thứ hai. 

12-14) Và này Migajala, có các sắc do mắt nhận thức, 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng 

không tham luyến pháp ấy; thời do vị ấy không hoan hỷ, 

không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, 

nên hỷ đoạn diệt; thời do hỷ không có mặt nên dục tham 

không có mặt. Do dục tham không có mặt nên triền phược 
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không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này 

Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người trú một mình. 

15-16) ...Này Migajàla, có những vị do lưỡi nhận thức... 

17) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không 

tham luyến pháp ấy; thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán 

dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ đoạn 

diệt. Do hỷ không có mặt nên dục tham không có mặt. Do 

dục tham không có mặt nên triền phược không có mặt. Do 

không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ-

kheo được gọi là người trú một mình. 

18) Tỷ-kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu có ở giữa 

làng tràn đầy những Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 

vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các 

ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. 

19) Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do 

vậy được gọi là sống một mình. 

64.II. Migajàla (S.iv,37) 

1) ...  

2) Rồi Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế 

Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp ấy con sẽ sống một mình, 

an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4-6) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
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Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy 

; do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc 

ấy nên hỷ sanh. Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ tập khởi 

nên khổ tập khởi... Các tiếng... Các hương... 

7-8)... Các vị... Các xúc... 

9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy ; 

do vị ấy hoan hỷ, tán dương sống với tâm tham luyến pháp 

ấy nên hỷ sanh. Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ tập khởi 

nên khổ tập khởi.  

10-12) Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm 

không tham luyến sắc ấy ; do vị ấy không hoan hỷ, không tán 

dương, sống với tâm không tham luyến, không an trú tham 

luyến sắc ấy nên hỷ diệt. Này Migajàla, Ta nói rằng do hoan 

hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt... Các tiếng... Các hương... 

13-14)... Các vị... Các xúc... 

15) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không 

tham luyến pháp ấy; do vị ấy không hoan hỷ, không tán 

dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ diệt. 

Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn 

diệt. 

16) Rồi Tôn giả Migajàla, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 

Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 

thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 



44     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

17) Rồi Tôn giả Migajàla sống một mình, an tịnh, 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được 

mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 

đình, sống không gia đình, chính là mục đích cứu cánh Phạm 

hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm 

hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không còn trở 

lui trạng thái này nữa". 

18) Và Tôn giả Migajàla trở thành một vị A-la-hán nữa. 

65.III. Samiddhi (I) (S.iv,38) 

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

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2-3) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch 

Thế Tôn: 

-- "Màra, Màra", như vậy được nói đến. Cho đến như 

thế nào, bạch Thế Tôn, là Màra, hay là danh nghĩa Màra 

(Màrapannatti)? 

4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 

nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có Màra, 

hay có danh nghĩa Màra. 

5-6)... có tai... có mũi... 

7-8)... có lưỡi... có thân... 

9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do 

ý nhận thức, chỗ ấy có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 

10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, không 

có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt 

nhận thức, tại chỗ ấy không có Màra, hay không có danh 

nghĩa Màra... tai... mũi... 
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13-14) Chỗ nào không có lưỡi... không có thân... 

15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có 

ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy không 

có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 

66.IV. Samiddhi (2) (S.iv,39) 

1-2) ... 

3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Satta)", bạch Thế Tôn, như 

vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là 

hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình?... (như trên)... 

67.V. Samiddhi (3) (S.iv,39) 

1-2) ... 

3-15) -- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, như vậy được nói 

đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là khổ, hay là danh 

nghĩa của khổ?... (như trên)... 

68.VI. Samiddhi (4) (S.iv,39) 

1-2) ... 

3)... "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy được 

nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thế giới, hay 

là danh nghĩa thế giới? 

4-9) -- Chỗ nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, có 

nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế 

giới, hay danh nghĩa thế giới... (như trên)... Chỗ nào có ý, có 

các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy 

có thế giới hay có danh nghĩa thế giới. 

10-15) Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không có mắt, 

không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do 

mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới, hay không có 

danh nghĩa thế giới... không có ý... tại chỗ ấy, không có thế 

giới hay không có danh nghĩa thế giới. 
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69.VIl. Upasena (S.iv,40) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Upasena trú ở 

Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), tại hang 

Ðầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra). 

2) Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân Tôn giả 

Upasena. 

3) Rồi Tôn giả Upasena gọi các Tỷ-kheo: 

-- Chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái 

thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân 

tán như một nắm rơm. 

4) Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 

Upasena: 

-- Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena 

đổi khác hay các căn bị biến hoại. 

5) Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau: 

-- Này chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với 

cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị 

phân tán như một nắm rơm... 

6) Này Hiền giả Sàriputta, đối với ai nghĩ rằng: "Tôi là 

con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... "Tôi là cái lưỡi", hay: 

"Cái lưỡi là của tôi"... "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi", thời đối 

với các người ấy, này Hiền giả Sàriputta, thân có thể bị đổi 

khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sàriputta, tôi 

không nghĩ như sau: "Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của 

tôi"... "Tôi là cái lưỡi", hay: "Cái lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi 

là ý", hay: "Ý là của tôi", thời này Hiền giả Sàriputta, làm 

sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thể 

biến hoại. 
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7) Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã 

khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, 

cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: 

"Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái 

lưỡi", hay: "Lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của 

tôi". 

8) Rồi các Tỷ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn 

giả Upasena ra ngoài. 

9) Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân 

tán như một nắm rơm. 

70.VIII. Upavàna (1) (S.iv,41) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upavàna bạch Thế 

Tôn: 

-- "Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại (Sanditthika)", 

bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, 

bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến 

để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người 

có trí tự mình giác hiểu? 

4) -- Ở đây, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-

kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc có nội tham đối với 

các sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Cho 

đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo cảm thọ sắc và 

cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc; vị ấy biết 

rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Như vậy, này 

Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà 

thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự 

mình giác hiểu. 
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5-6) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 

tiếng... sau khi mũi ngửi hương... 

7-8) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi lưỡi nếm 

vị... thân cảm xúc... 

9) Lại nữa, này Upavàna, sau khi ý nhận biết pháp, Tỷ-

kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối 

với các pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các 

pháp". Cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, Tỷ-kheo 

cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với 

các pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các pháp". 

Như vậy, này Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 

thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

những người trí tự mình giác hiểu. 

10) Ở đấy, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 

cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và không có 

nội tham đối với sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi không có nội tham 

đối với sắc". Cho đến chừng nào, này Upavàna, sau khi mắt 

thấy sắc, Tỷ-kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham 

sắc, và không có nội tham đối với các sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi 

không có nội tham đối với các sắc". Như vậy, này Upavàna, 

là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có 

khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác 

hiểu. 

11-14) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 

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

15) Lại nữa, này Upavàna, sau khi ý nhận thức pháp, 

Tỷ-kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp, và 

không có nội tham đối với pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi không có 

nội tham đối với pháp". Cho đến chừng nào, này Upavàna, 

Tỷ-kheo sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng 
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không cảm thọ tham pháp, và không có nội tham đối với 

pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi không có nội tham đối với pháp". 

Như vậy, này Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 

thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ những 

người có trí tự mình giác hiểu. 

71.IX. Sáu Xúc Xứ (1) (S.iv,43) 

1) ... 

2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 

biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự 

xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành tựu Phạm hạnh, 

còn đứng xa Pháp và Luật này. 

3) Ðược nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đã thất vọng (anassàsim). 

Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 

diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ. 

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán 

con mắt: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 

của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 

Ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ: "Cái này không 

phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 

ngã của tôi"; như vậy là khéo thấy. Ðây là khổ được đoạn 

tận... tai... mũi... 

7-8) ... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: "Cái 

này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 

Ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ: "Cái này không phải 

của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 

của tôi"; như vậy là khéo thấy. Ðây là khổ được đoạn tận. 

72.X. Sáu Xúc Xứ (2) (S.iv,44) 

1) ... 

2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 

biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 

xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành tựu Phạm hạnh, 

còn đứng xa Pháp và Luật này. 

3) Ðược nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, 

con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 

sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ.  

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán 

con mắt: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 

tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 

Ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ: "Cái này không 

phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 

ngã của tôi". Như vậy là khéo thấy; như vậy xúc xứ thứ nhứt 

này sẽ được Ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong 

tương lai... tai... mũi... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: "Cái 

này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải là tự ngã của tôi"? 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         51 

 

-- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 

Ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ: "Cái này không phải 

của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 

của tôi"; như vậy là khéo thấy. Như vậy xúc xứ thứ sáu này 

sẽ được Ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương 

lai. 

73.XI. Sáu Xúc Xứ (3) (S.iv,44) 

1) ... 

2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 

biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự 

xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành tựu Phạm hạnh, 

còn đứng xa Pháp và Luật này. 

3) Ðược nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, 

con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 

sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ.  

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, 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 quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

5-8) -- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 
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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 nếu quán 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 Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 

đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 

nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly 

tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 

biết rằng: "Ta đã được 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". 

  

III. Phẩm Bệnh 

74.I. Bệnh (1) (S.iv,46) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một 

tân Tỷ-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị 

trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến 

Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mẫn. 
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4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng "Mới", nghe tiếng 

"Bệnh", khi biết được: "Tỷ-kheo ấy ít được người biết đến" 

liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 

5) Tỷ-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy, 

liền gượng dậy trên giường. 

6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên 

giường. Có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại đấy Ta sẽ ngồi.  

Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. 

7) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tỷ-kheo, Ông có kham nhẫn được không? Ông 

có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, 

không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, 

không phải tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể 

chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác! Chúng tăng 

trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, 

không phải giảm thiểu. 

8) -- Này Tỷ-kheo, mong rằng Ông không có gì nghi 

ngờ, không có gì hối hận. 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ, 

không có gì hối hận. 

9) -- Nhưng đối với giới của mình, Ông có gì tự khiển 

trách không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 



54     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

10) -- Này Tỷ-kheo, nếu đối với giới của mình Ông 

không có gì để khiển trách, thời này Tỷ-kheo, Ông thế nào 

cũng có nghi ngờ đối với vấn đề gì, cũng có hối hận gì. 

-- Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về 

mục đích thanh tịnh trì giới. 

11) -- Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 

về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, Ông hiểu 

pháp Ta dạy như thế nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là 

tham và đoạn tham. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 

này Tỷ-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là tham và đoạn tham. 

Với mục đích tham và đoạn tham, này Tỷ-kheo, là pháp Ta 

dạy. 

13) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường hay 

vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

-- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 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 nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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14) -- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 

nữa". 

15) Thế Tôn thuyết như vậy, Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 

thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, 

Tỷ-kheo ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: "Phàm cái gì 

sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt". 

75.II. Bệnh (2) (S.iv,47) 

1-10) (Hoàn toàn giống như kinh trước). 

11) -- Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 

về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, Ông hiểu 

pháp Ta dạy như thế nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với 

mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 

này Tỷ-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là với mục đích tịch tịnh 

hoàn toàn, không có chấp thủ. 

13-14) (Như kinh trước) 

15) Thế Tôn thuyết như vậy. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tán 

thán lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, 

tâm Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 

chấp thủ. 

76.III. Ràdha (1) (S.iv,48) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Ràdha... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 
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-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết 

pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn con sẽ sống 

một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4) -- Cái gì vô thường, này Ràdha, ở đây Ông cần phải 

đoạn tận lòng dục. 

5-7) Và này Ràdha, cái gì là vô thường? Mắt, này 

Ràdha, là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận lòng dục. 

Các sắc là vô thường... Nhãn thức là vô thường... Nhãn xúc... 

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ 

bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây, Ông cần phải đoạn 

tận lòng dục... Tai... Mũi... 

8-9) ... Lưỡi... Thân... 

10) Ý là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận lòng 

dục. Các pháp... Ý thức... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. Ở 

đây, Ông cần phải đoạn tận lòng dục. 

11) Phàm cái gì là vô thường, này Ràdha, ở đây, Ông 

cần phải đoạn tận lòng dục. 

77.IV. Ràdha (2) (S.iv,49) 

1-2-3) ... 

4) -- Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây Ông cần 

phải đoạn tận lòng dục. 

5-10) Và này Ràdha, cái gì là khổ? Mắt, này Ràdha, là 

khổ; ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp... 

Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là khổ. Ở đây, 

Ông cần phải đoạn tận lòng dục.  
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11) Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây, Ông cần phải 

đoạn tận lòng dục. 

78.V. Ràdha (2) (S.iv,49) 

1-2-3) ... 

4) -- Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, Ông cần phải 

đoạn tận lòng dục. 

5-9) Và này Ràdha, cái gì là vô ngã? Mắt, này Ràdha, là 

vô ngã; ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc... 

Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc... 

10) Ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do 

duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 

lạc; cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 

dục. 

11) Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, ở đây, Ông cần 

phải đoạn tận lòng dục.  

79.VI. Vô Minh (I) (S.iv,49) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỷ-kheo đoạn tận 

pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? 

-- Có một pháp, này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận 

pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 

4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỷ-kheo 

đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? 

-- Vô minh, này Tỷ-kheo, là một pháp, nếu Tỷ-kheo 

đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 
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5) -- Tỷ-kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như 

thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? 

6) -- Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết mắt, thấy mắt là vô 

thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi... tai... mũi... 

7-11) ... lưỡi... thân... ý... 

12) Này Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như 

vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 

 

80.VII. Vô Minh (2) (S.iv,50) 

1-5) (Như kinh trước) 

6) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có nghe: "Các 

pháp không nên thiên chấp". Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy 

nghe như sau: "Tất cả các pháp không nên thiên chấp", vị ấy 

thắng tri tất cả các pháp. Do liễu tri tất cả pháp nên thấy tất 

cả tướng có thể thay đổi... Vị ấy thấy con mắt có thể thay 

đổi... các sắc... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi 

lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy thấy cảm 

thọ ấy có thể thay đổi. 

7) Này Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết vậy, thấy vậy nên vô 

minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 

81.VIII. Tỷ Kheo (S.iv,50) 

1) ... 

2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi 

chúng con: "Do mục đích gì, này các Hiền giả, các người sống 

Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế 
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Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy: "Vì mục 

đích liễu tri đau khổ, này chư Hiền, chúng tôi sống Phạm hạnh 

dưới Sa-môn Gotama". Ðược hỏi vậy và được trả lời vậy, 

bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan điểm của 

Thế Tôn? Và có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với 

điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và 

đúng pháp? Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp không 

tìm được lý do để chỉ trích? 

4) -- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy và được 

trả lời vậy, các Ông đã nói lên quan điểm của Ta. Và các 

Ông không xuyên tạc Ta với điều không thực. Các Ông trả 

lời thuận pháp và đúng pháp. Và không có người đồng pháp 

nói đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích. Với mục đích 

liễu tri đau khổ, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống 

dưới Ta. 

5) Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi 

các Ông như sau: "Này Hiền giả, thế nào là vì mục đích liễu 

tri đau khổ ấy, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?" 

Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông có thể trả lời cho 

các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 

6-11) "Mắt, này chư Hiền, là khổ. Vì liễu tri như vậy, 

Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc... Do duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vì 

liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên Phạm hạnh được sống dưới 

Thế Tôn... Ý là khổ, vì liễu tri như vậy, Phạm hạnh được 

sống dưới Thế Tôn... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 

lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, 

nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ðây, này chư Hiền, 

là khổ ấy. Vì liễu tri khổ ấy, Phạm hạnh được sống dưới Thế 

Tôn". 
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12) Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông có thể trả 

lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. 

82.IX. Thế Giới (S.iv,52) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Phagguna bạch Thế Tôn: 

4-6) -- Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con mắt ấy, 

có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-

bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, 

đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau?... tai... 

mũi... 

7-8) ... lưỡi... thân... 

9) Có ý nào, bạch Thế Tôn, do ý ấy, có thể biết và 

tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các 

chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, đã chấm dứt 

luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau? 

10-12) -- Không có con mắt nào, này Phagguna, do con 

mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập 

Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung 

khát ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ đau... tai... 

mũi... 

13-14) ... Không có lưỡi... Không có thân... 

15) Không có ý nào, này Phagguna, do ý ấy, có thể biết 

và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn 

các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, đã chấm dứt 

luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau. 
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IV. Phẩm Channa 

84. I. Biến Hoại (Paloka) (S.iv,53) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

-- "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói 

đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế 

giới? 

4) -- Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này 

Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và 

này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? 

5-7) Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu 

sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự 

biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 

hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại... Tai... 

Mũi... 

8-9)... Lưỡi... Thân... 

10) Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý 

thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý 

xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm 

thọ ấy chịu sự biến hoại. 

11) Cái gì chịu sự biến hoại, này Ananda, cái ấy gọi là 

thế giới trong giới luật của bậc Thánh. 

85. II. Trống Không (S.iv,54) 

1) ... 

2-3) Rồi Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 
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-- "Trống không là thế giới, trống không là thế giới", 

bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, 

bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? 

4) -- Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã, và 

không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và 

cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? 

5-6) Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc 

tự ngã. Các sắc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. 

Nhãn thức là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Nhãn 

xúc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã... Do duyên ý 

xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm 

thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã. 

11) Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã, hay 

không thuộc tự ngã nên được gọi trống không là thế giới này.  

86. III. Vắn Tắt (S.iv,54) 

1-2) ... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda... bạch Thế 

Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết 

pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống 

một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, 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. 
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-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 

chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- ... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi 

lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 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 quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn... Tai... Mũi... 

7-9) ... Lưỡi... Thân... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 

gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 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 quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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10) -- Thấy vậy, này Ananda, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn xúc... Do 

duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 

vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 

khởi lên biết rằng: "Ta đã được 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". 

87. IV. Channa (S.iv,55) 

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

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà Cunda 

và Tôn giả Channa trú ở núi Gijjhakù. 

3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. 

4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 

đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Cunda; sau khi đến nói với 

Tôn giả Mahà Cunda: 

-- Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 

Channa để hỏi thăm về bệnh hoạn. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

5) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi đến 

Tôn giả Channa, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 

6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 

Channa: 

-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả có kham nhẫn được 

chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm 
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thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm 

thiểu, không phải tăng trưởng? 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta tôi không có thể kham nhẫn, 

không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm 

giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu 

chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. 

8) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ chém đầu một 

người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, này Hiền giả, 

những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. 

Thưa Hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể 

chịu đựng... không phải giảm thiểu. 

9) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ lấy một dây 

nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh. Cũng 

vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một cách kinh 

khủng. Này Hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không có thể 

chịu đựng... không phải giảm thiểu. 

10) Này Hiền giả, ví như một người đồ tể thiện xảo hay 

một đệ tử người đồ tể mổ bụng với một con dao cắt thịt bò 

sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, những ngọn gió kinh khủng 

cắt mổ bụng của tôi. Thưa Hiền giả, tôi không có thể kham 

nhẫn, không có thể chịu đựng... không phải giảm thiểu. 

11) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm 

một người yếu hơn với những cánh tay của mình, nướng 

người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này 

Hiền giả, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. 

Này Hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu 

đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác! Chúng tăng 

trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, 

không phải giảm thiểu. 
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12) Thưa Hiền giả Sàriputta, tôi sẽ đem lại con dao. Tôi 

không muốn sống nữa. 

13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn giả 

Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả Channa 

chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có các món ăn, không 

có các dược phẩm thích hợp, thời tôi sẽ tìm các dược phẩm 

thích hợp cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không 

có người hầu hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả 

Channa. Tôn giả Channa chớ có đem lại con dao. Tôn giả 

Channa hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 

đựng. 

14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không có 

các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. Không 

phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, tôi có các dược 

phẩm thích hợp. Không phải tôi không có những người hầu 

hạ thích ứng, tôi có những người hầu hạ thích ứng. Ðã lâu 

ngày tôi hầu hạ bậc Ðạo Sư với tâm thích thú, không phải 

không thích thú. Ðây, thưa Hiền giả, là xứng đáng với người 

đệ tử. Vì rằng đã hầu hạ bậc Ðạo Sư với tâm thích thú, không 

phải không thích thú. Không có phạm tội, nếu Tỷ-kheo 

Channa đem lại con dao. Này Hiền giả Sàriputta, Hiền giả 

hãy thọ trì như vậy. 

15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 

Tôn giả Channa kham nhẫn được hỏi và trả lời. 

-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng ta 

sẽ biết. 

16) -- Này Hiền giả Channa, mắt, nhãn thức, những 

pháp do nhãn thức nhận biết, Hiền giả có quán: " Cái này là 

của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?... Tai... 

Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiền giả Channa, ý, ý thức, các 
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pháp do ý thức nhận biết, Hiền giả có quán: "Cái này là của 

tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

17) -- Này Hiền giả Sàriputta, mắt, nhãn thức, các pháp 

do nhãn thức nhận biết, tôi quán: "Cái này không phải của 

tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 

tôi". 

18) -- Này Hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn 

thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do thấy gì, do 

thắng tri gì mà Hiền giả quán: "Cái này không phải của tôi, 

cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi"? 

19) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong mắt, trong nhãn 

thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi thấy 

đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 

phải tự ngã của tôi". Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... 

Trong thân.. Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong 

các pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi 

thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải của tôi, cái 

này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".  

20) Ðược nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 

Tôn giả Channa: 

-- Hiền giả Channa, Hiền giả cần phải luôn luôn chú ý 

đến lời dạy này của Thế Tôn: "Ai còn tham luyến, thời có 

dao động; ai không tham luyến, thời không dao động. Ai 

không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an, thời 

không thiên chấp. Ai không thiên chấp (nati), thời không có 

đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. 

Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, 

không có giữa hai đời. Ðây là sự đoạn tận đau khổ". 
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21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, sau 

khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo giới này, từ chỗ 

ngồi đứng dậy, và ra đi. 

22) Tôn giả Channa, sau khi hai vị Tôn giả ấy đi không 

bao lâu, liền đem lại con dao. 

23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

24) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con dao. 

Sanh thú của vị ấy là gì? Ðời sau vị ấy sẽ như thế nào? 

-- Có phải trước mặt Ông, này Sàriputta, Tỷ-kheo 

Channa đã tuyên bố là không phạm tội? 

25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân tộc 

Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những gia đình thân 

hữu, có những gia đình thân thích với Tôn giả Channa, chính 

những gia đình ấy mới có lỗi. 

26) -- Này Sàriputta, những gia đình thân hữu và những 

gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là những gia đình 

có lỗi. Tuy vậy, này Sàriputta, với sự việc như vậy, Ta không 

nói Channa là có lỗi. Này Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp 

thủ thân khác; người ấy, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo 

Channa thời không vậy. Tỷ-kheo Channa không có tội lỗi khi 

đem lại con dao. Này Sàriputtra, Ông cần phải thọ trì như 

vậy. 

88. V. Punna (S.iv,60) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Punna đi đến Thế Tôn... 
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3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết 

pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống 

một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4) -- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước; do vị ấy 

hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, hỷ (nandì) 

sanh. Này Punna, Ta nói rằng: "Do hỷ tập khởi nên khổ tập 

khởi". Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức... Có 

những hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 

thức.. Có những xúc do thân nhận thức... Này Punna, có 

những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 

liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán 

dương, an trú luyến trước; do vị ấy hoan hỷ pháp ấy, tán 

dương, an trú luyến trước nên hỷ sanh. Này Punna, Ta nói 

rằng: "Do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi". 

5) Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, 

khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo 

không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến 

trước; do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, 

không an trú luyến trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, Ta 

nói rằng: "Do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt"... Này Punna, 

có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 

liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp 

ấy, không tán dương, không an trú luyến trước; do vị ấy 

không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú 

luyến trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, Ta nói rằng: "Do 

hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt". 

6) Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo 

giới vắn tắt này của Ta, Ông sẽ trú tại quốc độ nào? 
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-- Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunàparanta, tại 

đấy con sẽ ở. 

7) -- Thô bạo, này Punna, là người xứ Sunàparanta. 

Ðộc ác, này Punna, là người xứ Sunàparanta. Nếu người xứ 

Sunàparanta, này Punna, chửi bới, nhiếc mắng Ông, thời này 

Punna, ở đây, Ông nghĩ thế nào? 

-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, chửi bới, 

nhiếc mắng con, ở đây, con sẽ nghĩ: "Thật là hiền thiện, 

người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, người xứ 

Sunàparanta này! Vì những người này không lấy tay đánh 

đập ta". Như vậy, ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. 

Như vậy, ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 

8) -- Nếu người xứ Sunàparanta, này Punna, sẽ đánh 

đập Ông bằng tay, thời ở đây, này Punna, Ông sẽ nghĩ thế 

nào? 

-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập 

con bằng tay, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật là hiền thiện, 

những người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, 

những người xứ Sunàparanta này! Vì những người này 

không đánh đập ta bằng cục đất". Ở đây, bạch Thế Tôn, con 

sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như 

vậy. 

9) -- Nhưng nếu người xứ Sunàparanta, này Punna, 

đánh đập Ông bằng cục đất, thời ở đây, này Punna, Ông nghĩ 

thế nào? 

-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 

đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: 

"Thật là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là 

khéo hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Vì những 

người này không đánh đập ta bằng gậy". Ở đây, bạch Thế 
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Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 

nghĩ như vậy. 

10) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 

Punna, sẽ đánh đập Ông với gậy, thời ở đây, này Punna, Ông 

nghĩ thế nào? 

-- Nếu những người xứ Sunàparanta này, bạch Thế Tôn, 

sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật 

là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo 

hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Vì những 

người này không đánh đập ta bằng kiếm". Ở đây, bạch Thế 

Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 

nghĩ như vậy. 

11) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 

Punna, lại đánh đập Ông bằng kiếm, thời ở đây, này Punna, 

Ông sẽ nghĩ thế nào? 

-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 

đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: 

"Thật là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là 

khéo hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Vì những 

người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén". Ở 

đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện 

Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 

12) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 

Punna, sẽ đoạn mạng Ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, 

này Punna, Ông sẽ nghĩ như thế nào? 

-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, sẽ 

đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy 

nghĩ: "Có những đệ tử của Thế Tôn, khi phiền não, tủi hổ và 

ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Nay 

dầu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao". Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, 

con sẽ nghĩ như vậy. 

13) -- Lành thay, lành thay, này Punna! Ðầy đủ với sự 

an tịnh tự điều này, Ông có thể sống tại quốc độ 

Sunàparanta. Này Punna, nay Ông hãy làm những gì Ông 

nghĩ là hợp thời. 

14) Rồi Tôn giả Punna hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 

dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 

hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, rồi bộ hành đi 

đến xứ Sunàparanta. Ngài tuần tự bộ hành và đến xứ 

Sunàparanta. Tại đây, Tôn giả Punna trú tại xứ Sunàparanta. 

15) Và trong mùa mưa ấy, Tôn giả Punna độ cho 

khoảng 500 cư sĩ. Cũng trong mùa mưa ấy, Tôn giả chứng 

được ba minh. Và cũng trong mùa mưa ấy Tôn giả Punna 

viên tịch.  

16) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

17) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thiện gia nam tử Punna, sau khi được 

Thế Tôn giáo giới một cách vắn tắt, đã mệnh chung. Sanh 

thú của vị ấy là gì? Ðời sau của vị ấy thế nào? 

-- Bậc Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là thiện nam tử 

Punna. Sở hành là đúng pháp và thuận pháp. Vị ấy không 

làm phiền não Ta với những kiện tụng về pháp. Hoàn toàn 

tịch diệt, này các Tỷ-kheo, là thiện nam tử Punna. 

89. VI. Bàhiya (S.iv, 63) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Bàhiya đi đến Thế Tôn... 
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3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bàhiya bạch Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết 

pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống 

một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4-8) -- Ông nghĩ thế nào, này Bàhiya, 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 quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Nhãn thức... Nhãn xúc.... 

9)... Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 

hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 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 quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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10) -- Thấy vậy, này Bàhiya, bậc Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán 

đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc... Do duyên ý 

xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy 

nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 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 được 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". 

11) Và Tôn giả Bàhiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 

90. VII. Ái Nhiễm (Ejà) (S.iv,64) 

1) ... 

2) -- Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật; ái nhiễm 

là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 

Như Lai sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị 

thương. 

3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước vọng 

gì, hãy ước sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị 

thương. 

4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ 

có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến: "Mắt là của tôi". Chớ có 

nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ có nghĩ 

đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: "Các sắc là của tôi". Chớ có 

nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong nhãn thức, chớ có 

nghĩ đến từ nhãn thức, chớ có nghĩ đến: "Nhãn thức là của 

tôi". Chớ có nghĩ đến nhãn xúc, chớ có nghĩ đến trong nhãn 

xúc, chớ có nghĩ đến từ nhãn xúc, chớ có nghĩ đến: "Nhãn 

xúc là của tôi". Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 

khổ hay bất khổ bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
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nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, 

chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là tôi". 

5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 

7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 

9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có 

nghĩ đến từ ý, chớ có nghĩ đến: "Ý là của tôi". Chớ có nghĩ 

đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ 

đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: "Các pháp là của tôi". Chớ 

có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ 

đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức là của tôi". Chớ có 

nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến 

từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: "Ý xúc là của tôi". Do duyên ý 

xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; chớ có 

nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ 

có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là 

của tôi". 

10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong tất cả, 

chớ có nghĩ đến từ tất cả, chớ có nghĩ đến: "Tất cả là của tôi". 

11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 

vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao động 

(paritassati). Do không dao động, vị ấy tự mình tịch tịnh một 

cách hoàn toàn. 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". 

91. VIII. Ái Nhiễm (S.iv,66) 

1) ... 

2) -- Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật, ái nhiễm 

là mụt nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 

Như Lai sống không ái nhiễm, không bị mũi tên bắn. 
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3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mong ước, hãy 

mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên bắn. 

4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 

chớ có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến: "Mắt là của ta". 

Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ 

có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: "Các sắc là của ta". 

Chớ có nghĩ đến nhãn thức... Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... Do 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 

lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm 

thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: 

"Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, 

nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là 

của ta", từ đấy cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp 

trước tái sanh (Bhavasatto), nên thế giới hoan hỷ tái sanh... 

tai... mũi... 

7-8) ... lưỡi... thân... 

9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có 

nghĩ đến từ ý, chớ có nghĩ đến: "Ý là của ta". Chớ có nghĩ 

đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ 

đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: "Các pháp là của ta". Chớ 

có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ 

đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức là của ta". Chớ có 

nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến 

từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: "Ý xúc là của ta". Do duyên ý xúc, 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; chớ có nghĩ 

đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có 

nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của 

ta". Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, 

nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là của ta", từ đấy cái ấy 

đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, nên thế 

giới hoan hỷ tái sanh. 
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Này các Tỷ-kheo, cho đến uẩn, giới, xứ... chớ có nghĩ 

đến cái ấy, chớ có nghĩ đến trong cái ấy, chớ có nghĩ đến từ 

cái ấy, chớ có nghĩ đến: "Cái ấy là của ta". Vị ấy không nghĩ 

đến như vậy nên không chấp thủ một cái gì trong đời. Do 

không chấp thủ nên không có dao động. Do không có dao 

động, vị ấy tự mình tịch tịnh một cách hoàn toàn. 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". 

92. IX. Cả Hai (S.iv,67) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về cả 

hai. Hãy lắng nghe. Này các Tỷ-kheo, thế nào là cả hai? 

3) Mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, 

lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là cả hai. 

4) Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi đoạn tận 

hai cái này, tôi sẽ trình bày hai cái khác"; thời người ấy chỉ 

nói suông, nếu hỏi, người ấy không có thể chứng minh, còn 

có thể rơi vào ách nạn. 

5) Vì sao? Vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của người 

ấy. 

93. X. Cả Hai (S.iv,67) 

1) ... 

2) -- Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện hữu. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu? 

3) Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là 

vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, 

biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, 

tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là 
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vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do 

duyên nào, nhãn thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô 

thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn 

thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành 

thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa 

hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. 

Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do 

nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên 

ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-

kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu 

sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do 

xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp 

này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 

khác. 

4) Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 

5) Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức... 

6) Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức... 

7) Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức... 

8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô 

thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, 

biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến 

động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức 

là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái 

gì là duyên cho ý thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô 

thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý thức 

khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn 

được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba 

pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô 

thường, biến hoại, tự tánh là đổi khác. Do nhân gì, duyên gì 

khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         79 

 

hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do 

duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được? Này các Tỷ-

kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc 

nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, 

vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác. 

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên cả hai, thức 

hiện hữu. 

 

V. Phẩm Từ Bỏ 

94. I. Thâu Nhiếp (S.iv,70) 

1) ... 

2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, không nhiếp 

phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem 

lại đau khổ. Thế nào là sáu? 

3-5) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 

không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại 

đau khổ... Tai... Mũi... 

6-7) ... Lưỡi... Thân... 

8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 

không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại 

đau khổ. 

9) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 

không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại 

đau khổ. 

10) Có sáu xúc này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 

khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. 

Thế nào là sáu? 
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11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 

khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an 

lạc... Tai... Mũi... 

14-15) ... Lưỡi... Thân... 

16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo 

phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. 

17) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 

khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. 

18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Ðạo 

Sư lại nói thêm: 

1) Hỡi các vị Tỷ-kheo,  

Chính sáu xúc xứ này, 

Chỗ nào không thâu nhiếp, 

Chỗ ấy có đau khổ. 

Những ai học biết được, 

Chế ngự, phòng hộ chúng, 

Với lòng tin làm bạn, 

Sống thoát ly dục vọng. 

2) Thấy sắc pháp khả ái,  

Thấy sắc không khả ái, 

Hãy nhiếp phục đường tham, 

Ðối các sắc khả ái, 

Chớ khiến ý nhiễm ô: 

"Ðối sắc, ta không thích". 

3) Sau khi nghe các tiếng, 

Khả ái, không khả ái, 

Chớ để tâm say mê, 

Với các tiếng khả ái. 

Hãy nhiếp phục lòng sân, 

Với tiếng không khả ái, 
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Chớ khiến ý nhiễm ô: 

"Ðối tiếng, ta không thích". 

4) Sau khi ngửi các hương,  

Thơm dịu, thật khả ái, 

Sau khi ngửi các hương, 

Bất tịnh, thật đáng ghét; 

Hãy nhiếp phục lòng sân, 

Ðối các hương đáng ghét, 

Còn đối hương khả ái, 

Chớ để dục chi phối. 

5) Nếm xong vị ngon ngọt,  

Và nếm vị không ngon, 

Chớ có sanh tham luyến, 

Khi hưởng nếm vị ngon, 

Chớ nói lời chống đối, 

Khi nếm vị không ngon. 

6) Khi cảm thọ lạc xúc,  

Chớ đắm say tham luyến, 

Khi cảm thọ khổ xúc, 

Chớ bị xúc động mạnh. 

Ðối với cả hai xúc, 

Lạc, khổ đều niệm xả, 

Không thích, không chống đối, 

Bất cứ loại xúc nào. 

7) Ðối với các người khác,  

Mê theo hý luận tưởng, 

Họ mê theo hý luận, 

Họ hành theo hư tưởng; 

Hãy đoạn trừ tất cả, 

Gia sự do ý tạo, 
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Hãy nhiếp các hành động, 

Hướng đến hạnh viễn ly. 

8) Như vậy đối sáu xứ,  

Khi ý khéo tu tập, 

Nếu có cảm xúc gì, 

Tâm không bị dao động. 

Tỷ-kheo hãy nhiếp phục, 

Cả hai tham sân ấy, 

Hãy đến bờ bên kia, 

Vượt buộc ràng sanh tử. 

92. II. Thâu Nhiếp (S.iv,72) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 

Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống 

một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 

Tỷ-kheo trẻ tuổi, khi Ông là một Tỷ-kheo già yếu, niên cao, 

đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, lại 

yêu cầu Ta giáo giới một cách vắn tắt? 

5) -- Bạch Thế Tôn, dầu cho con già yếu, niên cao, đại 

lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, mong 

Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! Mong Thiện Thệ 

hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! Chắc chắn con sẽ hiểu ý 

nghĩa lời Thế Tôn giảng. Chắc chắn con sẽ trở thành người 

thừa tự pháp của Thế Tôn. 
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6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc do 

mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông không thấy, 

nay Ông không thấy, và Ông không muốn thấy; ở đây đối với 

chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

7) -- Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, trước 

đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và Ông không 

muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 

khát ái hay không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 

trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và Ông 

không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 

tham hay khát ái không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 

đây Ông không nếm, nay Ông không nếm, và Ông không 

muốn nếm; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 

khát ái không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm thọ, 

trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không cảm thọ, và 

Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với chúng, Ông có lòng 

dục, tham hay khát ái không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

11) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không nhận 

thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông không muốn 
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nhận thức;ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 

khát ái không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 

được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, Ông sẽ 

chỉ thấy được với những vật thấy được, sẽ chỉ nghe được với 

những vật nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đối với những 

vật cảm nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật 

có thể nhận biết được. 

13) Vì rằng, này Màlukyaputta, đối với các pháp được 

thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, Ông sẽ chỉ 

thấy được với những vật thấy được, chỉ nghe được với những 

vật nghe được, chỉ cảm nhận được đối với những vật cảm 

nhận được, chỉ nhận biết được đối với những vật nhận biết 

được. Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy. 

Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy, nên Ông 

không có: "Ở nơi đây". Do vì, này Màlukyaputta, Ông không 

có: "Ở nơi đây", do vậy, này Màlukyaputta, Ông sẽ không có 

đời này, đời sau, và giữa hai đời ấy. Ðây là sự chấm dứt khổ 

đau. 

14) -- Bạch Thế Tôn, lời giảng vắn tắt này của Thế 

Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như sau: 

1) Thấy sắc, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến sắc an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ sắc sinh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết - bàn. 

2) Nghe tiếng, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến tiếng an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ tiếng sanh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðựơc gọi xa Niết-bàn. 

3) Ngửi hương, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến tiếng an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ tiếng sanh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết-bàn. 

4) Nếm vị, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến vị an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ vị sanh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết-bàn. 

5) Cảm xúc, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến xúc an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ xúc sanh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết-bàn. 

6) Biết pháp, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến pháp an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ pháp sanh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết-bàn 

7) Vị ấy không tham sắc,  

Thấy sắc, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến sắc an trú. 

Theo sắc, vị ấy thấy, 

Tùy sắc, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 
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Như vậy, khổ không chứa. 

Ðược gọi gần Niết-bàn 

8) Vị ấy không tham tiếng,  

Nghe tiếng, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến tiếng an trú. 

Theo tiếng, vị ấy nghe, 

Tùy tiếng, thọ cảm giác. 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khổ không chứa, 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

9) Vị ấy không tham hương,  

Ngửi hương, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến hương an trú. 

Theo hương, vị ấy ngửi, 

Tùy hương, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khổ không chứa. 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

10) Vị ấy không tham vị,  

Nếm vị, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến vị an trú. 

Theo vị, vị ấy nếm. 

Tùy vị, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 
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Như vậy, khổ không chứa. 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

11) Vị ấy không tham xúc,  

Cảm xúc, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến xúc an trú, 

Theo xúc, vị ấy cảm, 

Tùy xúc, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khổ không chứa, 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

12) Vị ấy không tham pháp,  

Biết pháp, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến pháp an trú. 

Theo pháp, vị ấy cảm, 

Tùy pháp, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khổ không chứa, 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói vắn tắt này, con hiểu 

một cách rộng rãi như vậy. 

15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputta! Lành 

thay, này Màlukyaputta, lời nói vắn tắt của Ta, Ông đã hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi: 

1) Thấy sắc, niệm mê say,  

Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 
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Tham luyến sắc an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ sắc sanh. 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 

Ðược gọi xa Niết-bàn. 

2) - 11) ... 

12) Vị ấy không tham pháp,  

Biết pháp, không ái luyến, 

Tâm không dính cảm thọ, 

Không luyến pháp an trú. 

Theo pháp, vị ấy cảm, 

Tùy pháp, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khổ không chứa, 

Ðược gọi gần Niết-bàn. 

Lời nói vắn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông cần 

phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hỷ, tín thọ 

lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 

thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 

17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an tịnh, 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, chứng 

được mục đích mà các thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 

cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 

chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 

trở lui trạng thái này nữa". 

18) Và Tôn giả Màlukyaputta trở thành một vị A-la-hán 

nữa. 

96. III. Thối Ðọa (Parihànam) (S.iv,76) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp thối đọa, pháp bất thối đọa và sáu thắng xứ. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thối đọa? 

4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy 

sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến 

kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận chúng 

(adhivàseti), không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 

không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta làm thối thất các 

thiện pháp". Ðây Như Lai gọi là pháp thối đọa,... tai nghe 

tiếng... mũi ngửi hương... 

7-8) ... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... 

9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức pháp, 

các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử 

được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận chúng, không từ bỏ, 

không đoạn trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không 

thể sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 

hiểu rằng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Ðây Như Lai 

gọi là pháp thối đọa. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thối đọa. 

11) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là pháp bất thối 

đọa? 
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12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 

thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ 

đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 

không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến 

chúng không thể sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

ấy cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện 

pháp". Ðây Như Lai gọi là pháp bất thối đọa.... tai nghe 

tiếng... mũi ngửi hương... 

15-16) ... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... 

17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức pháp, 

các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử 

được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không có đón 

nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thể 

sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 

rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". Ðây Như Lai 

gọi là pháp bất thối đọa. 

18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp bất thối đọa. 

19) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu thắng xứ? 

20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 

mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 

hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 

cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã được nhiếp phục". Và Như 

Lai gọi đây là thắng xứ... tai...mũi... lưỡi... thân... 

25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi ý 

nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 

liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã được nhiếp phục". 

Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 

96. IV. Sống Phóng Dật (Pamàdavihàri) (S.iv,78) 
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1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về trú 

phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trú phóng dật? 

4-6) Ai sống không nhiếp hộ nhãn căn, này các Tỷ-

kheo, thời tâm người ấy bị nhiễm ô (vyàsincati) đối với các 

sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời không 

có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do 

không có hỷ nên không có khinh an. Do không khinh an nên 

khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định tĩnh. 

Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các 

pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an trú phóng 

dật... nhĩ căn... tỷ căn... 

7-8) ... thiệt căn... thân căn... 

9) Ai sống không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối 

với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời 

không có hân hoan. Do không hân hoan nên không có hỷ. Do 

không có hỷ nên không có khinh an. Do không có khinh an 

nên khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định 

tĩnh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do 

các pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an trú 

phóng dật. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là an trú phóng dật. 

11) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là an trú không 

phóng dật? 

12-14) Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị nhiễm 

ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm không bị 

nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Do 

có hỷ sanh nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         93 

 

cảm lạc thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm 

định tĩnh, các pháp được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, 

người ấy được gọi là người trú không phóng dật... nhĩ căn... 

tỷ căn... 

15-16) ... thiệt căn... thân căn... 

17) Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô đối 

với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm 

ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ 

tâm nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc 

thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, 

các pháp được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, người ấy 

được gọi là người trú không phóng dật. 

18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trú không phóng dật. 

98. V. Nhiếp Hộ (Samvara) (S.iv,79) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 

nhiếp hộ và không nhiếp hộ. Hãy lắng nghe. 

3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ? 

4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 

thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương và an trú với 

tâm tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 

hiểu rằng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp". Như Lai gọi 

đây là pháp thối đọa... Có những tiếng do tai nhận thức... Có 

những hương do mũi nhận thức... 

7-8) Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do 

thân cảm giác... 
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9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ 

pháp ấy, tán dương và an trú với tâm tham luyến; thời này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta đã làm thối thất 

các thiện pháp". Và Như Lai gọi đây là thối thất. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 

11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 

12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 

thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương và 

an trú với tâm không tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện 

pháp". Và Như Lai gọi đây là không thối thất... Có những 

tiếng do tai nhận thức... Có những hương do mũi nhận thức... 

15-16) Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc 

do thân cảm giác... 

17) Và này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

một Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương và an 

trú với tâm không tham luyến; này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 

cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 

Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 

18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là có nhiếp hộ. 

99. VI. Thiền Ðịnh (S.iv,80) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các 

Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu rõ như thật. 

3) Và hiểu rõ như thật cái gì? 
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4-8)-- Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu 

rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô 

thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; 

như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường... tai... mũi... lưỡi... 

thân... 

9) Như thật hiểu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ các 

pháp là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, 

như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc, 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật 

hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường. 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các 

Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu rõ như thật. 

100. VII. Thiền Tịnh (Patisallàna) (S.iv,80) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy hành trì hạnh Thiền tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiền tịnh, hiểu rõ như thật. 

3) Và hiểu rõ gì như thật? 

4-9) Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ 

các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô 

thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên 

nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; 

như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường... tai... lưỡi... thân... 

ý... 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy hành trì hạnh Thiền tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiền tịnh, hiểu rõ như thật. 

101. VIII. Không Phải Của Các Ông (S.iv,81) 

1) ... 



96     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

2) -- Cái gì không phải của các Ông, này các Tỷ-kheo, hãy 

từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 

4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông. 

Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 

Ông. Các sắc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ chúng. Từ 

bỏ chúng, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Nhãn 

thức không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa 

lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Nhãn xúc không phải của 

các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an 

lạc cho các Ông. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 

lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không phải của các 

Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 

cho các Ông... Tai... Mũi... 

7-8) ... Lưỡi... Thân... 

9) Ý không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, 

sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Các pháp không 

phải của các Ông. Hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng, sẽ đưa lại 

hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Ý thức không phải của các 

Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 

cho các Ông. Ý xúc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Phàm 

duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; cảm thọ ấy không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ 

nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Thắng Lâm 

này có người mang đi, hay mang đốt, hay làm theo những gì 

người ấy muốn, tất cả cỏ, củi, nhánh cây hay lá, thời các Ông 

có nghĩ như sau: "Người ấy mang chúng tôi đi, hay đốt 

chúng tôi, hay làm gì chúng tôi theo ý người ấy muốn"? 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         97 

 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không thuộc 

về tự ngã. 

11-16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, mắt không phải của 

các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa đến hạnh phúc, an 

lạc cho các Ông. Các sắc không phải của các Ông... Nhãn 

thức không phải của các Ông... Nhãn xúc không phải của các 

Ông... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 

khổ bất lạc; cảm thọ ấy không phải của các Ông. Hãy từ bỏ 

nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

102. IX. Không Phải Của Các Ông (S.iv,82) 

(Như kinh trên từ 2 đến 9, không có ví dụ). 

103. X. Uddaka (S.iv,83) 

1) ... 

2) -- Uddaka Ràmaputta, này các Tỷ-kheo, có nói như 

sau: 

"Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 

Ta đào lên khổ căn, 

Trước kia chưa từng đào". 

Này các Tỷ-kheo, Uddaka Ràmaputta không phải bậc 

minh trí, lại tự nói: "Ta là bậc minh trí"; không chiến thắng 

tất cả, lại nói: "Ta chiến thắng tất cả"; không đào lên khổ 

căn, lại nói: "Ðã đào lên khổ căn". 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo nói một cách 

chân chánh, có thể nói như sau: 

Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 
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Ta đào lên khổ căn, 

Trước kia, chưa từng đào. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo minh trí 

(vedagù)? Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo đối với 

sáu xúc xứ như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 

sự nguy hiểm và sự xuất ly; như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo minh trí. 

5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chiến 

thắng tất cả? Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đối với sáu 

xúc xứ, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 

ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, được giải thoát không có 

chấp thủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chiến thắng 

tất cả. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đào lên 

khổ căn trước kia chưa được đào? Mụt nhọt, này các Tỷ-

kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn đại tạo thành 

này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là 

vô thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. Gốc rễ 

của mụt nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với khát ái. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận khát ái, chặt đứt 

đến gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 

sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai; như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa 

được đào lên. 

7) Này các Tỷ-kheo, chính là Uddaka Ràmaputta đã nói 

lên lời nói như sau: 

Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 

Ta đào lên khổ căn, 

Trước kia chưa từng đào. 
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Này các Tỷ-kheo, Uddaka không phải là bậc minh trí, 

lại tự nói: "Ta là bậc minh trí"; không chiến thắng tất cả, lại 

nói: "Ta chiến thắng tất cả"; không đào lên khổ căn, lại nói: 

"Ðã đào lên khổ căn". 

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo nói một cách 

chân chánh, có thể nói như sau: 

Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 

Ta đào lên khổ căn, 

Trước kia chưa từng đào. 

 

Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba 

I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách 

104. I. Người Ðược An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách 

(S.iv,85) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 

môn đưa đến an ổn, khỏi các khổ ách, pháp môn đúng pháp. 

Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn đưa đến an 

ổn, khỏi các khổ ách? 

4-8) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận biết 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, 

làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 

không thể sanh khởi trong tương lai. Ðể đoạn tận chúng, Như 

Lai tuyên bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được 
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an ổn, khỏi các khổ ách... có những tiếng... có những 

hương... có những vị... có những xúc... 

9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận biết khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những 

pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho 

như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể 

sanh khởi trong tương lai. Ðể đoạn tận chúng, Như Lai tuyên 

bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, 

khỏi các khổ ách. 

10) Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn đưa đến an ổn, 

khỏi các khổ ách, là pháp môn đúng pháp. 

105. II. Chấp Thủ (S.iv,85) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ cái 

gì khởi lên nội lạc, nội khổ? 

3) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 

Thế Tôn làm căn bản... 

4) -- Này các Tỷ-kheo, do mắt có mặt, do chấp thủ mắt 

nên khởi lên nội lạc, nội khổ... tai... mũi... lưỡi... thân... Do ý 

có mặt, do chấp thủ ý nên khởi lên nội lạc, nội khổ. 

5) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, 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, nếu không 

chấp thủ cái ấy thời có thể khởi lên nội khổ, nội lạc không? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

6) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ 

tử nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với ý. Do nhàm 

chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. 

Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã được 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". 

106. III. Khổ (S.iv,86) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về khổ tập khởi và 

khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 

4-9) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 

ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 

Do duyên thọ nên có ái. Ðây là khổ tập khởi. Do duyên tai... 

Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... Do duyên 

ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này họp lại nên có 

xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Ðây 

là khổ tập khởi, này các Tỷ-kheo. 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? 

11) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 

pháp này họp lại 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 

diệt. Ðây là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Ðây là khổ chấm 

dứt. 

12-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... 
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14-15) Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 

16) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 

pháp này họp lại 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, ưu, não 

diệt. Ðây là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Ðây là khổ chấm 

dứt. 

107. IV. Thế Giới (S.iv,87) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về thế giới tập khởi 

và thế giới đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi? 

4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 

pháp này họp lại 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. 

5-7) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 

Do duyên thân... 

8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 

pháp này họp lại 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. Này các Tỷ-

kheo, đây là thế giới tập khởi. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 
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10-15) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 

ba pháp này họp lại 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, đây là toàn bộ khổ uẩn này 

đoạn diệt. 

16) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 

108. V. Thắng (S. iv,88) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, 

do thiên chấp cái gì nên có: "Thắng hơn là tôi", "Ngang bằng 

là tôi" hay "Thấp kém là tôi"? 

3) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 

Thế Tôn làm căn bản... 

4-9) -- Này các Tỷ-kheo, do có mắt, do chấp thủ mắt, 

do thiên chấp mắt nên có: "Thắng hơn là tôi", "Ngang bằng 

là tôi" hay "Thấp kém là tôi"... Do có ý, do chấp thủ ý, do 

thiên chấp ý nên có: "Thắng hơn là tôi", "Ngang bằng là tôi" 

hay "Thấp kém là tôi". 

10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 

thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái vì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 

chấp thủ cái ấy, thời (có thể) có ý nghĩ: "Thắng hơn là tôi", 

"Ngang bằng là tôi", hay "Thấp kém là tôi" không? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

11) -- Tai là thường hay vô thường... 

12) Mũi là thường hay vô thường... 

13) Lưỡi là thường hay vô thường... 

14) Thân là thường hay vô thường... 

15) 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, nếu không 

chấp thủ cái ấy, thời (có thể) có ý nghĩ: "Thắng hơn là tôi", 

"Ngang bằng là tôi" hay "Thấp kém là tôi" không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

16) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ 

tử nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với ý. Do nhàm 

chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải 

thoát... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

109. VI. Kiết Sử (S.iv,89) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị kiết 

sử và kiết sử. Hãy lắng nghe. Thế nào là kiết sử? 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử 

và... kiết sử? 

4-9) Này các Tỷ-kheo, mắt là pháp bị kiết sử. Ở đây, 

chỗ nào có dục và tham, ở đấy là kiết sử... Ý là pháp bị kiết 

sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là kiết sử. 
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10) Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 

kiết sử và kiết sử. 

110. VII. Chấp Thủ (S.iv,89) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị chấp 

thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ, 

và thế nào là chấp thủ? 

4-9) Mắt, này các Tỷ-kheo, là pháp bị chấp thủ. Ở đây, 

chỗ nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ... Ý là pháp bị 

chấp thủ. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ. 

10) Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 

chấp thủ, và chấp thủ. 

111. VIII. Tuệ Tri (Pajànàti) (S.iv,89) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do vì không thắng tri, không 

liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt nên không thể đoạn 

tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... thân... Do vì không thắng tri, 

không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý nên không thể 

đoạn tận khổ đau. 

8-13) Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham 

và từ bỏ mắt nên có thể đoạn tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... 

thân... Do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý nên có thể 

đoạn tận khổ đau. 

112. IX. Tuệ Tri (S.iv,90) 

1) ... 
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2-7) -- Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri, không liễu 

tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc nên không thể đoạn 

tận khổ đau... các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Do 

không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ 

các pháp nên không thể đoạn tận khổ đau. 

8-13) Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly 

tham, từ bỏ các sắc, nên có thể đoạn tận khổ đau... các 

tiếng... các hương... các vị... các xúc... Do thắng tri, liễu tri, 

ly tham, từ bỏ các pháp nên có thể đoạn tận khổ đau. 

113. X. Nghe Trộm (upassuti) (S.iv,90) 

1) Một thời Thế Tôn trú tại Nàtika, trong ngôi nhà bằng 

gạch. 

2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền tịnh, nói lên lời 

pháp giáo này (dhammapariyàyam): 

3) -- Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 

ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 

Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là 

toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. 

4-7) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 

Do duyên thân... 

8) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 

này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 

thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là toàn bộ 

khổ uẩn này được tập khởi. 

9) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 

pháp này họp lại 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... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này 

được đoạn diệt. 
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10-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 

Do duyên thân... 

14) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 

pháp này họp lại 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... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này 

được đoạn diệt. 

15) Lúc bấy giờ một Tỷ-kheo đứng nghe trộm Thế Tôn. 

16) Thế Tôn thấy Tỷ-kheo ấy đứng nghe trộm. 

17) Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp giáo này không? 

-- Thưa có nghe, bạch Thế Tôn. 

-- Này Tỷ-kheo, hãy học pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, 

hãy học thuộc lòng pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 

pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, pháp giáo này liên hệ đến mục 

đích, là cứu cánh Phạm hạnh. 

II. Phẩm Thế Giới Dục Công Ðức 

114. I. Màra (Ma) Lưới Bẫy (S.iv,91) 

1) ... 

2-7) -- Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; 

thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của 

Ma, đã bị Ma chinh phục. Lưới bẫy của Ma đoanh vây vị ấy. 

Bị Ma trói buộc, vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả 

hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 

hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời này các Tỷ-
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kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 

chinh phục. Lưới bẫy của Ma đoanh vây vị ấy. Bị Ma trói 

buộc, vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 

8-13) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không 

tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 

không đi đến trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục. Lưới 

bẫy của Ma không đoanh vây vị ấy. Ðược giải thoát khỏi Ma 

trói buộc, vị ấy không bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả 

hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo 

không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến 

an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không đi 

đến trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục. Lưới bẫy của 

Ma không đoanh vây vị ấy. Ðược giải thoát khỏi Ma trói 

buộc, vị ấy không bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 

115. II. Màra (Ma) Lưới Bẫy (S.iv,92) 

1) ... 

2-7) -- Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 

thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; 

thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong 

các sắc do mắt nhận thức, đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 

chinh phục, bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... Này các 

Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức... tham luyến an trú; 

thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong 

các pháp do ý nhận thức, đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 

chinh phục, bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 
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8-13) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 

thức, khả lạc... hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 

không tán dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ-

kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các sắc do mắt 

nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị Ma chinh 

phục, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm... Này các Tỷ-

kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ 

pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú; thời này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 

pháp do ý nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị 

Ma chinh phục, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 

116. III. Thế Giới Dục Công Ðức (S.iv,93) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng 

thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được 

bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố 

rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được 

bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới. 

Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào 

tịnh xá. 

3) Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 

lâu, khởi lên tư tưởng sau đây: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau 

khi nói lên lời nói vắn tắt này, không phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: ‘Này 

các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không 

thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến 

tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-

kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt 

đến sự tận cùng thế giới’. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này 
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không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có thể 

phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi"? 

4) Rồi các Tỷ-kheo ấy lại suy nghĩ như sau: "Tôn giả 

Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bậc đồng Phạm 

hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý 

nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này. 

Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy hỏi 

Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". 

5) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 

đến, nói với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 

ngồi xuống một bên. 

6) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 

Ananda: 

-- Thưa Hiền giả Ananda, sau khi thuyết giảng lời vắn 

tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ 

chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, Ta 

tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể 

thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. 

Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt 

đau khổ có thể làm được bằng cách không đạt đến sự tận 

cùng thế giới". Thưa Hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao 

lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, sau khi nói 

lên lời tuyên bố vắn tắt này cho chúng ta, không phân tích ý 

nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã 

đi vào tịnh xá: ‘Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận 

cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt 

được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không 

tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể 

làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới’. Lời tuyên 

bố vắn tắt này của Thế Tôn, ai có thể phân tích ý nghĩa một 
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cách rộng rãi?". Rồi thưa Hiền giả, chúng tôi lại suy nghĩ 

như sau: "Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các 

bạn đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có 

thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời tuyên bố vắn tắt 

này của Thế Tôn. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau 

khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". Mong Tôn 

giả Ananda hãy phân tích cho. 

7) -- Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, 

tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây 

lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây 

cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, là việc 

chư Tôn giả làm... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, 

chư Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi 

tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những 

gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc có trí, 

bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc tuyên 

thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp 

chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi 

Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền 

như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

8) -- Thưa Hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết 

những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc có 

trí, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc tuyên 

thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp 

chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 

Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế 

nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Ananda 

được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí 

kính trọng. Tôn giả Ananda có thể giải thích một cách rộng 

rãi lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn chưa được phân tích 
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rộng rãi. Mong Tôn giả Ananda phân tích cho, nếu Tôn giả 

không cảm thấy phiền phức (agarum katvà). 

9) -- Vậy chư Hiền hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 

sẽ nói. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 

10) Tôn giả Ananda nói như sau: 

-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng một 

cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế 

Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: " Này các Tỷ-

kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, 

không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận 

cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-

kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt 

đến sự tận cùng thế giới". Này chư Hiền, lời tuyên bố vắn tắt 

này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một cách 

rộng rãi, tôi hiểu một cách rộng rãi như sau: 

11) Này chư Hiền, do cái gì trong thế giới, người ta 

tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới, đây gọi là 

thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này chư Hiền, do 

cái gì trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta 

kiêu mạn về thế giới? Do con mắt, này chư Hiền, trong thế 

giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế 

giới. Do tai, này chư Hiền... Do mũi, này chư Hiền... Do 

lưỡi, này chư Hiền... Do thân, này chư Hiền... Do ý, này chư 

Hiền, trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta 

kiêu mạn về thế giới. Ðây gọi là thế giới trong giới luật của 

bậc Thánh. 
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12) Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này 

một cách vắn tắt cho chư Hiền, không phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh 

xá: "Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới 

không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng 

cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, 

này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng 

cách đạt đến sự tận cùng thế giới". Này chư Hiền, lời tuyên 

bố vắn tắt này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa 

một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 

vậy. Nhưng nếu muốn, chư Tôn giả hãy đi đến Thế Tôn và 

hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, hãy như vậy 

thọ trì. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các Tôn giả ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. 

13) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết 

giảng này một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: "Này 

các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng... sự tận cùng thế giới". Bạch 

Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không được bao lâu, chúng 

con khởi lên ý nghĩ này: "Này chư Hiền, sau khi nói lên lời 

thuyết giảng này một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa 

một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi 

vào tịnh xá: ‘Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng... sự tận 

cùng thế giới’. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này không được 

phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có thể phân tích ý 

nghĩa một cách rộng rãi?" 
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14) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 

"Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bạn đồng 

Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có thể phân 

tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt 

này. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy 

hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". Và, bạch Thế Tôn, 

chúng con đã đi đến Tôn giả Ananda và hỏi Tôn giả Ananda 

về ý nghĩa này. 

15) Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu 

này, với những chữ này, ý nghĩa được Tôn giả Ananda giải 

thích cho chúng con... 

-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda. Ðại tuệ, này 

các Tỷ-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông có 

hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng trả lời như vậy, như Ananda 

đã trả lời. Ðây là ý nghĩa của lời nói ấy. Hãy thọ trì như vậy. 

117. IV. Thế Giới Dục Công Ðức (S.iv,97) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta chưa giác ngộ, 

chưa thành Chánh đẳng Chánh giác, còn là Bồ-tát, Ta khởi 

lên ý nghĩ như sau: "Năm dục công đức mà tâm Ta trước kia 

cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại; ở đây, 

tâm Ta đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở 

thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai". Rồi, này 

các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Năm dục công đức mà 

tâm Ta trước kia cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã 

biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính Ta, hãy sống không 

phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm". 

3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với năm dục công đức 

mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã 

đoạn diệt, đã biến hoại; ở đây, tâm các Ông đi đến cuồng 
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nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở thành giảm thiểu khi 

chúng chưa đến, còn ở vị lai. Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối 

với năm dục công đức mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, 

đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi 

ích cho chính các Ông, hãy sống không phóng dật, gìn giữ 

tâm chánh niệm. 

4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiểu: 

"Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham; các xứ cần 

phải được hiểu... Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được 

ly tham, các xứ cần phải được hiểu". Các xứ cần phải được 

hiểu như vậy. 

5) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào 

tịnh xá. 

6) Rồi các Tỷ-kheo, sau khi Thế Tôn ra đi chẳng bao 

lâu, khởi lên ý nghĩ sau đây: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi 

nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt... Ai có thể 

phân tích ý nghĩa lời tuyên bố một cách rộng rãi?" 

7) Rồi các Tỷ-kheo ấy lại suy nghĩ như sau: "Tôn giả 

Ananda được Thế Tôn tán thán..".. 

8-11) (Như kinh trên, từ số 5 đến số 9, chỉ khác về lời 

tuyên bố của Thế Tôn) 

12) -- Vậy chư Hiền, hãy lắng và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 

nói. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 

13) Tôn giả Ananda nói như sau: 

-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng vắn tắt 

này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ 
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chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá: "Do vậy, này các Tỷ-

kheo, các xứ cần phải được hiểu: ‘Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc 

tưởng được ly tham; các xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý 

được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải 

được hiểu’". Này chư Hiền, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt này, 

không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi như sau: Lời Thế Tôn nói, này chư 

Hiền, là thuộc về đoạn diệt sáu xứ. Do vậy, này chư Hiền, 

các xứ cần phải hiểu: "Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng 

được ly tham, các xứ cần phải hiểu... Chỗ nào ý đoạn diệt, 

các pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải hiểu biết". Các 

xứ cần phải được hiểu như vậy. 

14) Này chư Hiền, lời Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt 

này, ý nghĩa không được phân tích một cách rõ ràng, ý nghĩa 

ấy tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. Nếu muốn, chư Hiền 

hãy đi đến Thế Tôn và hỏi về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích 

như thế nào, chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. 

15) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt cho chúng 

con, không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, rồi từ chỗ 

ngồi đứng dậy, Thế Tôn đi vào tịnh xá: "Do vậy, này các Tỷ-

kheo, các xứ cần phải được hiểu. ‘Chỗ nào mắt đoạn diệt, 

chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu... 

Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy pháp tưởng được ly tham, các 

xứ phải được hiểu’. Các xứ cần phải hiểu như vậy". Bạch 
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Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng con 

suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết 

giảng này cho chúng ta, nhưng không phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh 

xá: `Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiểu: 

‘Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các 

xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy các 

pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu’. Các 

xứ cần phải hiểu như vậy', nhưng ý nghĩa không được phân 

tích một cách rộng rãi, ai có thể phân tích ý nghĩa một cách 

rộng rãi?". 

16) Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn 

giả Ananda được bậc Ðạo Sư tán thán và được các bậc đồng 

Phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế Tôn nói lên một 

cách vắn tắt này, nhưng không được phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một 

cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau 

khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". 

17) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 

Ananda; sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ananda về ý 

nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với những lý do 

này, với những câu này, với những chữ này, đã phân tích ý 

nghĩa. 

-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda! Ðại tuệ, này 

các Tỷ-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi 

Ta về ý nghĩa này, Ta cũng sẽ trả lời như vậy, như Ananda 

đã trả lời. Ðây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 

118. V. Sakka (S.iv,101) 

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

Gijjhakùta (Linh Thứu). 
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2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 

3) Ðứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số 

loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết-bàn? Bạch 

Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình 

ngay trong hiện tại nhập được Niết-bàn? 

4) -- Này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ 

vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Vì có chấp thủ, này 

Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy không nhập Niết-bàn. 

5-8) Này Thiên chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 

có những hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi 

nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

9) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú. Do Tỷ-

kheo ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ 

vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này 

Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy không nhập Niết-bàn. 

10) Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, ở đây 

một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không nhập Niết-

bàn. 

11-16) Và này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận 

thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không 

tham luyến an trú; thời do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không 

tán dương, không tham luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức 
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khởi lên không chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này 

Thiên chủ, Tỷ-kheo nhập Niết-bàn. Có những tiếng do tai 

nhận thức... Có những hương do mũi nhận thức... Có những 

vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do thân cảm giác... 

17) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham 

luyến an trú; thời do Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ pháp ấy, 

không tán dương, không tham luyến an trú, không y cứ vào 

cái ấy, thức khởi lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, 

này Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy nhập Niết-bàn. 

18) Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở 

đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập Niết-bàn. 

119. IV. Pancasikha (S.iv,103) 

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

Gijjhakùta (Linh Thứu). 

2) Rồi Pancasikha, con vị vua Gandhabba, đi đến Thế 

Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. 

3) Ðứng một bên, Pancasikha, con Gandhabba, bạch 

Thế Tôn: "...(giống như kinh trước, câu hỏi và câu đáp giống 

như kinh trước)". 

120. VII. Sàriputta (S.iv,103) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi, tại 

Jetanvana, vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 

2) Rồi một Tỷ-kheo 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. 
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3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 

Sàriputta: 

-- Tỷ-kheo đồng trú, thưa Tôn giả Sàriputta, đã từ bỏ 

học pháp và hoàn tục. 

4) -- Này Hiền giả, như vậy xẩy đến cho vị nào không 

hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm 

tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống 

Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự việc như vậy không xảy 

ra. 

5) Này Hiền giả, một Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ 

trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có 

thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự 

việc như vậy có xảy ra. 

6) Và này Hiền giả, thế nào là hộ trì các căn? Này Hiền 

giả, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không nắm giữ tướng chung, 

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

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

thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân 

ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 

tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm 

xúc... khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 

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

đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 

thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân 

ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này Hiền 

giả, là sự hộ trì các căn. 

7) Này Hiền giả, thế nào là tiết độ trong ăn uống? Ở đây, 

này Hiền giả, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ dụng các món ăn. 

Không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để 

trang sức, không phải để tự mình làm đẹp mình mà chỉ để thân 
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này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị 

thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 

trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và 

ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn". Như vậy, này Hiền 

giả, là tiết độ trong ăn uống. 

8) Và này Hiền giả, như thế nào là chú tâm tỉnh giác? Ở 

đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi kinh hành 

và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh 

một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các 

pháp triền cái. Ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm phía 

hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên chân 

kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng đến lúc ngồi dậy. Ban 

đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành và trong khi 

ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triền cái. Như vậy, này 

Hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. 

9) Do vậy, này Hiền giả, cần phải học tập như sau: 

"Chúng tôi sẽ hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm 

tỉnh giác". 

Như vậy, này Hiền giả, ông cần phải học tập. 

121. VIII. Ràhula (S.iv, 105) 

1) Một thời Thế Tôn ở trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 

ông Anàthapindika. 

2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền tịnh, các tư 

niệm sau đây được khởi lên: "Ðã thuần thục là các pháp đưa 

đến giải thoát được chín muồi cho Ràhula. Vậy Ta hãy giảng 

dạy cho Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận 

các lậu hoặc". 
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3) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào 

Sàvatthi để khất thực, khất thực xong, sau buổi ăn, trên con 

đường đi khất thực trở về, gọi Tôn giả Ràhula: 

-- Này Ràhula, hãy cầm tọa cụ đi đến rừng Andha để 

nghỉ trưa. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ràhula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ, và 

đi sau lưng Thế Tôn. 

4) Lúc bấy giờ, rất nhiều ngàn Thiên nhân đi theo Thế 

Tôn và nghĩ rằng: "Hôm nay, Thế Tôn sẽ giảng dạy cho 

Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu 

hoặc". 

5) Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andha và ngồi xuống 

trên chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới gốc cây. Rồi Tôn giả Ràhula, 

sau khi đảnh lễ Thế Tôn liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên: 

6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ràhula, 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 chánh quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là 

tôi. Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Sắc là thường hay vô thường?... 

Nhãn thức là thường hay vô thường?... 
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Nhãn xúc là thường hay vô thường?... 

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 

bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy 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 quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 

này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

7-8) -- Tai... Mũi... 

9-10) Lưỡi... Thân... 

11) 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 nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 

Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các pháp là thường hay vô thường?... 

Ý thức là thường hay vô thường?... 

Ý xúc là thường hay vô thường?... 

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 

khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là thường hay vô thường? 
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-- 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 quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 

này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

12) -- Thấy vậy, này Ràhula, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 

chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm 

duyên nhãn xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, 

thức gì; nhàm chán đối với pháp ấy... nhàm chán đối với tai... 

nhàm chán đối với mũi... nhàm chán đối với lưỡi... nhàm 

chán đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với 

pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 

Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, 

thức gì, nhàm chán đối với pháp ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly 

tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, 

khởi lên trí hiểu biết: "Ta đã được 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". 

13) Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả Ràhula hoan hỷ, 

tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời thuyết giảng này được 

nói lên, tâm Tôn giả Ràhula được giải thoát khỏi các lậu 

hoặc, không có chấp thủ. Và hàng nhiều ngàn chư Thiên 

khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: "Phàm các pháp gì được 

sanh khởi, tất cả đều bị đoạn diệt". 

 

122. IX. Kiết Sử (S.iv,107) 
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1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị kiết 

sử và kiết sử, Hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử, 

thế nào là kiết sử? 

3) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là các pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào 

có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. 

4-7) Này các Tỷ-kheo, có các tiếng do tai nhận thức... 

có những hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi 

nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

8) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 

Tỷ-kheo, đây được gọi là các pháp bị kiết sử. Chỗ nào có dục 

và tham, chỗ ấy là kiết sử. 

123. X. Chấp Thủ (S.iv,108) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về các pháp 

bị chấp thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ, 

thế nào là chấp thủ? 

3-8) Này các Tỷ-kheo... (Giống như từ số 3 đến số 8 

của kinh trên). 

  

III. Phẩm Gia Chủ 

124. I. Vesàli (S.iv,109) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Vesàli, rừng Ðại Lâm, tại 

Trùng Các giảng đường. 

2) Rồi gia chủ Ugga, người Vesàli, đi đến Thế Tôn... 
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3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesàli, 

bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số 

loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh 

(parinibbàyanti). Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 

một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 

tịnh? 

4-9) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... 

(giống như kinh 118) ... Này Gia chủ, Tỷ-kheo có chấp thủ, 

không được hoàn toàn tịch tịnh... 

10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 

đây, một số các loài hữu tình ngay trong hiện tại không được 

hoàn toàn tịch tịnh. 

11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... 

(giống như kinh 118) ... Này Gia chủ, Tỷ-kheo không có 

chấp thủ, được hoàn toàn tịch tịnh... 

17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 

đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn 

tịch tịnh. 

125. II. Vajji (S.iv,109) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng 

Hatthi. 

2) Rồi gia chủ Ugga, người làng Hatthi, đi đến Thế 

Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người làng 

Hatthi, bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 

một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 

toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 

một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 

tịnh? 

4-16) (Giống như kinh trước) ... 

17) -- Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, 

ở đây, có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn 

toàn tịch tịnh. 

126. III. Nàlanda (S.iv,110) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Nàlanda, tại rừng 

Pàvàrikamba. 

2) Rồi gia chủ Upàli đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Upàli bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số 

loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch 

tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài 

hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh?... 

4-16) ... (Như kinh trước) 

17) -- Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, 

ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn 

toàn tịch tịnh. 

127. IV. Bhàradvàja (S.iv,110) 

1) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở Kosambi, 

tại vườn Ghosità. 

2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhàradvàja những lời 
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chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 

thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 

Pindolabhàradvàja: 

-- Thưa Bhàradvàja, do nhân gì, do duyên gì, những 

Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với 

tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không 

tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh 

tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn 

mãn (addhànam apàdenti)? 

4) -- Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 

bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 

này các Tỷ-kheo, đối với những người chỉ là mẹ, hãy an trú 

tâm người mẹ. Ðối với những người chỉ là chị, hãy an trú 

tâm người chị. Ðối với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm 

người con gái. Thưa Ðại Vương, đây là nhân, đây là duyên, 

do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, 

đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân 

lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn 

toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một 

cách hoàn mãn. 

5) -- Tham vọng (lobha), này Bhàradvàja, là tâm. Ðôi 

khi đối với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Ðối 

với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Ðối với 

những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này 

Bhàradvàja, có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy 

các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... một cách hoàn mãn? 

6) -- Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 

bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 

này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này dưới từ bàn chân trở 
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lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy 

bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 

răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 

mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 

hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở 

khớp xương, nước tiểu. Thưa Ðại vương, đây là nhân, đây là 

duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời gian 

một cách hoàn mãn. 

7) -- Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân 

có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như 

vậy thật là dễ dàng. Và này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-

kheo nào, thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm 

không có tu tập, tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó 

khăn. Ðôi khi, này Bhàradvàja, có người nghĩ rằng: "Chúng 

ta sẽ tác ý bất tịnh", nhưng lại đi đến tịnh (tướng). Này 

Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên nào khác, do vậy các 

Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời gian một cách hoàn 

mãn? 

8) -- Thưa Ðại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 

bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 

này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy 

sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng 

riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không được 

chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; 

hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, 

thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 

hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận 

thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ 

tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được 

chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; 

hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, 
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thực hành hộ trì ý căn. Thưa Ðại vương, đây là nhân, đây là 

duyên, do vậy những Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời 

gian một cách hoàn mãn. 

9) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật 

hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, là lời khéo nói này 

của Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác. Chính nhân này, thưa Tôn giả Bhàradvàja, chính 

duyên này, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc 

đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn 

thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm 

hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời 

gian một cách hoàn mãn. 

10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvàja, khi nào tôi 

vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với lời nói 

không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không 

an trú, với các căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham 

pháp chinh phục tôi. Nhưng thưa Tôn giả Bhàradvàja, trong 

khi tôi vào nội cung, với thân được phòng hộ, với lời nói 

được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an 

trú, với các căn được chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp 

không chinh phục tôi. 

11) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật 

hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả 

Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 

xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những 

kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những 

ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 

Tôn giả Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 

thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin quy y Thế 

Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Bhàradvàja 
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hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 

con xin trọn đời quy ngưỡng. 

128. V. Sona (S.iv,113) 

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

Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch 

Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 

số loài hữu tình, ngay trong hiện tại, không được hoàn toàn 

tịch tịnh? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu 

tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? (... Giống 

như kinh trước...) 

-- Này Sona, đây là nhân, đây là duyên... do vậy, ở đây, 

một số loài hữu tình... ngay trong hiện tại được hoàn toàn 

tịch tịnh. 

129. VI. Ghosita (S.iv,113) 

1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại vườn 

Ghosita. 

2) Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ananda... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với Tôn 

giả Ananda: 

-- "Sai biệt về giới, sai biệt về giới", thưa Tôn giả 

Ananda, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa 

Tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới? 

4) -- Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý, và nhãn 

thức cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này 
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Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả ý, và nhãn thức 

cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia 

chủ, khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; 

do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

5) Này Gia chủ, khi nào nhĩ giới... 

6) Này Gia chủ, khi nào tỷ giới... 

7) Này Gia chủ, khi nào thiệt giới... 

8) Này Gia chủ, khi nào thân giới... 

9) Này Gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý, và ý thức 

cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia 

chủ, khi nào ý giới... pháp không khả ý và ý thức cùng khởi 

lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, khi 

nào ý giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên; do 

duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

10) Cho đến như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói đến 

về sai biệt các giới. 

130. VII. Haliddhaka (S.iv,115) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú giữa dân chúng 

Avanti, tại Kuraraghara, trong một hang núi. 

2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 

Kaccàna... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa với 

Tôn giả Mahà Kaccàna: 

-- Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói như sau: "Do duyên sai 

biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc 

khởi lên sai biệt về thọ". Như thế nào, thưa Tôn giả, do 

duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc; do duyên sai 

biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ? 
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4) -- Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc khả 

ý, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây là vậy", được biết rõ nhãn thức 

có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy 

sắc bất khả ý, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây là vậy", được biết 

rõ nhãn thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. 

Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây là vậy", 

được biết rõ nhãn thức có bất khổ bất lạc xúc. Do duyên bất 

khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

5-9) Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi mũi 

ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết 

pháp khả ý, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây là vậy", được biết rõ 

ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý 

biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây là vậy", 

được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên 

khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng: "Ðây là vậy, đây 

là vậy", được biết rõ ý thức có bất khổ bất lạc xúc. Do duyên 

bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 

10) Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới 

khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai 

biệt về thọ. 

 

131. VIII. Nakulapità (S.iv,116) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi 

Sumsumàra, rừng Bhesakalà, vườn Lộc Uyển. 

2) Rồi gia chủ Nakulapità... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 

một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không được hoàn 



134     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 

có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn 

tịch tịnh? 

4-9) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... 

(như kinh 118) 

10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 

đây, một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại, không được 

hoàn toàn tịch tịnh. 

11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... 

17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 

đây, có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại, được hoàn 

toàn tịch tịnh. 

132. IX. Lohicca (S,iv,116) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở giữa dân 

chúng Avanti, tại Makkarakata, tại một chòi lá trong rừng. 

2) Rồi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là 

những thanh niên lượm củi, đi đến chòi lá trong rừng của 

Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, đi qua đi lại, đi vòng 

quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng, và làm đủ loại trò chơi 

nghịch ngợm: "Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, 

đen đủi, sanh từ nơi chân này, lại được các kẻ nô tì khuân 

vác cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái". 

3) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna từ trong nhà bước ra và 

nói với các thanh niên ấy: 

-- Này các Thanh niên, chớ có làm ồn. Ta sẽ thuyết 

pháp cho các Ông. 

Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều im lặng. 
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4) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna nói lên những bài kệ với 

các thanh niên ấy: 

1) Những bậc cổ nhân xưa,  

Tối thắng trong giới hạnh, 

Các bậc Bà-la-môn, 

Ghi nhớ các cổ luật. 

Các căn được hộ trì, 

Ðược khéo léo chế ngự, 

Họ nhiếp phục đoạn tận 

Mọi tức giận phẫn nộ. 

2) Họ hân hoan trong pháp,  

Họ hân hoan trong Thiền, 

Họ là Bà-la-môn, 

Ghi nhớ các cổ luật. 

Còn kẻ trốn luật này, 

Chỉ lắp bắp tụng đọc, 

Say mê trong giai cấp, 

Họ bước đi khập khểnh. 

3) Bị phẫn nộ nhiếp phục,  

Dùng nhiều loại gậy gộc, 

Họ rơi vào nguy hại, 

Giữa kẻ tham, bậc Thánh, 

Rỗng không là giới cấm, 

Khi căn không chế ngự, 

Như người được tài sản, 

Trong cơn mộng nằm mơ. 

4) Không ăn, quyết nhịn đói,  

Nằm ngủ trên đất trần, 

Sáng dậy, tắm sạch tội, 

Tụng đọc ba Vệ-đà, 

Mặc da thú thô cứng, 
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Bện tóc, da dính bùn, 

Tụng đọc các thần chú, 

Giới cấm thủ, khổ hạnh. 

5) Giả dối và lừa đảo,  

Sử dụng các gậy gộc, 

Dùng nước để tắm rửa, 

Dùng nước để súc miệng, 

Ðó là những sắc tướng, 

Các hàng Bà-la-môn, 

Họ làm và thực hiện, 

Mong hưởng những lợi nhỏ.  

6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh,  

Trong sáng, không cấu uế,  

Nhu thuận mọi chúng sanh,  

Con đường đạt tối thượng. 

5) Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi đến 

Bà-la-môn Lohicca; sau khi đến, thưa với Bà-la-môn 

Lohicca: 

-- Mong Tôn giả biết rằng, Sa-môn Mahà Kaccàna đang 

một mạch chỉ trích và mạ lị thần chú của các Bà-la-môn. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Lohicca tức giận và 

không vui. 

6) Rồi Bà-la-môn Lohicca suy nghĩ: "Thật không thích 

đáng cho ta khi ta nghe một mình các thanh niên Bà-la-môn, 

rồi phỉ báng và công kích Sa-môn Mahà Kaccàna. Vậy, ta 

hãy đi đến và hỏi vị ấy". 

7) Rồi Bà-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên Bà-

la-môn ấy đi đến Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên 
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những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 

bên. 

8) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với 

Tôn giả Mahà Kaccàna: 

-- Tôn giả Kaccàna, có phải có một số đông đệ tử của 

chúng tôi, những thanh niên Bà-la-môn lượm củi đã đến đây? 

-- Này Bà-la-môn, một số đông đệ tử của Ông, những 

thanh niên Bà-la-môn lượm củi có đến tại đây. 

-- Thưa Tôn giả Kaccàna, Tôn giả có nói chuyện với 

những thanh niên Bà-la-môn ấy không? 

-- Này Bà-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh 

niên Bà-la-môn ấy. 

-- Như thế nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccàna với 

những thanh niên Bà-la-môn ấy? 

-- Này Bà-la-môn, như thế nầy là câu chuyện giữa tôi 

và các thanh niên Bà-la-môn ấy: 

1) Những bậc cổ nhân xưa  

Tối thắng trong giới hạnh, 

Các bậc Bà-la-môn 

Ghi nhớ các cổ luật. 

2-5) ... 

6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh,  

Trong sáng, không cấu uế, 

Nhu thuận mọi chúng sanh, 

Con đường đạt tối thượng. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi 

và các thanh niên Bà-la-môn ấy. 
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9) -- Tôn giả Kaccàna có nói đến hộ trì các căn. Cho 

đến như thế nào, thưa Tôn giả Kaccàna, là hộ trì các căn? 

10) -- Ở đây, này Bà-la-môn, có người sau khi mắt thấy 

sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc 

không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 

Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải 

thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có 

đoạn diệt không có dư tàn. 

11-14) ... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 

hương... sau khi lưỡi nếm vị... sau khi thân cảm xúc... 

15) ... sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các pháp 

khả ái, tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm 

không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết 

rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 

pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt không có dư tàn. 

16) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn không có hộ 

trì. 

17) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy 

hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã 

định nghĩa các căn không hộ trì. Các căn có hộ trì, các căn có 

hộ trì, Tôn giả Kaccàna đã nói như vậy; cho đến như thế nào, 

thưa Tôn giả Kaccàna, là các căn có hộ trì? 

18) -- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy 

sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ 

các sắc không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô 

lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt 

không có dư tàn. 
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19-22) ... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 

hương... sau khi lưỡi nếm vị... sau khi thân cảm xúc... 

23) ... sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng 

đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả 

ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật 

biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất 

thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 

24) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 

25) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy 

hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã 

định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả 

Kaccàna! Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thưa Tôn giả 

Kaccàna, 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 cho những ai có 

mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 

Kaccàna dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy 

nay, thưa Tôn giả Kaccàna, con xin quy y Thế Tôn, quy y 

Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Kaccàna hãy nhận con 

làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời 

quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccàna đi đến viếng các gia 

đình cư sĩ, cũng vậy, cũng vậy, mong Tôn giả Kaccàna hãy 

đến viếng các gia đình Lohicca. Tại đấy, các thanh niên và 

thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả Kaccàna, sẽ soạn chỗ ngồi, hay 

cúng dường nước cho Tôn giả Kaccàna, và như vậy, họ sẽ 

được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. 

133. X. Verahaccàni (S.iv,121) 

1) Một thời Tôn giả Udàyi trú ở Kàmandàya, tại vườn 

xoài của Bà-la-môn Todeyya. 
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2) Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà-la-môn, thuộc 

dòng họ Verahaccàni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói 

với Tôn giả Udàyi những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống 

một bên. 

3) Rồi Tôn giả Udàyi với bài pháp thoại, trình bày, 

khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà-

la-môn ấy đang ngồi xuống một bên. 

4) Rồi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udàyi với 

bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 

cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 

Verahaccàni; sau khi đến, nói với nữ Bà-la-môn thuộc dòng 

họ Verahaccàni: 

-- Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udàyi thuyết 

pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, và 

trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 

5) -- Vậy này Thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa-

môn Udàyi ngày mai đến dùng cơm. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc 

dòng họ Verahaccàni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến thưa 

với Tôn giả Udàyi: 

-- Tôn giả Udàyi, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là 

buổi cơm ngày mai từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 

Verahaccàni. 

Tôn giả Udàyi im lặng nhận lời. 

6) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi 

sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà-la-môn thuộc 
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dòng họ Verahaccàni; sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã 

soạn sẵn. 

7) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni tự tay 

dâng cúng, hầu hạ Tôn giả Udàyi với các món ăn thượng vị, 

loại cứng và loại mềm. 

8) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni sau 

khi thấy Tôn giả Udàyi đã dùng cơm xong, tay đã rút lui khỏi 

bát, liền mang dép, ngồi trên chỗ ngồi cao, trùm đầu, và thưa 

với Tôn giả Udàyi: 

-- Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 

-- Này Chị, thời gian ấy sẽ đến.  

Nói xong, Tôn giả Udàyi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

9) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả 

Udàyi; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Udàyi những lời chào 

đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 

thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Udàyi với lời 

pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỷ thanh niên Bà-la-môn đang ngồi xuống một bên. 

10) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy sau khi được 

Tôn giả Udàyi với pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho 

phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nữ 

Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni; sau khi đến nói với 

nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni: 

-- Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Udàyi thuyết pháp sơ 

thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và trình bày 

Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 

11) -- Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nói lời 

tán thán Sa-môn Udàyi. Nhưng Sa-môn Udàyi khi được nói: 



142     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

"Này Sa-môn, hãy thuyết pháp", sau khi trả lời: "Này Chị, 

thời ấy sẽ đến", từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi về tịnh xá. 

12) -- Thưa nữ Tôn giả, vì rằng nữ Tôn giả đã đi dép, 

ngồi trên chỗ cao, trùm đầu và nói: "Này Sa-môn, hãy thuyết 

pháp", các bậc Tôn giả ấy cung kính pháp, tôn trọng pháp. 

13) -- Vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nhân danh 

ta, ngày mai mời Sa-môn Udàyi đến dùng cơm. 

-- Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc 

dòng họ Verahaccàni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói 

với Tôn giả Udàyi: 

-- Tôn giả Udàyi, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng 

tôi là buổi cơm ngày mai từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 

Verahaccàni. 

Tôn giả Udàyi im lặng nhận lời. 

14) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 

buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà-la-môn 

thuộc dòng họ Verahaccàni; sau khi đến, ngồi trên chỗ đã 

soạn sẵn. 

15) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, tự 

tay dâng cúng, hầu hạ Tôn giả Udàyi với các món ăn thượng 

vị, loại cứng và loại mềm. 

16) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, sau 

khi thấy Tôn giả ăn xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền cởi dép, 

ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm đầu, rồi thưa Tôn giả 

Udàyi: 
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-- Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán 

trình bày về lạc khổ? Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-

hán không trình bày lạc khổ? 

17) -- Này Chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình 

bày lạc khổ. Do mắt không hiện hữu, các bậc A-la-hán không 

trình bày lạc khổ... Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày 

lạc khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình 

bày lạc khổ. 

18) Khi được nói vậy, nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 

Verahaccàni thưa với Tôn giả Udàyi: 

-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 

thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng lại những 

gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem 

đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy 

sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Udàyi dùng 

nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả 

Udàyi, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-

kheo Tăng. Tôn giả Udàyi nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 

cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 

  

IV. Phẩm Devadaha 

134. I. Sát Na Ở Devadaha (S.iv,124) 

1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 

thị trấn của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 

2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố rằng đối với tất 

cả Tỷ-kheo cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu 

xúc xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng không tuyên bố 
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rằng đối với tất cả Tỷ-kheo không cần phải cố gắng không 

phóng dật đối với sáu xúc xứ. 

3) Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A-la-

hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã 

làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 

được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát 

nhờ chánh trí; thời này các Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo 

ấy, Ta tuyên bố rằng không cần phải cố gắng không phóng 

dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 

4) Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến nỗi họ 

không thể trở thành phóng dật. 

5) Này các Tỷ-kheo, còn những Tỷ-kheo nào còn là 

hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sống cần cầu vô 

thượng an ổn khỏi các khổ ách; thời này các Tỷ-kheo, đối 

với các Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng họ cần phải cố gắng 

không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 

6) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, 

chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị 

chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biếng nhác; 

niệm được an trú, không có thất thoát; thân được khinh an, 

không có cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các 

Tỷ-kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những 

Tỷ-kheo ấy. Ta tuyên bố rằng, cần phải cố gắng không phóng 

dật đối với sáu xúc xứ. 

7-10) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 

thức... có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 

lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 

11) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 

khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, 
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chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị 

chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biếng nhác; 

niệm được an trú, không có thất thoát; thân được khinh an, 

không cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các 

Tỷ-kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những 

Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng, cần phải cố gắng không phóng 

dật đối với sáu xúc xứ. 

135. II. Thâu Nhiếp (S.iv, 126) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các 

Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm được 

cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh. 

3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu 

xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc 

không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy sắc không khả 

hỷ, không phải sắc khả hỷ; thấy sắc không khả ý, không phải 

sắc khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương 

gì... Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm ý 

nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, không 

phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả hỷ, không phải 

pháp khả hỷ; nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp 

khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm được cơ 

hội để sống Phạm hạnh. 

4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi là 

sáu xúc xứ Thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy 

sắc khả lạc, không phải sắc không lạc; thấy sắc khả hỷ, 

không phải sắc không khả hỷ; thấy sắc khả ý, không phải sắc 

không khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương 
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gì... Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm ý 

nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không phải 

không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không phải không 

khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm được cơ 

hội để sống Phạm hạnh. 

136. III. Không Thâu Nhiếp (2) (S.iv 126) 

1) ... 

2) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 

sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, 

này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... 

thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú 

xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 

pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn 

diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ.  

3) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 

vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, không có thích thú 

sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc 

biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống 

an lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... 

không thích thú vị... không thích thú xúc... 

Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 

ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không 

thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích 

thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống 

an lạc. 

4) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 

Ðạo Sư lại nói thêm: 
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1) Sắc, thanh, hương, vị, xúc,  

Và toàn thể các pháp, 

Khả lạc, hỷ, khả ý, 

Như vậy, chúng được gọi. 

2) Chư Thiên và Người đời,  

Xem chúng là khả lạc, 

Chỗ nào chúng đoạn diệt, 

Thiên, Nhân thấy đau khổ. 

3) Bậc Thánh thấy an lạc,  

Khi thân kiến đoạn diệt, 

Bậc Thánh xem trái ngược, 

Mọi quan điểm của đời. 

4) Ðiều người gọi là lạc,  

Bậc Thánh gọi là khổ. 

Ðiều người gọi là khổ, 

Thánh nhân biết là lạc. 

5) Thấy pháp khó nhận biết,  

Kẻ vô trí mê loạn, 

Tối tăm đối vô minh, 

Mù lòa đối không thấy. 

6) Thiện nhân mắt rộng mở,  

Thấy rõ ràng ánh sáng, 

Sống gần, biết rõ ràng, 

Thuần thục trong pháp lớn. 

7) Bị tham sanh chinh phục, 

Bị dòng hữu cuốn trôi, 

Bị Ác ma chi phối, 

Không giác ngộ pháp này. 
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8) Ngoài Thánh không có ai,  

Giác ngộ con đường này, 

Con đường đạt Niết-bàn, 

Chánh trí thoát lậu hoặc. 

5) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 

sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, 

này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... 

thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú 

xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 

pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn 

diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ. 

6) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 

vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú 

sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến 

hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an 

lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... không 

thích thú vị... không thích thú xúc... Sau khi như thật biết rõ 

sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 

của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích 

pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, 

ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc. 

137. V. Các Lậu (1) (S.iv,128) 

1) ... 

2) Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, 

hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc 

cho các Ông. Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các 

Ông? 

3-8) Mắt, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, 

hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho 
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các Ông... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý, này các Tỷ-kheo, 

không phải của các Ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại 

hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

9) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Jeta này, có 

người mang đi, hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm một việc 

gì đối với cỏ, củi, cành và lá, thời các Ông có vì vậy mà nghĩ 

rằng người ấy mang các Ông đi, đốt các Ông, hay tùy duyên 

làm một việc gì với các Ông? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

-- Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không 

thuộc tự ngã. 

10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Mắt không phải của 

các Ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an 

lạc cho các Ông. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý, này các Tỷ-

kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý, sẽ đem 

lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

138. V. Các Lậu (2) (S.iv,129) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, 

hãy từ bỏ chúng... (Như kinh trước, chỉ khác là thế vào các 

sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, và các pháp). 

139. VI. Nội Căn Do Nhân (1) (S.iv,129) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường. Do nhân gì, do 

duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các 

Tỷ-kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường 

còn được? 
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4-7) ... tai... mũi... lưỡi... thân... 

8) Này các Tỷ-kheo, ý là vô thường. Do nhân gì, do 

duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các 

Tỷ-kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường 

được? 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt... đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly 

tham... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

140. VII. Nội Căn Do Nhân (2) (S.iv,130) 

(Như kinh trên, chỉ khác khổ thế cho vô thường) ... 

141. VIII. Nội Căn Do Nhân (3) (S.iv,130) 

(Như kinh trên, chỉ khác vô ngã thế cho vô thường) ... 

142 - 144. IX - X. Ngoại Căn Do Nhân (1) 

(2)(3)(S.iv,131) 

(Như các kinh trước, chỉ thế vào các sắc, các tiếng, các 

hương, các vị, các xúc, các pháp)... 

  

V. Mới Và Cũ 

145. I. Nghiệp (S.iv,132) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và 

cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt 

các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp cũ? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, 

được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... 
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Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, 

được tư niệm, được cảm thọ. 

Các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các 

Tỷ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay 

với ý. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự 

đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm 

thấy giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp 

đoạn diệt. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

nghiệp đoạn diệt? Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, 

tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã giảng cho các Ông 

nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, 

đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

8) Này các Tỷ-kheo, phàm những gì bậc Ðạo Sư cần 

phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy 

Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng các Ông. 

9) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 

những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có 

hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. 

146. II. Thích ứng (1) (S.iv,133) 

1) ... 
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2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con 

đường thích ứng với Niết-bàn. Hãy lắng nghe... Và này các 

Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết-bàn? 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy mắt là vô 

thường, thấy các sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô 

thường, thấy nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc 

khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy 

là vô thường. 

4-5) ... tai... mũi... 

6-7) ... lưỡi... thân... 

8) .. thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, 

thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm 

duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 

cảm thọ ấy là vô thường. 

9) Và này các Tỷ-kheo, đây là con đường thích ứng với 

Niết-bàn. 

147-148. III-IV. Thích ứng (2) (3) (S.iv,134) 

(Như kinh trên, chỉ khác là thế vào khổ và vô ngã) 

149. V. Thích ứng (4) (S.iv,135) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về con 

đường thích ứng với Niết-bàn. Hãy lắng nghe... Và này các 

Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết-bàn? 

3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 

thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
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-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 

chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn... 

(Như kinh 32) 

150. VI. Ðệ Tử Nội Trú (S.iv,136) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, không có các đệ tử nội trú, 

không có Ðạo Sư. Phạm hạnh này được sống. 

4) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có 

Ðạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, không có Ðạo sư 

là sống an lạc, thoải mái. 

5) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, sống có đệ tử nội trú, 

có Ðạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái? 

6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị khởi lên trói 

buộc, chúng trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp nội trú 

trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo 

sát (Samudàcaranti) vị ấy; các ác bất thiện pháp theo sát vị 

ấy. Do vậy, được gọi là Ðạo sư. 

7-10) ... khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi 

lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 

11) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết pháp, 

các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị trói buộc 

khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp nội 

trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng 



154     Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ  

 

theo sát vị ấy; các ác bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, 

được gọi là có Ðạo sư. 

12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống có đệ 

tử nội trú, có Ðạo sư, là sống đau khổ, không có thoải mái. 

13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 

không có đệ tử nội trú, không có Ðạo sư, là sống an lạc thoải 

mái? 

14) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị trói buộc 

không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy; các ác bất 

thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên, vị ấy được gọi 

là sống không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy; 

các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy 

được gọi là không có Ðạo sư. 

15-18) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 

tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm 

xúc... 

19) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết pháp, 

các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng không khởi lên, 

chúng không trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp không 

nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là sống không có đệ 

tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy; các ác bất thiện pháp 

không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có Ðạo 

sư. 

20) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống không 

có đệ tử nội trú, không có Ðạo sư. 

Ðây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Phạm hạnh không 

có đệ tử nội trú, không có Ðạo sư. 
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21) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có 

Ðạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, không có Ðạo sư, 

là sống an lạc, thoải mái. 

151. VII. Với Mục Ðích Gì? (S.iv,138) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 

Ông như sau: "Có cái gì, này chư Hiền, Phạm hạnh được 

sống dưới Sa-môn Gotama?"; được hỏi vậy, này các Tỷ-

kheo, các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 

sau: 

4) "Này chư Hiền, vì liễu tri đau khổ nên Phạm hạnh 

được sống dưới Thế Tôn". 

5) Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 

Ông như sau: "Thế nào, này chư Hiền, là vì liễu tri đau khổ 

nên Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?"; được hỏi 

vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ 

ngoại đạo ấy như sau: 

6-11) "Mắt, này chư Hiền, là khổ. Vì liễu tri nó nên 

Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn xúc là khổ. Vì 

liễu tri nó nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 

lạc; cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ấy nên Phạm hạnh 

được sống dưới Thế Tôn... Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm 

thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là khổ. Vì 

liễu tri cảm thọ ấy nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 

12) Ðây là khổ, này chư Hiền, vì liễu tri khổ nên Phạm 

hạnh được sống dưới Thế Tôn". 
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13) Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 

trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ấy. 

152. VIII. Có Pháp Môn Nào? (S.iv,138) 

1-2) ... 

3) -- Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo ngoài 

lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về 

phương pháp (àkàra-paritakkà), ngoài kham nhẫn, thích thú 

biện luận (ditthini shànakhanti), có thể xác chứng chánh trí; 

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"? 

4) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, Pháp lấy Thế 

Tôn làm căn bản... 

5) -- Có một pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 

ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, 

ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng 

chánh trí; vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận... trạng thái này nữa". 

6) Pháp môn ấy là gì, do pháp môn ấy... "...không còn 

trở lui trạng thái này nữa"? 

7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ: "Nội tâm ta có tham, 

sân, si"; hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ: "Nội 

tâm ta không có tham, sân, si". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si biết rõ: "Nội 

tâm ta có tham, sân, si"; hoặc nội tâm không có tham, sân, si 

biết rõ: "Nội tâm ta không có tham, sân, si". Này các Tỷ-

kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, 

có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay 

do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, 
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hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham 

nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên 

được hiểu biết? 

-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

-- Ðây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 

này, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài 

suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện 

luận, có thể xác chứng với chánh trí; vị ấy biết rõ: "Sanh đã 

tận... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

8-11) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 

tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm 

xúc... 

12) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ý biết pháp, hoặc nội 

tâm có tham, sân, si, biết rõ: "Nội tâm ta có tham, sân, si"; 

hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ: "Nội tâm ta 

không có tham, sân, si". Này các Tỷ-kheo, khi ý biết pháp, 

hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si: "Nội tâm ta có tham, 

sân, si", hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, si: "Nội 

tâm ta không có tham, sân, si". Này các Tỷ-kheo, sự biết rõ 

chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải 

chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa 

thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do 

suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn, 

thích thú biện luận được hiểu biết? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên 

được hiểu biết? 
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-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

13) -- Ðây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 

ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, 

ngoài suy tư về pháp môn, hay ngoài kham nhẫn, thích thú 

biện luận, có thể xác chứng với chánh trí; 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". 

153. IX. Căn (S.iv,140) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- "Các căn được thành tựu", như vậy được nói đến. 

Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? 

4) -- Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ấy 

nhàm chán đối với nhãn căn... trong nhĩ căn... trong tỷ căn... 

trong thiệt căn... trong thân căn... Nếu Tỷ-kheo quán sanh 

diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán đối với ý căn. Do nhàm 

chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong 

sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "Ta đã được giải 

thoát".Vị ấy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 

những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 

nữa".  

5) Cho đến như vậy, Tỷ-kheo thành tựu các căn. 

154. X. Vị Thuyết Pháp (S.iv,141) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
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-- "Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như 

vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị 

thuyết pháp? 

4) -- Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-

kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi 

là Tỷ-kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do 

nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, được giải thoát 

không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-

kheo chứng được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 

5-8) ... tai... mũi... lưỡi... thân... 

9) Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo 

thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, 

đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-

kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm 

chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát không có 

chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo đạt được 

Niết-bàn ngay trong hiện tại. 

 

Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư 

I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận 

155. I. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (S.iv,142) 

1) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường 

là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh, 
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vị ấy nhàm chán. Do duyệt hỷ tiêu tận (nandi) nên tham tiêu 

tận. Do tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, 

tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 

4-7) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô thường 

là vô thường... thấy mũi vô thường là vô thường... thấy lưỡi 

vô thường là vô thường... thấy thân vô thường là vô thường... 

8) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường là 

vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh, vị 

ấy nhàm chán. Do duyệt hỷ tiêu tận nên tham tiêu tận. Do 

tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu 

tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 

156. II. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (2)(S.iv,142) 

(Như kinh trên, chỉ khác là thế vào các sắc, các tiếng, 

các hương, các vị, các xúc, các pháp). 

157. III. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (3)(S.iv,142) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 

như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này các Tỷ-kheo, 

do như lý tác ý con mắt và như thật chánh quán con mắt là 

vô thường, Tỷ-kheo nhàm chán đối với con mắt. Do duyệt hỷ 

tiêu tận nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu 

tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải 

thoát. 

4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 

lưỡi... thân... 

8) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý và như thật chánh 

quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như lý tác ý và 

như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ-kheo nhàm chán đối 

với ý. Do duyệt hỷ tiêu tận nên tham tiêu tận. Do tham tiêu 
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tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm 

được gọi là khéo giải thoát. 

158. IV. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (4)(S.iv,143) 

(Như kinh trên chỉ thế vào các sắc, các tiếng, các 

hương, các vị, các xúc và các pháp) 

159. V. Trong Vườn Xoài Jiivaka (1) (S,iv,143) 

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại vườn xoài Jiivaka. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiển 

hiện. Và sự vật gì như thật hiển hiện? 

4) Mắt vô thường như thật hiển hiện. Các sắc vô thường 

như thật hiển hiện. Nhãn thức vô thường như thật hiển hiện. 

Nhãn xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên nhãn 

xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm 

thọ ấy vô thường như thật hiển hiện. 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

9) Ý vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô thường 

như thật hiển hiện. Ý thức vô thường như thật hiển hiện. Ý 

xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên ý xúc khởi 

lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô 

thường như thật hiển hiện. 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Tỷ-kheo 

có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiển hiện. 

160. VI. Trong Vườn Xoài Jiivaka (2) (S.iv,144) 

161. VII. Kotthika (1) (S.iv,145) 

1) ... 
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2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika bạch 

Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, con sẽ sống 

một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

-- Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 

đoạn trừ lòng dục. Này Kotthika, cái gì là vô thường? 

4) Mắt là vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 

đoạn trừ lòng dục. Các sắc là vô thường, ở đấy Ông cần phải 

đoạn trừ lòng dục. Nhãn thức là vô thường, ở đấy Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn xúc là vô thường, ở đấy Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên 

cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô 

thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

9) Ý là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 

dục. Các pháp là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 

lòng dục. Ý thức là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 

lòng dục. Ý xúc là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 

lòng dục. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 

hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường, ở đấy Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục. 

10) Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 

đoạn trừ lòng dục. 

162-163. VIII-IX. Kotthika (2) (3)(S,iv,146) 

(Hai kinh này giống kinh trên chỉ khác là một kinh nói 

đến khổ, một kinh nói đến vô ngã) 
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164. X. Tà Kiến (S.iv,147) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thế nào, 

tà kiến được đoạn trừ? 

4-9) -- Tỷ-kheo do biết và thấy mắt là vô thường nên tà 

kiến được đoạn trừ. Do biết và thấy nhãn thức là vô thường 

nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên 

cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; do biết và thấy cảm 

thọ ấy là vô thường nên tà kiến được đoạn trừ... Phàm duyên 

ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; do 

biết và thấy cảm thọ ấy là vô thường nên tà kiến được đoạn 

trừ. 

10) Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, do thấy như vậy 

nên tà kiến được đoạn trừ. 

165. XI. Thân Kiến (S.iv,147) 

(Như kinh trên, chỉ thế thân kiến cho tà kiến...). 

166. XII. Ngã Kiến (S.iv,148) 

(Như kinh trên, chỉ thế vào ngã kiến). 

  

II. Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết 

167. I. Do Dục Niệm (18 kinh) (1) (S.iv,148) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, cái gì vô thường, ở đấy, các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục. Và này các Tỷ-kheo, cái gì là vô 
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thường? (Như kinh 161, chỉ khác, Thế Tôn nói với các Tỷ-

kheo). 

II. Do Dục Niệm (2) 

(Như kinh trên, chỉ thế tham (ràga) cho dục niệm). 

III. Do Dục Niệm (3) 

(Như kinh trên, chỉ thế dục và tham cho dục niệm)... 

168. IV-VI. Do Dục Niệm (4), (5), (6). (S.iv,149) 

1-2) ... 

3) -- Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 

này các Tỷ-kheo, cái gì là khổ? 

4) Mắt là khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần phải 

đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

9) Ý là khổ, ở đấy các Ông cần phải đoạn trừ lòng 

dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

10) Cái gì là khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

169. VII-IX. Do Lòng Dục (7), (8), (9), (S.iv,150) 

1-2) ... 

3) -- Cái gì vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 

này các Tỷ-kheo, cái gì là vô ngã? 

4) Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 
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9) Ý là vô ngã, ở đấy các Ông cần phải đoạn trừ lòng 

dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

10) Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

170. X-XII. Do Lòng Dục (10), (11), (12) (S,iv,150) 

1-2) ... 

3) -- Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì là vô thường? 

4) Các sắc là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các 

ông cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và 

tham... 

5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

9) Các pháp là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các 

Ông cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và 

tham... 

10) Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

171. XIII-XV. Do Lòng Dục (13), (14), (15) (S.iv,150) 

1-2) ... 

3) -- Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 

này các Tỷ-kheo, cái gì là khổ? 

4) Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 
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9) Các pháp là khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

10) Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

172. XVI-XVIII. Do Lòng Dục (16), (17), (18) 

(S.iv,151) 

1-2) ... 

3) -- Cái gì vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 

này các Tỷ-kheo, cái gì là vô ngã? 

4) Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

9) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

10) Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 

cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

173. XIX. Thuộc Quá Khứ (1)(9 kinh) (S.iv,151) 

1-2) ... 

3-9) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá 

khứ. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc quá 

khứ. 

10) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 

đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 

nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly 

tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
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biết rằng: "Ta đã được 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". 

XX. Thuộc Quá Khứ (2) 

1-2) ... 

3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc vị 

lai... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc vị lai. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

XXI. Thuộc Quá Khứ (3) 

1-2) ... 

3-8) Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc hiện tại. 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc hiện tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

174. XXII-XXIV. Thuộc Quá Khứ , (4), (5), (6), 

(S.iv,152) 

1-2) ... 

3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 

thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý 

là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

175. XXV-XXVII. Thuộc Quá Khứ (7), (8), (9), 

(S.iv,152) 

1-2) ... 

3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Tai... Mũi... Lưỡi... 
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Thân... Ý là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện 

tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

176. XXVIII-XXX. Thuộc Quá Khứ (9 kinh) (10), 

(11), (12) (S.iv,152) 

1-2) ... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc 

quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Các tiếng... Các 

hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô thường, thuộc 

quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

177. XXXI-XXXIII. Thuộc Quá Khứ (13), (14), (15) 

(S.iv,152) 

1-2) ... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Các tiếng... Các 

hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là khổ, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

178. XXXIV-XXXVI. Thuộc Quá Khứ (16), (17), 

(18) (S.iv,152) 

1-2) ... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Các tiếng... Các 

hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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179. XXXVII. Cái Gì Vô Thường (18 kinh) 

(1)(S.iv,152) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá 

khứ. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô 

ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không 

phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần 

phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô 

thường... Thân là vô thường... 

8) Ý là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, cái 

ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy 

không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không 

phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy 

với chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

XXXVIII. Cái Gì Vô Thường (2) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc vị lai. 

Cái gì vô thường là khổ... (như kinh trên, chỉ khác đây thuộc 

vị lai). 

XXXIX. Cái Gì Vô Thường (3) 

(Như kinh trên, chỉ khác đây thuộc hiện tại) 

180. XL-XLII. Cái Gì Vô Thường (4), (5), (6), 

(S.iv,154) 

1-2) ... 
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3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 

thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. 

Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải 

là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải 

như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

4-7) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện 

tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không 

phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là 

tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với 

chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

181. XLIII-XLV. Cái Gì Vô Thường (7), (8), (9) 

(S,iv,154) 

1-2) ... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... 

thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ấy không 

phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là 

tự ngã của tôi... (như trên)... 

182. XLVI - XLVIII. Cái Gì Vô Thường (10), (11), 

(12) (S.iv,154) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô thường, cái ấy 

là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy 

không phải là của tôi, cái ấy không là tôi, cái ấy không phải 

là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với 

chánh trí tuệ. 
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4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

8) Các pháp là vô thường, thuộc quá khứ... thuộc vị 

lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 

khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của 

tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của 

tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

183. XLIX-LI. Cái Gì Vô Thường (13), (14), (15). 

(S.iv,155) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 

thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. 

Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải 

là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải 

như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ.  

4-7) Các pháp là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... 

thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, 

cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy 

không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật 

quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

184. LII-LIV. Cái Gì Vô Thường (16), (17), (18) 

(S.iv,155) 

1-2) ... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 

khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ấy 

không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không 

phải là tự ngã của tôi. 
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4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

8) Các pháp là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... 

thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, 

cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. 

Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

185. LV. Nội (3 kinh) (1) (S.iv,155) 

1-2) ... 

3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Tai... Mũi... 

Lưỡi... Thân... Ý là vô thường. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LVI. Nội (2) 

1-2) ... 

3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Tai... Mũi... 

Lưỡi... Thân... Ý là khổ... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LVII. Nội (3) 

1-2) ... 

3-8) Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... Tai... Mũi... 

Lưỡi... Thân... Ý là vô ngã. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

186. LVIII. Ngoại (3 kinh) (1) (S.iv,156) 

1-2) ... 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         173 

 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Các 

tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô 

thường... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LIX. Ngoại (2) 

1-2) ... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ. Các tiếng... 

Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là khổ... 

LX. Ngoại (3) 

1-2) ... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Các tiếng... 

Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã... 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

  

III. Phẩm Biển 

187. I. Biển (1) (S.iv,157) 

2) -- "Biển, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 

phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tỷ-kheo, không phải là 

biển trong giới luật các bậc Thánh. Cái ấy (của kẻ phàm 

phu), này các Tỷ-kheo, là một khối nước lớn, là một dòng 

nước lớn. 

3-7) Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng 

các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ấy, này 

các Tỷ-kheo, người ấy được gọi là Bà-la-môn đã vượt khỏi 

biển mắt, với những làn sóng (sàùmim), nước xoáy 

(sàvattasu), các loại cá mập (sagàham), các loại La-sát 
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(Rakkhasam), đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Tai... 

Mũi... Lưỡi... Thân... 

8) Ý, này các Tỷ-kheo, là biển của người, tốc độ của nó 

làm bằng các pháp. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các 

pháp ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy được gọi là Bà-la-môn 

đã vượt khỏi biển ý, với những làn sóng, nước xoáy, các loại 

cá mập, các loại La-sát, đến bờ bên kia, và đứng trên đất liền. 

9) Bậc Ðạo Sư nói như sau: 

Ai vượt qua biển này, 

Với cá mập, La-sát. 

Với sóng biển hãi hùng, 

Biển rất khó vượt qua, 

Bậc tối thắng trí tuệ, 

Ðã thành tựu Phạm hạnh, 

Ðược gọi: "Ðến bờ kia", 

Ðã đạt thế giới biên. 

188. II. Biển (2)(S.iv,157) 

1) ... 

2) -- "Biển, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 

phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tỷ-kheo, không phải là 

biển trong giới luật của bậc Thánh. Cái ấy (của kẻ phàm phu) 

là một khối nước lớn, một dòng nước lớn. 

3-5) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khá ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 

các Tỷ-kheo, đây không gọi là biển trong giới luật của bậc 

Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên giới, với Ma giới, với 

Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 

chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối 

ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 
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dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

luân hồi! 

6-7) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 

thức... có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 

lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 

8) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 

Tỷ-kheo, đây không gọi là biển trong giới luật của bậc 

Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên giới, với Ma giới, với 

Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 

chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối 

ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 

dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

luân hồi! 

 

189. III. Người Câu Cá (S.iv,158) 

1) ... 

2) -- Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy 

vượt qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, các loài La-

sát, với các làn sóng hãi hùng khó vượt này. 

Vượt trói buộc, thoát chết, 

Không còn có sanh y, 

Ðoạn tận mọi khổ đau, 

Không còn phải tái sanh. 

Sanh tử được đoạn diệt, 

Bậc không thể so sánh, 

Ta nói, vị như vậy, 

Ðã hóa mù Thần chết. 
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3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá trong hồ 

nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắc mồi. Một con 

cá, với mắt nhìn vào mồi, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi câu, đi đến bất hạnh, đi đến 

ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này 

các Tỷ-kheo, có sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất 

hạnh cho các loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài 

chúng sanh. Thế nào là sáu? 

4-8) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu 

của Ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác 

ma muốn làm gì thì làm. Có những tiếng do tai nhận thức... 

Có những hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi 

nhận thức... Có những xúc do thân nhận thức... 

9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 

lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-

kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác 

ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn 

làm gì thì làm. 

10-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 

thức khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không 

tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được 

gọi là không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã 

bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, 

không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. Này các Tỷ-kheo, có 

những tiếng do tai nhận thức... Có những hương do mũi nhận 
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thức... Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do 

thân nhận thức... 

15) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 

Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không 

tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được 

gọi là vị không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, 

đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách 

nạn, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 

190. IV. Cây Có Nhựa (S.iv,159) 

1) ... 

2-6) -- Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 

thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có sân, 

còn có si, tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy 

chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận 

thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm 

của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 

vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn 

tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận... Ðối với các 

tiếng do tai nhận thức... Ðối với các hương do mũi nhận 

thức... Ðối với các vị do lưỡi nhận thức... Ðối với các xúc do 

thân nhận thức... 

7) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 

Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có sân, còn có 

si, tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa 

đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức 

đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị 

ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn 

có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân 

ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. 
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8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có nhựa, hoặc cây 

Bồ-đề (assattha), hoặc cây bàng (nigrodha), hoặc cây sanh 

(pilakkha), hoặc cây udumbara, hoặc một loại cây còn tươi. 

Rồi một người với cái búa sắc bén chặt vào cây ấy. Nước 

nhựa cây ấy có chảy ra không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

-- Vì rằng, bạch Thế Tôn, cây ấy có nhựa. 

9) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 

nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có 

sân, còn có si, tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, 

si ấy chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt 

nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục 

tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-

kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa 

đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận... Ðối với 

các tiếng do tai nhận thức... Ðối với các hương do mũi nhận 

thức... Ðối với các vị do lưỡi nhận thức... Ðối với các xúc do 

thân nhận thức...  

Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, Tỷ-

kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có sân, còn có si, 

tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn 

tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức đi vào 

trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, còn 

nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn có tham, 

còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa đoạn tận, sân ấy chưa 

đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. 

10-14) Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 

thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào không có tham, không có 

sân, không có si, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si 
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ấy đã đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các sắc do mắt nhận 

thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng không chinh 

phục tâm của vị ấy, còn nói gì chỉ phần nhỏ. Vì sao? Này các 

Tỷ-kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và 

tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận... 

Ðối với các tiếng do tai nhận thức... Ðối với các hương do 

mũi nhận thức... Ðối với các vị do lưỡi nhận thức... Ðối với 

các xúc do thân nhận thức...  

15) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 

Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào không có tham, không có sân, 

không có si, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã 

đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức 

đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm 

của vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-

kheo, vì không có tham, không có sân, không có si, và tham 

ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận. 

16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có nhựa, cây Bồ-

đề hay cây bàng, hay cây sanh, hay cây udumbara đã khô 

héo, không có nhựa, đã quá mùa. Rồi một người với cây búa 

sắc bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra 

không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

-- Vì rằng, bạch Thế Tôn, cây ấy không có nhựa. 

-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 

nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào không có tham, 

không có sân, không có si... si ấy đã đoạn tận... Ðối với các 

pháp do ý nhận thức, tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn 

tận, si ấy đã đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý 

nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh 
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phục tâm vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các 

Tỷ-kheo, vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có si 

ấy, và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy đã đoạn 

tận. 

191. V. Kotthika (S.iv,162) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 

Kotthika trú ở Bàrànasii, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ chỗ 

tịnh 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 rồi ngồi 

xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với 

Tôn giả Sàriputta: 

-- Thưa Hiền giả, có phải con mắt là kiết sử của các sắc, 

hay các sắc là kiết sử của con mắt?... Có phải ý là kiết sử của 

các pháp hay các pháp là kiết sử của ý? 

4) -- Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là kiết 

sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở 

đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 

kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp 

không phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên 

dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 

5) Ví như, này Hiền giả, một con bò đen và một con bò 

trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có người nói con 

bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay con bò trắng là kiết sử 

của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn 

chánh không? 

-- Thưa không. 
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-- Này Hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của 

con bò trắng. Và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của 

con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là 

kiết sử. 

Này Hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là 

kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con 

mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở 

đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các 

pháp không phải là kiết sử của của ý; ở đây, do duyên cả hai 

khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 

6) Này Hiền giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, hay 

các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm hạnh này đưa đến 

chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng, 

này Hiền giả, con mắt không phải là kiết sử của các sắc, các 

sắc cũng không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên 

cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, 

Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể 

tuyên bố... Này Hiền giả, nếu ý là kiết sử của các pháp, hay 

các pháp là kiết sử của ý, thời Phạm hạnh này đưa đến chơn 

chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng, ý 

không phải là kiết sử của các pháp, hay các pháp không phải 

là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 

Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn 

chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. 

7) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 

như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc. Sắc không phải là 

kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 

Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các 

pháp, các pháp không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên 

cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 
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8) Này Hiền giả, Thế Tôn có mắt. Với con mắt, Thế 

Tôn thấy sắc. Tham dục không có nơi Thế Tôn. Khéo giải 

thoát là tâm Thế Tôn... Này Hiền giả, Thế Tôn có ý. Với ý, 

Thế Tôn biết pháp. Tham dục không có nơi Thế Tôn. Khéo 

giải thoát là tâm Thế Tôn. 

9) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 

như vậy. Mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc 

không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi 

lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là 

kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ý; ở 

đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 

kiết sử. 

192. VI. Kàmabhù (S.iv,165) 

(Tôn giả Kàmabhù đi đến Tôn giả Ananda và hỏi cùng 

một câu và được trả lời tương tự như kinh trước). 

193. VII. Udàyi (S.iv,166) 

1) Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Udàyi trú ở 

Kosambi, tại vườn Ghosita. 

2) Rồi Tôn giả Udàyi, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 

đứng dậy, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến nói lên với 

Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm... rồi ngồi 

xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Udàyi thưa với Tôn 

giả Ananda: 

-- Thưa Hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều 

phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô 

ngã. Có thể chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, 

tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh 

thị rằng thức này cũng vô ngã? 
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-- Này Hiền giả Udàyi, như Thế Tôn dùng nhiều pháp 

môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. 

Cũng như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, 

khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức 

này cũng vô ngã. 

4-8) Này Hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc 

khởi lên nhãn thức? 

-- Thưa phải, Hiền giả. 

-- Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên 

nhãn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, 

dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư 

tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được không? 

-- Thưa không, Hiền giả. 

-- Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai 

mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã... Có phải do duyên tai và 

các tiếng khởi lên nhĩ thức?... Có phải do duyên mũi và các 

hương khởi lên tỷ thức?... Có phải do duyên lưỡi và các vị 

khởi lên thiệt thức?... Có phải do duyên thân và các xúc khởi 

lên thân thức?... 

9) Này Hiền giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi 

lên ý thức? 

-- Thưa phải, Hiền giả. 

-- Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý 

thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới 

mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, 

thời ý thức có thể nêu rõ được không? 

-- Thưa không, Hiền giả. 
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-- Với pháp môn này, thưa Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên 

thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. 

10) Ví như, này Hiền giả, một người cần dùng lõi cây, 

tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào 

trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, 

thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt 

xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ 

ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được giác cây, còn nói gì 

lõi cây. 

11) Cũng vậy, này Hiền giả, Tỷ-kheo trong sáu xúc xứ, 

không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vị 

ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp 

thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự 

mình 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". 

194. VIII. Với Lửa Cháy (S.iv,168) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 

pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp. Hãy lắng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp 

môn Chánh pháp? 

2) Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu nhãn căn bị hủy 

hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, 

cháy lửa ngọn. Như vậy, không có chấp thủ tướng riêng, 

không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận 

thức, này các Tỷ-kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói 

buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt 

tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự 

kiện này xảy ra: Ði thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 

địa ngục hay bàng sanh. 
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3) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 

như vầy: Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu nhĩ căn bị hủy 

hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, 

cháy lửa ngọn. Như vậy, không chấp thủ tướng riêng, không 

chấp thủ tướng chung đối với các tiếng do tai nhận thức, này 

các Tỷ-kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi 

vị ngọt tướng chung, hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng 

riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự kiện này 

có thể xảy ra: Ði thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 

địa ngục hay bàng sanh. 

4-6) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 

như vầy: Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu tỷ căn bị phá 

hủy với một cái kềm sắc bén, bị hừng cháy, rực cháy, cháy 

lửa ngọn... nếu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén 

hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... nếu thân căn bị hủy 

hoại với một cái kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 

ngọn... 

7) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 

như vầy: Thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, Ta nói rằng là 

trống không đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là vô 

quả đối với các loài có sanh mạng. Ta nói rằng là mù mờ đối 

với các loài có sanh mạng. Vì rằng nếu ngủ, thời không có 

suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy 

chinh phục, để có thể phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, 

thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh 

thức, Ta nói như vậy. 

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử suy 

nghĩ như sau: "Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy hoại với 

một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 

ngọn. Ta hãy tác ý như sau: 'Ðây, mắt là vô thường. Các sắc 

là vô thường. Nhãn thức là vô thường. Nhãn xúc là vô 
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thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, 

khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

9) Hãy dừng lại, chớ để nhĩ căn bị hủy hoại với một cái 

dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. 

Ta hãy tác ý như sau: 'Ðây, tai là vô thường. Các tiếng là vô 

thường. Nhĩ thức là vô thường. Nhĩ xúc là vô thường. Phàm 

duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 

khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

10) Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một cái 

kềm bằng sắc bén bị hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta 

hãy tác ý như sau: 'Ðây, mũi là vô thường. Các hương là vô 

thường. Tỷ thức là vô thường. Tỷ xúc là vô thường. Phàm 

duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 

khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

11) Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại bởi một 

con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy 

tác ý như sau: 'Ðây, lưỡi là vô thường. Các vị là vô thường. 

Thiệt thức là vô thường, thiệt xúc là vô thường. Phàm duyên 

thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 

bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

12) Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại bởi một 

lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta 

hãy tác ý như sau: 'Ðây, thân căn là vô thường. Các xúc là vô 

thường. Thân thức là vô thường, thân xúc là vô thường. 

Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, 

hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

13) Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như sau: 

'Ðây, ý căn là vô thường. Các pháp là vô thường. Ý thức là 

vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên 

cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ 

ấy là vô thường'". 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         187 

 

14) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 

chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm 

duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 

khổ bất lạc thọ; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... nhàm 

chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối 

với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi 

lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy 

nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 

khởi lên biết rằng: "Ta đã được 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". 

15) Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn lửa cháy. Ðây là 

pháp môn Chánh pháp. 

195. IX. Ví Dụ Tay Và Chân (1) (S.iv,171) 

1) -- Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời có thấy 

lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi 

lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có 

bụng, thời có thấy đói và khát. 

2) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mắt và do duyên 

nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu có ý, do duyên 

ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội khổ. 

3) Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không 

có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời 

không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời 

không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời 

không có thấy đói và khát. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu không có mắt, 

không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội 

khổ... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời 
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không khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu không có ý, không có 

duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. 

196. X. Ví Dụ Tay Và Chân (2) (S.iv,172) 

1-4) -- Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời có lượm 

lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có đi tới và đi lui... Nếu 

không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội 

lạc và nội khổ... 

IV. Phẩm Rắn Ðộc 

197. I. Rắn Ðộc (S.iv,172) 

1-2) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... 

Thế Tôn nói như sau: 

3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con rắn độc, với 

sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có người đến, 

muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta 

nói với người ấy: "Này Bạn, có bốn con rắn độc này, với sức 

nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức 

chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng 

hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt (để 

ngủ). Này Bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này, với sức 

nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức giận, thời này Bạn, 

Bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Vậy này Bạn, 

hãy làm những gì Bạn nghĩ cần phải làm". 

4) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 

rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy 

trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, 

có năm kẻ sát nhân thù địch này, đang đi theo sau lưng Bạn. 

Chúng nói: 'Khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó'. 

Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm". 
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5) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 

rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá 

sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này, 

chỗ kia. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, có một tên thứ 

sáu cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm dơ lên, đang đi theo 

sau lưng Bạn. Nó nói: 'Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu 

nó'. Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm". 

6) Rồi, này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 

rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ 

hãi năm tên sát nhân thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp 

nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, chạy đi trốn chỗ này, 

chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không. Nhà 

nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ 

rỗng không, vào chỗ tuyệt không. Người ấy sờ đến đồ dùng 

nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng 

không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người 

ấy: "Này Bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ đánh cướp ngôi 

làng trống không này. Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ 

là phải làm". 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 

rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ 

hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp 

nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, quá sợ hãi các tên 

cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy 

thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy 

hiểm, bờ bên kia được an ổn, không có sợ hãi, nhưng không 

có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. 

8) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy suy nghĩ như sau: 

"Ðây là vùng nước đọng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, 

bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để 

vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ 
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bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành 

chiếc bè, nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, ta có thể 

vượt qua bờ bên kia một cách an toàn". 

9) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, 

nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này, tinh tấn 

dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an 

toàn. Vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. 

10) Ví dụ này, này các Tỷ-kheo, Ta làm để giải thích ý 

nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 

11) Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc 

mãnh liệt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng: 

địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 

12) Năm tên giết người thù địch, này các Tỷ-kheo, là 

đồng nghĩa với năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng 

thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 

13) Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ 

lên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với dục tham. 

14) Ngôi làng trống không, này các Tỷ-kheo, là đồng 

nghĩa với sáu nội xứ. Này các Tỷ-kheo, nếu một người hiền, 

kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt; vị ấy thấy nó là 

trống không, là rỗng không, là tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó 

với ý; vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt 

không. 

15) Bọn cướp phá làng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 

với sáu ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, mắt bị tàn hại trong các 

sắc khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, tai bị tàn hại 

trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, 

mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này 

các Tỷ-kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả 
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ái. Này các Tỷ-kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và 

không khả ái. Này các Tỷ-kheo, ý bị tàn hại trong các pháp 

khả ái và không khả ái. 

16) Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 

bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô 

minh bộc lưu. 

17) Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ-

kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này.  

18) Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, này các Tỷ-

kheo, là đồng nghĩa với Niết-bàn. 

19) Cái bè, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Thánh 

đạo Tám ngành. 

20) Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các Tỷ-kheo, 

là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. 

21) Vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất 

liền, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán. 

198. II. Hỷ Lạc (S.iv,175) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một 

Tỷ-kheo ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ, và 

tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là 

ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh 

giác. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 

căn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 

không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 

Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, 

khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
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tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành 

hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 

nếm vị... thân cảm xúc.... ý nhận thức các pháp, vị ấy không 

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

nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham 

ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự 

những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. 

5) Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã 

tư, có chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặc 

biệt đang sẵn sàng. Có người mã thuật sư thiện xảo, người 

đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên 

xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, 

có thể đánh xe ngựa đi tới đi lui, như thế nào và tại chỗ nào 

theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 

hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tịnh chỉ sáu căn này. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong 

ăn uống? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác sát 

thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam 

mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 

mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị 

thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh; vị ấy nghĩ rằng: "Như vậy, 

ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ 

mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc". 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bôi thuốc vào 

một vết thương để chữa lành vết thương ấy. Ví như một 

người bôi dầu vào trục xe với mục đích để có thể chở đồ 

nặng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác 

sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để 

đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 
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mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi 

bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh; vị ấy nghĩ rằng: "Như 

vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm 

thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 

uống. 

8) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú 

tâm tỉnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi 

kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban 

đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các 

chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ấy nằm phía hông 

bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, 

chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong 

canh cuối cùng, vị ấy thức dậy và trong khi đi kinh hành và 

ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm tỉnh 

giác. 

9) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp ấy, Tỷ-kheo ngay 

trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ, và tạo nguyên 

nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. 

199. III. Con Rùa (S.iv,177) 

1-2) ... 

3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào 

buổi chiều, đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả 

can, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, cũng đi tìm mồi dọc 

theo bờ sông. 

4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con 

giả can đang đi tìm mồi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ 
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năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động, im 

lặng. 

5) Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy 

con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một bên và nghĩ 

rằng: "Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cổ là thứ 

năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn". 

6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không thò 

ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm 

chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên 

không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý 

nghĩ: "Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt... 

từ cái lưỡi... hay từ ý". 

8) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm 

giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn 

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

pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì 

nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi 

ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các 

pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 

riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế 

ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy 

tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ 

trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các 

căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không nắm 

giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa. 

Như rùa dấu thân phần, 

Trong mai rùa của nó. 

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 
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Thâu nhóm mọi tâm tư, 

Không nương tựa một ai, 

Không hại một người nào, 

Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 

Không nói xấu một ai. 

200. IV. Khúc Gỗ (1) (S.iv,179) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông 

Gangà. 

2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước 

sông Hằng, thấy vậy liền gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ to lớn 

này đang trôi theo dòng nước sông Hằng không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ 

bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, 

không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt 

lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy 

nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, 

khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng 

nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, dòng sông 

Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các Ông không đâm vào bờ 

bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, 

không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt 

lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy 

nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, 

các Ông sẽ hướng về Niết-bàn, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ 

nghiêng nhập vào Niết-bàn. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-

kheo, chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, 

nghiêng nhập vào Niết-bàn. 
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4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? 

Thế nào là chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng 

đất nổi? Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? Thế nào là bị phi 

nhân nhặt lấy? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là 

bị mục nát bên trong? 

5) -- Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 

nội xứ này. 

6) Bờ bên kia, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại 

xứ. 

7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 

hỷ tham. 

8) Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này Tỷ-kheo, là đồng 

nghĩa với ngã mạn. 

9) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, 

Tỷ-kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, 

an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc 

mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. 

Ðây gọi là Tỷ-kheo bị loài Người nhặt lấy. 

10) Và thế nào, này Tỷ-kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở 

đây, Tỷ-kheo sống Phạm hạnh với ước nguyện được sanh 

cộng trú với một hạng chư Thiên: "Mong rằng với giới luật 

này, với cấm giới này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, 

ta sẽ trở thành Thiên nhân hay một loài chư Thiên!" Ðây, này 

Tỷ-kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. 

11) Bị mắc vào xoáy nước, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 

với năm dục công đức. 

12) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở 

đây, này Tỷ-kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bất 
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tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động 

che đậy, không phải Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, 

không phải Phạm hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội 

tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rác bẩn. Ðây, này 

Tỷ-kheo, được gọi là bị mục nát bên trong. 

11) Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không xa 

Thế Tôn bao nhiêu. 

12) Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con 

không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng, 

con không bị mắc cạn trên miếng đất nổi, con không bị loài 

Người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không bị 

mắc vào xoáy nước, con không bị mục nát bên trong. Bạch 

Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, 

được thọ đại giới. 

13) -- Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người 

chủ. 

-- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang 

trông mong gặp lại các con bê của chúng. 

-- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò cho 

những người chủ. 

14) Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con 

bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch 

Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho những 

người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với 

Thế Tôn. Hãy cho con thọ đại giới. 
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15) Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, 

được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, Tôn 

giả Nanda sống một mình, an tịnh... 

16) Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 

201. V. Khúc Gỗ (2) (S.iv,181) 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Kimbilà, trên bờ sông Hằng. 

2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước sông 

Hằng, thấy vậy, liền gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ lớn này 

bị trôi theo dòng nước sông Hằng? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

3) (Như kinh trước cho đến: Nghiêng nhập vào Niết-

bàn). 

4) Ðược nghe nói vậy, Tôn giả Kimbilà bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì?... (như trên) ... 

12) -- Và này Kimbilà, thế nào là bị mục nát bên trong? 

Ở đây, này Kimbilà, Tỷ-kheo phạm một giới tội (àpatti), một 

giới tội không thể giải trừ. Này Kimbilà, đây gọi là mục nát 

bên trong. 

202. VI. Dục Lậu (S.iv,182) 

1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ có một hội đường mới của những người 

Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được 

một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. 
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3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 

Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 

Kapilavatthu bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những 

người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa 

được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. 

Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu 

tiên, rồi sau các người Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như 

vậy, sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 

Sakka ở Kapilivatthu. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết Thế 

Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 

thân phía hữu hướng về Ngài rồi đi đến hội đường mới ấy. 

Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội đường với những tấm 

đệm, cho bày biện các chỗ ngồi, cho sắp đặt ghè nước, cho 

treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm. 

Các chỗ ngồi đã được bày biện. Một ghè nước đã được đặt 

sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay Thế Tôn hãy làm gì 

Ngài nghĩ là phải thời. 

6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ-

kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi vào hội 

đường và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt hướng về phía 

Ðông. Chúng Tỷ-kheo, sau khi rửa chân, bước vào hội 

đường, và ngồi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng về 

phía Ðông, với Thế Tôn trước mặt. Các người Sakka ở 

Kapilavatthu, sau khi rửa chân, bước vào hội đường, ngồi 
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dựa vào bức tường phía Ðông, hướng mặt về phía Tây, với 

Thế Tôn phía trước mặt. 

7) Rồi Thế Tôn, phần lớn của đêm, với pháp thoại 

thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 

các người Sakka ở Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn giải tán họ với 

câu: 

-- Này các Sakka, đêm đã quá khuya, nay các Ông hãy 

làm những gì các Ông nghĩ là hợp thời. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, từ 

chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về 

Ngài rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 

Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả Mahà 

Moggalàna: 

-- Này Moggalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 

buồn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại cho chúng 

Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn nằm xuống. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 

9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gấp 

bốn lại, và nằm xuống phía hông bên phải, trong dáng nằm 

con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý 

đến lúc thức dậy. 

10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này chư Hiền. 

-- Thưa Hiền giả. 
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Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. Tôn 

giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

-- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng cho chư Hiền về pháp 

môn nhiễm dục lậu, và pháp môn không nhiễm dục lậu. Hãy 

lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 

Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

11) -- Và này chư Hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? Ở 

đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc 

khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm 

không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện 

pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không có dư tàn... Khi 

lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, 

ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, 

với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 

lên không được trừ diệt không có dư tàn. 

12) Này chư Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục lậu 

đối với các sắc do mắt nhận thức... đối với các vị do lưỡi 

nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức. Tỷ-kheo sống 

như vậy, này chư Hiền, nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua 

mắt, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng... 

Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra nắm được cơ 

hội, Màra nắm được đối tượng.... Nếu Màra có đến vị ấy, 

ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm được đối 

tượng. 

13) Cũng vậy, này chư Hiền, như một cái nhà lợp bằng 

cây lau hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa đến ba bốn 
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năm. Nếu từ phương Ðông có người đến, với bó đuốc cháy 

đỏ, ngọn lửa sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng. 

Nếu một người từ phương Tây đến... Nếu một người từ 

phương Bắc đến... Nếu một người từ phương Nam đến... Nếu 

một người từ phương dưới đến... Nếu một người từ phương 

trên đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với bó đuốc 

cháy đỏ, ngọn lửa nắm được cơ hội, ngọn lửa nắm được đối 

tượng. Cũng vậy, này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống như vậy. 

Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra nắm được cơ 

hội, Màra nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, 

ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra 

nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 

14) Này chư Hiền, sống như vậy, các sắc chinh phục vị 

Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các sắc. Các 

tiếng chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh 

phục các tiếng. Các hương chinh phục vị Tỷ-kheo, không 

phải vị Tỷ-kheo chinh phục các hương. Các vị chinh phục vị 

Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các vị. Các xúc 

chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục 

các xúc. Các pháp chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-

kheo chinh phục các pháp. Này chư Hiền, đây được gọi là 

Tỷ-kheo bị sắc chinh phục, bị tiếng chinh phục, bị hương 

chinh phục, bị vị chinh phục, bị xúc chinh phục, bị pháp 

chinh phục, không phải không bị chinh phục. Chinh phục vị 

ấy là các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy 

sợ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương lai là già 

chết. Như vậy, này chư Hiền, là nhiễm dục lậu. 

15) Và này chư Hiền, thế nào là không nhiễm dục lậu? 

Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên 

chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc không khả ái, sống an trú 

thân niệm, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải 
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thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp 

khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... Khi lưỡi nếm vị... 

Khi ý biết các pháp, vị ấy không thiên chấp các pháp khả ái, 

không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú thân niệm, 

với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 

được đoạn diệt không có dư tàn. Này chư Hiền, đây gọi là vị 

Tỷ-kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận 

thức... đối với các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do 

ý nhận thức... Tỷ-kheo sống như vậy, này chư Hiền, nếu 

Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra không nắm được cơ 

hội, Màra không nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị 

ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được cơ hội, Màra 

không nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang 

qua ý, Màra không nắm được cơ hội, Màra không nắm được 

đối tượng. 

16) Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay 

một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, vừa mới xoa 

trét, nếu có người từ phương Ðông lại với ngọn đuốc cháy đỏ, 

ngọn lửa không nắm được cơ hội, không nắm được đối 

tượng... từ phương Tây đến... từ phương Bắc đến... từ phương 

Nam đến... từ phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ 

bất cứ phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 

không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. 

17) Sống như vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo chinh phục 

các sắc, không phải các sắc chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo 

chinh phục các tiếng, không phải các tiếng chinh phục Tỷ-

kheo. Tỷ-kheo chinh phục các hương, không phải các hương 

chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các vị, không phải 

các vị chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các xúc, 

không phải các xúc chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục 
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các pháp, không phải các pháp chinh phục Tỷ-kheo. Này chư 

Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo chinh phục các sắc, chinh phục các 

tiếng, chinh phục các hương, chinh phục các vị, chinh phục 

các xúc, chinh phục các pháp, không phải bị chinh phục. 

Chính vị ấy chinh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa 

đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục tương lai là 

già chết. Như vậy, này chư Hiền, là không nhiễm dục lậu. 

18) Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Màha 

Moggalàna: 

-- Lành thay, lành thay, này Moggalàna! Lành thay, này 

Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về pháp môn 

nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. 

19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc Ðạo 

Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 

Mahà Moggalàna thuyết. 

203. VII. Khổ Pháp (S,iv,188) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật rõ 

biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy, các 

dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục (kàmà), thời dục 

(kàmachanda), dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục 

không có tùy miên nơi vị ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của 

vị ấy được giác tri. Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, 

ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật rõ 

biết sự tập khởi, và sự chấm dứt tất cả khổ pháp? 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... Ðây là các 

hành... Ðây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 
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diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết sự 

tập khởi và sự đoạn diệt của tất cả khổ pháp. 

5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thấy 

được các dục? Khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục 

mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Ví 

như, này các Tỷ-kheo, có một hố than sâu hơn thân người, 

đầy vun than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có 

người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 

bỏ khổ. Rồi hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các 

cánh tay, và kéo người ấy đến hố than hừng. Người ấy vật vã 

thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy 

được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hố than hừng này. Do 

nhân này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết". Cũng 

vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục như hố than 

hừng và ai thấy được các dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục 

nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. 

6) Thế nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú của 

Tỷ-kheo được giác tri? Vì rằng, do sở hành như vậy, các 

tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Ví 

như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu rừng đầy 

những gai góc, trước mặt người ấy là gai, phía Tây... phía 

Bắc... phía Nam... người ấy là gai, phía dưới người ấy là gai, 

phía trên người ấy là gai. Chỗ nào người ấy đi tới hay chỗ 

nào người ấy đi lui, người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị 

vướng gai". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì 

khả ái, khả lạc, sự vật ấy được gọi là gai trong giới luật của 

bậc Thánh. 

7) Sau khi biết vậy, này các Tỷ-kheo, hộ trì và không 

hộ trì cần phải được hiểu. 

8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp các 
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sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm 

không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất 

thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt không có dư 

tàn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên 

chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, 

sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật 

rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác 

bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... 

khi lưỡi nếm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp 

khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân 

niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy 

khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là có hộ trì. 

10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở trú 

như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác 

bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. 

Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, 

vị ấy từ bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 

hiện hữu. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai 

hay ba giọt nước trên một nồi sắt được hơ nóng cả ngày. 

Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống của các giọt 

nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Cũng 

vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sở hành như vậy, sở 

trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên 

các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng liên hệ đến kiết 

sử. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. 
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Mau lẹ, vị ấy từ bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không 

cho hiện hữu. 

11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, sở trú 

như vậy của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, sở trú như 

vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tồn 

chỉ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy với sở hành như vậy, sở 

trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, 

thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và 

nói: "Hãy đến đây, này Bạn! Sao lại để những y vàng ấy 

hành hạ Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy 

hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức". Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, 

sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy không xảy ra. 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về phía 

Ðông, xuôi về phía Ðông, nghiêng nhập vào phía Ðông. Rồi 

một đám dân chúng đông người đến với xuổng, cuốc, giỏ và 

nói: "Chúng ta hãy làm cho sông Hằng này hướng về phía 

Tây, xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông 

nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người 

ấy có thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 

phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

-- Vì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 

Ðông, xuôi về phía Ðông, nghiêng nhập vào phía Ðông; 

không có dễ gì làm cho hướng về phía Tây, xuôi về phía 

Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. Chỉ có đám dân 

chúng đông người ấy chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng thôi. 

13) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy với sở 

hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại 
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thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con huyết thống đến 

dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn. Sao lại để 

những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và 

bình bát? Hãy hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công 

đức". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có 

sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như 

vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm của vị ấy 

đã lâu ngày hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nghiêng nhập 

vào viễn ly; do vậy sự hoàn tục không xảy ra. 

204. VIII. Phải Gọi Là Gì (Kimsukà) (S.iv,191) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác, sau khi 

đến, nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Cho đến như thế nào, này Hiền giả, sự thấy của Tỷ-

kheo khéo thanh tịnh? 

-- Này Hiền giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự tập 

khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ; cho đến như vậy, này 

Hiền giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh.  

3) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 

của Tỷ-kheo kia, liền đi đến một Tỷ-kheo khác và nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của Tỷ-

kheo khéo thanh tịnh? 

-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết sự tập 

khởi và sự đoạn diệt của năm thủ uẩn; khi ấy, này Hiền giả, 

sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 

4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của Tỷ-

kheo kia, liền đi đến một Tỷ-kheo khác nữa và nói: 
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-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của Tỷ-

kheo khéo thanh tịnh? 

-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 

khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng; khi ấy, này Hiền giả, 

sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 

5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 

-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết rằng, 

phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều phải đoạn 

diệt; khi ấy, này Hiền giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 

tịnh. 

6) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu 

hỏi của Tỷ-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tỷ-kheo và nói 

với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế nào, này Hiền giả, sự thấy 

của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" Khi được nói vậy, Tỷ-kheo 

ấy nói với con: "Khi nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự 

chấm dứt của sáu xúc xứ; khi ấy, này Hiền giả, sự thấy của 

Tỷ-kheo khéo thanh tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa 

mãn câu trả lời của Tỷ-kheo kia nên đi đến một Tỷ-kheo 

khác; sau khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế 

nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tỷ-kheo khéo thanh 

tịnh?" Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy nói với 

con: "Khi nào, này Hiền giả, Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 

khởi và sự chấm dứt của năm thủ uẩn... như thật tuệ tri sự tập 

khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng... như thật tuệ tri 

rằng, phàm có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy bị đoạn 

diệt, cho đến như vậy, này Hiền giả, sự thấy của Tỷ-kheo 

khéo thanh tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả 
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lời câu hỏi của Tỷ-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn và bạch 

Thế Tôn: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự thấy của 

Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" 

7) -- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 

cây kimsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy cây 

kimsuka và nói: "Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?". Người 

ấy đáp như sau: "Này Bạn, cây kimsuma màu đen, như một 

khúc cây bị cháy". Như vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ấy, 

cây kimsuka đối với người ấy là giống như người kia đã 

thấy. Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả 

lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây 

kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: "Này Bạn, cây kimsuka 

là thế nào?" Người kia trả lời: "Này Bạn, cây kimsuka màu 

đỏ, giống như một đống thịt". Và này Tỷ-kheo, như vậy 

trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người ấy là giống 

như người kia đã thấy. Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không 

thỏa mãn với câu trả lời của người kia, đi đến một người 

khác đã thấy cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: 

"Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: "Này 

Bạn, cây kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra như cây keo 

(sirìso)". Này Tỷ-kheo, trong thời gian ấy, cây kimsuka đối 

với người ấy là giống như người kia đã thấy. Rồi, này Tỷ-

kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, 

liền đi đến một người khác đã thấy cây kimsuka, sau khi đến, 

nói với người ấy: "Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người 

kia nói như sau: "Này Bạn, cây kimsuka có lá rậm rạp, bóng 

của nó dày và rậm, như cây bàng". Như vậy, này Tỷ-kheo, 

trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người ấy là giống 

như người kia đã thấy. Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự 

thấy của Chân nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đấy, 

họ đã trả lời. 
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8) Ví như, này Tỷ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên 

giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tường và tháp 

canh kiên cố và có đến sáu cửa thành. Tại đấy có người giữ 

cửa thành, là bậc thông minh, có kinh nghiệm và có trí, ngăn 

chận những người không quen biết, cho vào những người 

quen biết. Từ phương Ðông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến, 

và nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, vị chủ thành trì 

này ở đâu?" Người giữa cửa thành ấy nói: "Thưa các Tôn 

giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường". Hai người sứ giả ấy 

cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi 

tiếp tục đi theo con đường họ đến. Từ phương Tây, lại hai 

người sứ giả cấp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ 

giả cấp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, 

vị chủ thành trì này ở đâu?" Người giữ cửa thành ấy nói: 

"Thưa các Tôn giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường". Rồi 

hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị 

chủ ngôi thành, rồi tiếp tục theo con đường họ đến. 

9) Này Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, và 

đây là ý nghĩa: Ngôi thành, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 

thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha mẹ sanh, do 

cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tiêu mòn, tiêu hao, hủy 

hoại, hủy diệt. Sáu cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 

nội xứ. Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với niệm. 

Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với chỉ và 

quán. Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. Ở giữa 

tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn đại chủng: địa giới, 

thủy giới, hỏa giới và phong giới. Lời như thật ngữ, này Tỷ-

kheo, là đồng nghĩa với Niết-bàn. Theo con đường họ đến là 

đồng nghĩa với con đường Thánh đạo Tám ngành. Như 

chánh tri kiến... chánh định. 

205. IX. Ðờn Tỳ Bà (S.iv,195) 
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1-2) ... 

3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào đối 

với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục (chanda), tham, 

sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi lên 

như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh 

khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm, con đường ác, con đường 

tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là con đường 

do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 

dùng. Như vậy, với ý nghĩ: "Ðây không phải con đường 

xứng đáng cho ta". Hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi lên 

như vậy đối với các sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào đối với các vị do lưỡi 

nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên 

dục, tham, sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng cho 

khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, 

đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm, con đường ác, 

con đường tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là 

con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do 

thiện nhân dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Ðây không phải con 

đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi 

lên như vậy đối với các pháp do ý nhận thức. 

4) Ví như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 

người giữ lúa mì phóng dật (lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, 

xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một 

cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 

phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một 

cách thỏa thích đối với năm dục công đức. 

5) Ví như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 

người giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm 

phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của 

con bò; sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái 
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trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh 

con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận 

nên thân, người ấy thả con bò đi. 

Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 

Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm 

phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò; 

sau khi nắm chắc cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau 

khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò 

một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên 

thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con 

bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi đứng, 

hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó nhớ đến cảm 

xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào 

Tỷ-kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, 

thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiền định. 

6) Ví như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thần 

của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay 

được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này Bạn, tiếng ấy là 

tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say 

đắm như vậy, hấp dẫn như vậy?" Họ nói với vị ấy: "Thưa 

Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, với tiếng khả ái như vậy, mê ly 

như vậy, khả lạc như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 

vậy". Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về cho 

ta". Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 

Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả lạc như 

vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". Vị 

ấy bèn nói: "Thôi vừa rồi đối với ta về đàn tỳ bà này. Hãy 

đem tiếng lại cho ta". Họ thưa với vị ấy: "Thưa Tôn giả, cái 

này được gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có 

số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn phát 

âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái cán, duyên 
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cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích 

nghi của người. Như vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ 

bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ 

gồm nhiều thành phần này nên đàn phát âm". Rồi vua ấy đập 

đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh; sau khi đập bể đàn 

tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng 

miếng nhỏ; sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa 

đốt; sau khi lấy lửa đốt, vị ấy vun lại thành đống tro; sau khi 

vun lại thành đống tro, vị ấy đem quạt đống tro lớn ấy trước 

làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước sông chảy 

mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà này, 

dầu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, đại chúng thường phóng dật, 

bị hướng dẫn sai lạc". 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 

cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát tưởng... quán 

sát các hành... quán sát thức cho đến sở thú của thức. Trong 

tất cả quán sát này, không có cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là 

"Tôi là" cả. 

206. X. Sáu Sanh Vật (S.iv,198) 

1-2) ... 

3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị thương 

tích, thân bị lở loét, đi vào một khu rừng đầy gai góc. Cỏ và 

gai đâm thủng chân người ấy, và cào rách thân lở loét của 

người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy do nhân 

duyên ấy còn cảm thọ khổ ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy, này 

các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào làng hay đi vào rừng 

gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, và người chỉ trích nói rằng: 

"Tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bất tịnh trong 

làng". Biết rằng vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai 

(người Tỷ-kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ 

trì và có hộ trì. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc 

khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, sống với thân niệm không an 

trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy 

khởi lên không được đoạn diệt không có dư tàn... khi tai nghe 

tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm 

xúc... khi ý nhận biết pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ 

pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm 

nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải 

thoát; chính ở nơi ấy, các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên không 

được đoạn diệt không có dư tàn... 

5) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu sinh 

vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột 

chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con rắn, 

người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá 

sấu, người ấy cột một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được 

con chim, người ấy cột với sợi dây vững chắc... Sau khi bắt 

được con chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau 

khi bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây vững 

chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với một sợi dây 

vững chắc. Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, 

người ấy cột một cái gút ở chính giữa và thả chúng đi. Này 

các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật ấy, với giới loại sai khác, với 

chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm 

món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo, nghĩ 

rằng: "Ta sẽ đi vào gò mối". Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: 

"Ta sẽ đi vào trong nước". Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta 

sẽ bay lên trời".Con chó lôi kéo, nghĩ rằng: " Ta sẽ đi vào 

làng". Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào nghĩa 

địa". Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". Này 

các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, 
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khi ấy, con sinh vật nào mạnh hơn các sinh vật còn lại, được 

chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng. Cũng vậy, 

này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm không tu tập, không 

làm cho sung mãn, con mắt sẽ lôi cuốn nó đối với các sắc 

khả ái và ghét bỏ đối với các sắc không khả ái... Ý sẽ lôi 

cuốn nó đối với các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp 

không khả ái. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ trì? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không 

khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như 

thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các 

ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... 

khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... 

khi thân cảm xúc... khi ý biết các pháp, không thiên chấp các 

pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, an trú thân 

niệm, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi 

lên được đoạn diệt không có dư tàn. 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu con 

sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và 

cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con 

rắn, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt 

được con cá sấu... Sau khi bắt được con chim... Sau khi bắt 

được con chó... Sau khi bắt được con giả can... Sau khi bắt 

được con khỉ, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi 

cột chúng với sợi dây vững chắc, người ấy cột vào một cái 

cột hay cái trụ vững chắc. Rồi, này các Tỷ-kheo, sáu con sinh 

vật ấy, với giới loại sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, 

mỗi con sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai 
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biệt của mình. Con rắn lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào gò 

mối". Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào trong 

nước". Con chim lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên trời". Con 

chó lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào làng". Con giả can lôi 

kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ đi đến nghĩa địa". Con khỉ lôi kéo, nghĩ 

rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con 

sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi 

gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. Cũng vậy, 

này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo thân niệm được tu tập, 

được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo vị ấy theo các sắc 

khả ái, đối với các sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi 

không lôi kéo vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả 

ái, không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ấy theo các pháp 

khả ái, đối với pháp không khả ái, không có ghét bỏ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hộ trì. 

8) Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tỷ-kheo, là 

đồng nghĩa với thân niệm. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học 

tập như sau: "Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung 

mãn, làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, an 

trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 

Ông cần phải học tập. 

207. XI. Bó Lúa (S.iv,201) 

1-2) ... 

3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quăng tại ngã 

tư đường, rồi sáu người đến, tay cầm cái đập và họ đập bó 

lúa ấy với sáu cái đập (vyàkggì) 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy được khéo đập 

với sáu cái đập ấy. Rồi một người thứ bảy đến, tay cầm cái 

đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ bảy. Như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái 

đập thứ bảy. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu bị 

đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái... bị 

đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái... bị đập 

trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-

kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong 

tương lai, như vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si ấy lại càng bị 

khéo đập hơn nữa. Ví như, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại được 

đập với cái đập thứ bảy nữa. 

5) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra giữa 

chư Thiên và các A-tu-la rất là khốc liệt. 

Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua A-tu-la gọi các A-tu-

la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư 

Thiên và loài A-tu-la rất là khốc liệt, nếu các A-tu-la thắng 

và chư Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka hai tay, hai chân 

và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong thành 

của các A-tu-la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi 

trời Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư 

Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc liệt, nếu chư 

Thiên thắng và các loài A-tu-la bại, hãy trói vua A-tu-la 

Vepacitti, hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy 

đến trước mặt ta, trong giảng đường Sudhamma (Thiện 

Pháp)". 

6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thắng và các loài A-

tu-la bại. Rồi, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 

ba trói vua A-tu-la Vepacitti, trói hai tay, hai chân và thứ 

năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka trong 

giảng đường Sudhamma. 
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7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la Vepacitti bị 

trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ. Này các Tỷ-kheo, khi 

ấy vua A-tu-la Vepacitti suy nghĩ như sau: "Chư Thiên theo 

Chánh pháp, còn A-tu-la theo phi pháp. Nay ta đi đến thành 

của chư Thiên", thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình được 

cởi trói hai chân, hai tay và thứ năm là cổ, và được hưởng 

thọ, được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. Và 

này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như sau: "Các A-

tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo phi pháp. Ở đây, ta sẽ 

đi đến thành của các A-tu-la", thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy 

mình bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và bị tước bỏ 

năm dục công đức cõi trời. 

8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói buộc 

của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Màra. Ai 

có tư tưởng (Mannamàna), người ấy bị Màra trói buộc. Ai 

không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. "Cái này là tôi", 

này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. "Tôi sẽ là", này các Tỷ-

kheo, là một tư tưởng. "Tôi sẽ không là", là một tư tưởng. 

"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. "Tôi sẽ không có sắc", là 

một tư tưởng. "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng. "Tôi sẽ 

không có tưởng", là một tư tưởng. "Tôi sẽ không có tưởng và 

không không có tưởng", là một tư tưởng. Có tư tưởng, này 

các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng là mụt nhọt. Có tư tưởng 

là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 

tập: "Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng". 

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển (injitam). 

"Cái này là tôi", là một động chuyển. "Tôi sẽ là", là một động 

chuyển. "Tôi sẽ không là", là một động chuyển. "Tôi sẽ có 

sắc", là một động chuyển. "Tôi sẽ có tưởng", là một động 
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chuyển. "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyển. "Tôi 

sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một động 

chuyển. Ðộng chuyển, này các Tỷ-kheo, là tham. Ðộng 

chuyển là mụt nhọt. Ðộng chuyển là mũi tên. Do vậy, này 

các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 

không có động chuyển". 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động (phanditam). 

"Cái này là tôi", là một chấn động. "Tôi sẽ là", là một chấn 

động. "Tôi sẽ không là", là một chấn động. "Tôi sẽ có sắc", 

là một chấn động. "Tôi sẽ không có sắc", là một chấn động. 

"Tôi sẽ có tưởng", là một chấn động. "Tôi sẽ không có 

tưởng", là một chấn động. "Tôi sẽ không có tưởng và không 

không có tưởng", là một chấn động. Chấn động, này các Tỷ-

kheo, là tham. Chấn động là mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 

sống với tâm không chấn động". 

11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một hý luận (papancitam). "Cái 

này là tôi", là một hý luận. "Tôi sẽ là", là một hý luận. "Tôi 

sẽ không là", là một hý luận. "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 

"Tôi sẽ không có sắc", là một hý luận. "Tôi sẽ có tưởng", là 

một hý luận. "Tôi sẽ không có tưởng", là một hý luận. "Tôi 

sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một hý 

luận. Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 

nhọt. Hý luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 

cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm không có hý luận". 

12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 

"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. "Cái này là tôi", 

là một ngã mạn. "Tôi sẽ là", là một ngã mạn. "Tôi sẽ không 

là", là một ngã mạn. "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. "Tôi sẽ 
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không có sắc", là một ngã mạn. "Tôi sẽ có tưởng", là một ngã 

mạn. "Tôi sẽ không có tưởng", là một ngã mạn. "Tôi sẽ 

không có tưởng và không không có tưởng", là một ngã mạn. 

Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mụt nhọt. 

Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần 

phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm trừ bỏ ngã mạn". Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 



 

 

Chương II: Tương Ưng Thọ 

 

Phần Một - Phẩm Có Kệ 

1. I. Thiền Ðịnh (S.iv,204) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 

Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ðây, này các Tỷ-kheo, 

là ba thọ. 

1) Vị đệ tử đức Phật,  

Ðịnh, tỉnh giác, chánh niệm, 

Hiểu rõ ràng các thọ, 

Và xuất ly các thọ. 

2) Chỗ này, chúng đoạn diệt,  

Con đường đến đoạn diệt, 

Tỷ-kheo đoạn các thọ, 

Không khát ái, tịch tịnh. 

2. II. An Lạc (S.iv,204) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 

Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ðây, này các Tỷ-kheo, 

là ba thọ. 

1) Lạc thọ hay khổ thọ,  

Cùng bất khổ bất lạc, 

Nội thọ và ngoại thọ, 

Phàm có cảm thọ gì. 
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2) Biết được: "Ðây là khổ",  

Hư ngụy và biến hoại, 

Thấy xúc, xúc biến diệt, 

Ở đây, sống ly tham. 

3. III. Ðoạn Tận (S.iv,205) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 

Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 

4) Này các Tỷ-kheo, tham tùy miên đối với lạc thọ cần 

phải đoạn tận. Sân tùy miên đối với khổ thọ cần phải đoạn 

tận. Vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải 

đoạn tận. 

5) Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận tham 

tùy miên đối với lạc thọ, đoạn tận sân tùy miên đối với khổ 

thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ; 

thời này các Tỷ-kheo, sự từ bỏ tham tùy miên của Tỷ-kheo 

được gọi là chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy 

hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn (sammà 

mànabhisamayà), vị ấy đoạn tận khổ đau. 

1) Nếu cảm giác lạc thọ,  

Không tuệ tri cảm thọ, 

Ðây gọi tham tùy miên, 

Không thấy rõ xuất ly. 

2) Nếu cảm giác khổ thọ,  

Không tuệ tri cảm thọ, 

Ðây gọi sân tùy miên, 

Không thấy rõ xuất ly. 

3) Với bất khổ bất lạc,  

Bậc Ðại trí thuyết giảng, 
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Nếu hoan hỷ thọ ấy, 

Không thoát được khổ đau. 

4) Vị Tỷ-kheo nhiệt tình,  

Tỉnh giác, không cuồng trí, 

Ðối với tất cả thọ, 

Bậc Hiền trí liễu tri. 

5) Vị ấy liễu tri thọ,  

Hiện tại không lậu hoặc, 

Thân hoại, bậc Pháp trú 

Ðại trí vượt ước lường. 

4. IV. Vực Thẳm (Pàtàla) (S.iv,206) 

1-2) ... 

3) -- Kẻ vô văn phàm phu nói như sau: "Ở giữa biển 

lớn, có vực thẳm". Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn 

phàm phu đối với việc không có, không xẩy ra, lại nói: "Ở 

giữa biển lớn, có vực thẳm". 

4) Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa với các khổ thọ về 

thân là vực thẳm này. 

5) Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khổ thọ về thân, 

thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu không 

đứng lên trên vực thẳm, không đạt tới chỗ chân đứng. 

6) Còn bậc Ða văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, khi 

cảm giác khổ thọ về thân, không sầu muộn, không than vãn, 

không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc Ða văn Thánh đệ tử đã đứng lên 

trên vực thẳm, đã đạt tới chỗ chân đứng. 

1) Ai không chịu đựng nổi,  

Các khổ thọ khởi lên, 
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Thân đau, hại mạng sống, 

Cảm xúc khiến run rẩy. 

Ai than vãn, khóc lóc, 

Suy nhược, thiếu kiên cường, 

Không đứng trên vực sâu, 

Không đạt chỗ chân đứng. 

2) Ai có thể chịu đựng,  

Các khổ thọ khởi lên, 

Thân đau, hại mạng sống, 

Cảm xúc không run rẩy, 

Vị ấy vượt vực sâu, 

Ðạt tới chỗ chân đứng. 

5. V. Cần Phải Quán Kiến (S.iv,207) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là 

ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lạc thọ, này các 

Tỷ-kheo, cần phải thấy là khổ. Khổ thọ cần phải thấy là mũi 

tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. 

4) Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy được lạc 

thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ 

bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

Tỷ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy 

hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn 

tận khổ đau. 

1) Ai thấy lạc là khổ,  

Thấy khổ là mũi tên, 

Với bất khổ bất lạc, 

Thấy thọ là vô thường, 

Tỷ-kheo ấy chánh kiến, 

Liễu tri các cảm thọ. 
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2) Vị ấy liễu tri thọ,  

Hiện tại không lậu hoặc, 

Mạng chung, bậc Pháp trú, 

Ðại trí vượt ước lường. 

 

6. VI. Với Mũi Tên (S.iv,207) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 

cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm 

giác bất khổ bất lạc thọ. 

4) Này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử cũng cảm 

thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm 

giác bất khổ bất lạc thọ. 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là đặc thù, thế nào 

là thù thắng, thế nào là sai biệt giữa bậc Ða văn Thánh đệ tử 

và kẻ vô văn phàm phu? 

6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 

bản... 

7) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 

xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến 

bất tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm 

thọ về tâm. 

8) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 

với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai mũi 

tên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi 

cảm xúc khổ thọ; thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 

ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm 

thọ về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, 
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người ấy cảm thấy sân hận (patigha). Do cảm thấy sân hận 

đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ 

tùy miên (anuseti). Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ 

dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 

phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác, ngoài 

dục lạc. Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ 

tồn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn 

diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. 

Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 

vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên 

vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Nếu 

người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 

giác như người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm thọ 

cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị 

trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc 

thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi 

sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị 

trói buộc bởi đau khổ. 

9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử khi 

cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, 

không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất 

tỉnh. Vị ấy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ 

về thân, không phải cảm thọ về tâm. 

10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 

một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ 

hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm thọ 

của một mũi tên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn 

Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sầu muộn, 

không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi 

đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ một cảm thọ, cảm thọ về 
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thân, không phải cảm thọ về tâm. Vị ấy không cảm thấy sân 

hận đối với khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với 

khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ không có tồn tại. 

Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. Vì sao? 

Vì bậc Ða văn Thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly khác đối 

với khổ thọ, ngoài dục lạc. Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, 

tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như 

thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 

sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì rằng, vị ấy như thật tuệ 

tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 

ly của các cảm thọ ấy. Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập 

khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 

các cảm thọ ấy, đối với bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên 

không có tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc 

thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 

giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 

buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy 

cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không bị trói buộc bởi sanh, già, 

chết, sầu, bi, khổ, ưu, ão. Ta nói rằng vị ấy không bị trói 

buộc bởi đau khổ. 

11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù 

thắng, đây là sự sai biệt giữa bậc Ða văn Thánh đệ tử và kẻ 

vô văn phàm phu. 

1) Bậc Trí tuệ Ða văn,  

Lạc khổ không chi phối, 

Giữa kẻ trí, phàm phu, 

Thiện sai biệt rất lớn. 

2) Bậc Ða văn, Tầm pháp,  

Thấy đời này, đời sau, 
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Ái pháp không phá tâm, 

Không ái, không sân hận. 

3) Tùy thuận hay đối nghịch,  

Tiêu tán, diệt, không còn, 

Vị ấy biết con đường, 

Ðường không cấu, không sầu, 

Chánh trí, đoạn tái sanh, 

Ðến được bờ giác ngộ. 

7. VII. Tật Bệnh (S.iv,210) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Ðại Lâm, tại giảng 

đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, 

đi đến gian phòng chữa bệnh; sau khi đến, ngồi xuống trên 

chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tỉnh 

giác khi thời đã đến (khi mệnh chung). Ðây là lời giáo giới 

của Ta cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 

niệm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân trên 

thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 

đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm. 

Sống quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 

pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 

phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 

chánh niệm. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 

giác? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui 

đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình 

bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh 

giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, 

ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác. 

5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm tỉnh 

giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc 

thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Lạc thọ này khởi lên nơi 

ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên 

gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường, 

hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này 

là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm sao 

thường trú được?". Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân và 

lạc thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong (vaya). Vị ấy trú, quán ly 

tham. Vị ấy trú, quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quán từ bỏ. Do vị 

ấy trú, quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu vong; do vị ấy 

trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; do vị ấy trú, 

quán từ bỏ đối với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy 

miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. 

7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khổ 

thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khổ thọ này khởi lên nơi 

ta. Khổ thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên 

gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, 

hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này 

là vô thường, hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm sao 

thường trú được?". Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân và 
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khổ thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong. Vị ấy trú, quán ly tham. 

Vị ấy trú, quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quán từ bỏ. Do vị ấy trú, 

quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu vong; do vị ấy trú, 

quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; do vị ấy trú, quán 

từ bỏ đối với thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối 

với thân và khổ thọ được đoạn diệt. 

8) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, bất 

khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Bất khổ bất 

lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ bất lạc thọ ấy có duyên, 

không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 

này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 

Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, 

do duyên sanh, thời bất khổ bất lạc thọ được khởi lên làm sao 

sẽ thường trú được?" Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân 

và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong. Vị ấy trú, 

quán ly tham. Vị ấy trú, quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quán từ 

bỏ. Do vị ấy trú, quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu 

vong; do vị ấy trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; 

do vị ấy trú, quán từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ 

của vị ấy, nên vô minh tùy miên đối với thân và bất khổ bất 

lạc thọ được đoạn diệt. 

9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: 

"Thọ ấy là vô thường". Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước 

thọ ấy". Vị ấy tuệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ ấy". Nếu vị ấy 

cảm thọ khổ thọ... Nếu vị ấy cảm thọ bất khổ bất lạc thọ, vị 

ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy tuệ tri: "Ta không 

chấp trước thọ ấy". Vị ấy tuệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ ấy". 

10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác 

thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 

giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không 
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bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 

vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. 

11) Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 

đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ 

cùng tận đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy cảm thọ một 

cảm thọ cùng tận chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta 

đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 

sinh mạng". Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 

chung, ở đây, một cảm thọ cảm giác không có gì đáng hoan 

hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 

duyên tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và 

tim bấc khô cạn, cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, 

ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo 

cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị 

ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức 

chịu đựng của thân". Khi vị ấy đang cảm thọ một cảm thọ 

cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta 

đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 

sinh mạng". Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 

chung, ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi 

đến lắng dịu". 

8. VIII. Tật Bệnh (2) (S.iv,213) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Ðại Lâm, tại 

giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... 

3-5) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 

niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây 

là lời giáo giới của Ta cho các Ông... 
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6) Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc 

thọ khởi lên. Vị ấy rõ biết như sau: "Lạc thọ này khởi lên nơi 

ta. Lạc thọ ấy khởi lên có duyên, không phải không duyên. 

Do duyên gì? Do duyên xúc này. Nhưng xúc này là vô 

thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và 

duyên này là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, 

làm sao có thể thường trú được?". Vị ấy trú, quán vô thường 

đối với xúc và lạc thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong. Vị ấy trú, 

quán ly tham. Vị ấy trú, quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quán từ 

bỏ. Do vị ấy trú, quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu 

vong; do vị ấy trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; 

do vị ấy trú, quán từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên 

tham tùy miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. 

7-11) (Giống như kinh trước, từ số 7 đến số 11, chỉ 

khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này như kinh 

trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ 

đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu... sẽ đi đến 

lắng dịu. (như kinh trước). 

9. IX. Vô Thường (S.iv,214) 

1-2) ... 

3) -- Có ba thọ này, này các Tỷ-kheo, vô thường, hữu 

vi, do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu 

sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. 

4) Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 

5) Ba thọ này, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, 

do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu sự 

ly tham, chịu sự đoạn diệt. 
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10. X. Căn Bản Của Xúc (S.iv,215) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này do xúc sanh, lấy 

xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ 

duyên. 

4) Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 

5) Do xúc được cảm thọ là lạc, này các Tỷ-kheo, lạc thọ 

sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là lạc, lạc thọ 

ấy khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là lạc, lạc 

thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. 

6) Do xúc được cảm thọ là khổ, này các Tỷ-kheo, khổ 

thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là khổ, 

khổ thọ ấy khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là 

khổ, khổ thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. 

7) Do xúc được cảm thọ là bất khổ bất lạc, này các Tỷ-

kheo, bất khổ bất lạc thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy 

được cảm thọ là bất khổ bất lạc, bất khổ bất lạc ấy khởi lên 

do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là bất khổ bất lạc, bất 

khổ bất lạc thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ.  

8) Ví như, này các Tỷ-kheo, hai khúc gỗ cọ xát nhau, 

đem đến gần nhau, nên sức nóng sanh ra, lửa được hiện hữu. 

Khi hai khúc gỗ ấy bị phân ly tuyệt duyên, thời sức nóng 

khởi lên do duyên ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. 

9) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ba thọ này do xúc sanh, 

lấy xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ 

duyên, do duyên xúc tương ứng, tương ứng các thọ, tương 

ứng được khởi lên. Do sự đoạn diệt của xúc tương ứng, tương 

ứng các thọ tương ứng, tương ứng được đoạn diệt. 

 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         235 

 

Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình 

11. I. Sống Một Mình (S.iv,216) 

1) ... 

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: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, Thiền 

tịnh, tâm tư như sau được khởi lên: "Thế Tôn dạy có ba thọ: 

lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ". Ba thọ này được Thế 

Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói: "Phàm cái gì được 

cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Do liên hệ đến cái gì, lời 

nói này được Thế Tôn nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, 

cái ấy nằm trong đau khổ"? 

4) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc 

thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỷ-kheo, Ta lại 

nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". 

Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy 

được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm 

trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu 

vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các 

hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, 

cái ấy nằm trong đau khổ". 

5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt 

các hành là tuần tự: khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói 

được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn 

diệt; khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng 

Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt; khi 

chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt; khi 
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chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ tưởng được đoạn 

diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng được 

đoạn diệt; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu 

xứ tưởng được đoạn diệt; khi chứng Diệt thọ tưởng định, 

tưởng và thọ được đoạn diệt. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận 

các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si 

được đoạn diệt. 

6) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ các 

hành là tuần tự; khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được tịnh 

chỉ; khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... khi 

chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Ðối 

với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, 

sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 

7) Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an này, khi chứng 

Thiền thứ nhứt, lời nói được khinh an; khi chứng Thiền thứ 

hai, tầm tứ được khinh an; khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được 

khinh an; khi chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được 

khinh an; khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 

khinh an; khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 

tưởng được đoạn diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên 

xứ tưởng được khinh an; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng 

xứ, Vô sở hữu xứ tưởng được khinh an; khi chứng Diệt thọ 

tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Ðối với Tỷ-kheo đã 

đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh 

an, si được khinh an. 

12. II. Hư Không (1)(S.iv,218) 

1-2) ... 

3) -- Ví như ở trên hư không có nhiều loại gió thổi. Có 

gió từ phương Ðông thổi. Có gió từ phương Tây thổi. Có gió 

từ phương Bắc thổi. Có gió từ phương Nam thổi. Có gió có 

bụi thổi. Có gió không bụi thổi. Có gió lạnh thổi. Có gió 
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nóng thổi. Có gió lượng nhỏ thổi, có gió lượng lớn thổi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong cái thân này, có nhiều loại 

thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ khởi lên. Khổ thọ khởi lên. Bất 

khổ bất lạc thọ khởi lên. 

1) Giống như giữa hư không,  

Gió nhiều loại thổi lên, 

Từ phương Ðông, phương Tây, 

Từ phương Bắc, phương Nam. 

2) Gió có bụi, không bụi,  

Có gió lạnh, gió nóng, 

Có gió lớn, gió nhỏ, 

Gió nhiều loại, thổi lên. 

3) Cũng vậy, trong thân này,  

Khởi lên nhiều cảm thọ, 

Lạc thọ và khổ thọ, 

Bất khổ bất lạc thọ. 

4) Khi Tỷ-kheo nhiệt tâm,  

Tỉnh giác, không sanh y, 

Do vậy, bậc Hiền giả, 

Liễu tri tất cả thọ. 

5) Vị ấy liễu tri thọ,  

Ngay hiện tại, vô lậu, 

Thân hoại, bậc Pháp trú, 

Ðại trí, vượt ước lường. 

13. III. Hư Không (2) (S.iv,219) 

(Như kinh trên chỉ khác là không có bài kệ) 

14. IV. Khách Xá (S.iv,219) 

1-2) ... 
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3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một nhà khách, ở đấy, từ 

phương Ðông có một người đến ở. Từ phương Tây, có người 

đến ở. Từ phương Bắc, có người đến ở. Từ phương Nam, có 

người đến ở. Những người Sát-đế-lỵ đến ở, những người Bà-

la-môn đến ở, những người Phệ-xá (Vessa) đến ở, những 

người Thủ-đà (Suddà) đến ở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 

trong cái thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ 

khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. 

4) Có những lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có 

những khổ thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bất 

khổ bất lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những lạc 

thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những khổ thọ 

không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bất khổ bất lạc 

thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. 

15. V. Thuộc Sở Hữu (1) (S,iv,219) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 

khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa 

đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 

nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 

4) -- Có ba thọ này, này Ananda, lạc thọ, khổ thọ, bất 

khổ bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập 

khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. 

Con đường Thánh đạo Tám ngành là con đường đưa đến thọ 

đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ 

khởi lên lạc hỷ nào, đấy là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, 

khổ, biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp 
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phục dục và tham (chandaràga) đối với thọ, sự đoạn tận dục 

và tham là sự xuất ly của thọ. 

5) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng đoạn diệt (nirodho) 

các hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được 

đoạn diệt. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt... 

Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. 

Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn 

diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn diệt. 

6) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng tịnh chỉ (vùpasamo) 

các hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được 

tịnh chỉ. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... Khi 

chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Ðối 

với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, 

sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 

7) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng khinh an (passadhi) 

các hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được 

khinh an. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an... 

Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. 

Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh 

an, sân được khinh an, si được khinh an. 

16. VI. Thuộc Sở Hữu (2) (Santakam) (S.iv,221) 

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

-- Này Ananda, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 

khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa 

đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 

nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 
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4) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 

lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. 

Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói cho ý nghĩa của 

lời nói này! Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-- Vậy này Ananda, hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 

5-8) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này Ananda, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 

bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi 

nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt... (như 

kinh trên từ số 4 đến số 7). Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các 

lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được 

khinh an. 

17. VII. Tám Lần (1) (Atthaka) (S.iv,221) 

1) ... 

2) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 

khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa 

đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 

nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 

4) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, 

bất khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các thọ. Do 

xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn 

diệt. Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con đường 
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đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do 

duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của thọ. Tánh vô 

thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của 

thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với 

thọ là sự xuất ly của thọ. 

5) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt của 

thọ là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được đoạn 

diệt... Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được 

đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. 

6) Rồi, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng tịnh chỉ các 

hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, các lời nói được 

tịnh chỉ... Ðối với Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tham được 

tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 

7) Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an. Khi chứng Thiền 

thứ nhất, lời nói được khinh an. Khi chứng Thiền thứ hai, 

tầm và tứ được khinh an. Khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được 

khinh an. Khi chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 

được khinh an. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 

được khinh an. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 

tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. 

18. VIII. Tám Lần (2) (S.iv,222) 

1) ... 

2) Rồi một số đông các Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ 

tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường 

đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào 

là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 
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4) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 

bản... 

5-8) ... (giống như số 4-7 của kinh số 15) ... 

19. IX. Năm Vật Dụng (S.iv,223) 

1) ... 

2) Rồi người thợ mộc Pancakanga đi đến Tôn giả 

Udàyi; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Udàyi rồi ngồi xuống 

một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa với 

Tôn giả Udàyi: 

-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn dạy có bao nhiêu thọ? 

-- Có ba thọ, này Pancakanga, được Thế Tôn nói đến: 

lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này, này 

Pancakanga, được Thế Tôn nói đến. 

4) Ðược nghe nói vậy, thợ mộc Pancakanga thưa với 

Tôn giả Udàyi: 

-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy ba thọ. Thế 

Tôn dạy chỉ có hai thọ: lạc thọ và khổ thọ. Còn về bất khổ 

bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. 

5) Lần thứ hai, Tôn giả Udàyi nói với thợ mộc 

Pancakanga: 

-- Này Pancakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế 

Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba 

thọ này được Thế Tôn nói đến. 

Lần thứ hai, thợ mộc Pancakanga thưa với Tôn giả 

Udàyi: 
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-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. 

Thế Tôn dạy có hai thọ: lạc thọ và khổ thọ. Còn bất khổ bất 

lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. 

6) Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với thợ mộc 

Pancakanga: 

-- Này Pancakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế 

Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba 

thọ này được Thế Tôn nói đến. 

Lần thứ ba, thợ mộc Pancakanga thưa với Tôn giả 

Udàyi: 

-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. 

Thế Tôn dạy có hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Còn bất khổ bất lạc 

thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị lạc thọ. 

Như vậy, Tôn giả Udàyi không có thể thuyết phục được 

thợ mộc Pancakanga, và thợ mộc Pancakanga không thể 

thuyết phục được Tôn giả Udàyi. 

7) Tôn giả Ananda nghe được câu chuyện này giữa Tôn 

giả Udàyi và thợ mộc Pancakanga. 

8) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 

thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện xảy ra giữa Tôn giả 

Udàyi và thợ mộc Pancakanga. 

9) -- Dầu thật có pháp môn (pariyàyam), này Ananda, 

nhưng thợ mộc Pancakanga không tín thọ Tỷ-kheo Udàyi. 

Và dầu thật có pháp môn, này Ananda, nhưng Tỷ-kheo 

Udàyi không tín thọ thợ mộc Pancakanga. Có hai thọ, này 

Ananda, theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có ba thọ 

theo pháp giải thích của Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn 

giải thích của Ta. Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích 



244     Chương II: Tương Ưng Thọ 

 

của Ta. Cũng có 16 thọ theo pháp môn giải thích của Ta. 

Cũng có 108 thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Như vậy, 

này Ananda, là pháp được Ta tuyên bố tùy theo pháp môn. 

10) Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được Ta 

tuyên bố tùy theo pháp môn, này Ananda, những ai không 

chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không chịu tùy hỷ lời 

khéo nói, khéo thuyết với nhau; đối với những người ấy sẽ 

xảy đến như sau: Họ sẽ sống đấu tranh nhau, hủy báng nhau, 

tranh luận nhau với những khí giới miệng lưỡi. Như vậy là 

pháp được Ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu 

cho như vậy là pháp được Ta tuyên bố tùy theo pháp môn, 

những ai chịu chấp nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hỷ lời khéo 

nói, khéo thuyết với nhau; đối với những người ấy, sẽ xảy 

đến như sau: Họ sẽ sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không 

có tranh luận nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với 

cặp mắt từ ái. 

11) Và này Ananda, có năm dục công đức này. Thế nào 

là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả 

ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 

nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 

dẫn. Này Ananda, có năm dục công đức này. Do duyên năm 

dục công đức này, này Ananda, khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là 

dục lạc. 

12) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc 

khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 

đạt và trú Thiền thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này 

Ananda, còn vi diệu hơn, còn tốt đẹp hơn. 
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13) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi 

diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tịnh 

chỉ các tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 

hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. 

Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, 

còn tế nhị hơn. 

14) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi 

diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly hỷ, 

trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc 

Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Lạc 

này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 

tế nhị hơn.  

15) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi 

diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo xả 

lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú 

Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc 

này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 

tế nhị hơn. 
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16) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi 

diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt 

qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 

tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư không là vô 

biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với 

lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn.  

17) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có 

lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị 

hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Không vô biên xứ 

một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú 

Thức vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, 

còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 

18) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: "Ðây 

là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". Nhưng Ta 

không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với 

lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn... Ở đây, này 

Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 

biết rằng: "Không có sở hữu gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Lạc 

này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn. 

19) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu 
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xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 

xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu 

hơn, còn tế nhị hơn. 

20) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 

"Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 

Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 

có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 

nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 

tưởng định. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn 

vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 

21) Sự kiện này xảy ra, này Ananda. Có các du sĩ ngoại 

đạo có thể hỏi như sau: "Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ 

tưởng định, và tuyên bố là Diệt thọ tưởng định ấy thuộc về 

lạc. Ý nghĩa này là gì và như thế nào?". Ðược nói vậy, này 

Ananda, các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau: "Này 

chư Hiền, Thế Tôn không tuyên bố thuộc về lạc, dựa vào lạc 

thọ. Nhưng chỗ nào, này chư Hiền, lạc được cảm thọ, chỗ ấy, 

Thế Tôn tuyên bố cảm thọ thuộc vào lạc thọ". 

20. X. Bởi Vị Tỷ Kheo (S.iv,228) 

1-2) ... 

3) -- Có hai thọ, này các Tỷ-kheo, theo pháp môn giải 

thích của Ta. Cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của 

Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng 

có sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có 16 thọ 

theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có 36 thọ theo pháp 

môn giải thích của Ta. Cũng có 108 thọ theo pháp môn giải 

thích của Ta. 

4-15) ... (giống như đoạn sau của kinh trước, từ số 10 

cho đến số 21, chỉ khác trong kinh trước, Thế Tôn nói với 
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Tôn giả Ananda, trong kinh này Thế Tôn nói với các Tỷ-

kheo). 

 

Phần Ba - Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn 

21. I. Sìvaka (S.iv,230) 

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

Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi du sĩ Moliya Sìvaka 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 liền ngồi 

xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sìvaka thưa với Thế 

Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác 

gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ ấy đều 

do nhân đã làm trong quá khứ". Ở đây, Tôn giả Gotama nói 

như thế nào? 

4) -- Này Sìvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát 

sanh từ mật (semhà). Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự mình 

(sàma) biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh 

từ mật". Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự 

thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật". 

Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết 

như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc 

thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm 

trong quá khứ"; nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa; 

nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá 
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xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc 

về tà. 

5) Này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát 

sanh từ đàm (niêm dịch) ... 

6) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ gió... 

7) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các... 

nước trong thân thể (sannipitikàni). 

8) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các 

thời tiết... 

9) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các 

nghịch vận... 

10) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ các công kích 

thình lình từ bên ngoài vào... 

11) Do quả dị thục của nghiệp, này Siivaka, ở đây, một 

số cảm thọ được khởi lên. Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự 

mình biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị 

thục của nghiệp". Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là 

đúng sự thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả 

dị thục của nghiệp". Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, 

Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm 

thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ 

đều do nhân đã làm trong quá khứ"; nếu do họ tự mình biết, 

họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự 

thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, 

Bà-la-môn ấy thuộc về tà. 

12) Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Siivaka bạch Thế 

Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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Mật, niêm dịch và gió, 

Sự gặp gỡ các loại nước, 

Sự thay đổi thời tiết, 

Sự gặp gỡ các nghịch vận, 

Sự công kích thình lình, 

Nghiệp quả là thứ tám. 

22. II. Một Trăm Lẻ Tám (S.iv,231) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 

môn về pháp theo 108 pháp môn. Hãy lắng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn về pháp 

theo 108 pháp môn? Có hai thọ, theo pháp môn thuyết giảng 

của Ta. Có ba thọ, theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có 

năm thọ, theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có sáu thọ, 

theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có 18 thọ, theo pháp 

môn thuyết giảng của Ta. Có 36 thọ, theo pháp môn thuyết 

giảng của Ta. Có 108 thọ, theo pháp môn thuyết giảng của 

Ta. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hai thọ? Thọ về thân 

và thọ về tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hai thọ. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba thọ? Lạc thọ, khổ 

thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ba thọ. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thọ? Lạc căn, 

khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

năm thọ. 

7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu thọ? 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 sáu thọ. 
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8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 18 thọ? Có sáu tư duy 

thân cận (upavicàrà) với hỷ; có sáu tư duy thân cận với ưu; có 

sáu tư duy thân cận với xả. Này các Tỷ-kheo, đây là 18 thọ. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 36 thọ? Sáu hỷ liên 

hệ đến gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục; sáu ưu liên hệ đến 

gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục; sáu xả liên hệ đến gia 

đình, sáu xả liên hệ đến ly dục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 

36 thọ. 

10) Thế nào là 108 thọ? 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về 

tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 108 

thọ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo 108 

pháp môn. 

23. III. Vị Tỷ Kheo (S.iv,232) 

1) ... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập 

khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là 

thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? 

Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? 

Thế nào là sự xuất ly của thọ? 

4) -- Này Tỷ-kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất 

khổ bất lạc thọ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là ba thọ. Do xúc tập 

khởi nên thọ tập khởi. Khát ái là con đường đưa đến thọ tập 

khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh 

đạo Tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức 

là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ 

nào, đó là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khổ, chịu sự biến 
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hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và 

tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. 

24. IV. Trí Về Quá Khứ (S.iv,233) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 

chứng Chánh đẳng Chánh giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 

nghĩ như sau: "Thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế 

nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn 

diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào 

là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào 

là sự xuất ly của thọ?" 

3) Và này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Có ba 

thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Do xúc tập khởi 

nên thọ tập khởi. Ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do 

xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh đạo Tám 

ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh 

tri kiến... chánh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn 

tận dục và tham là sự xuất ly của thọ". 

4) Này các Tỷ-kheo, đây là các thọ, đối với các pháp từ 

trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, 

tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

5) Này các Tỷ-kheo, đây là các thọ tập khởi, đối với các 

pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 

khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến thọ tập 

khởi, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 

nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, 

quang khởi lên.  
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7) Này các Tỷ-kheo, đây là thọ đoạn diệt, đối với các 

pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 

khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên.  

8) Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến thọ 

đoạn diệt, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 

nghe... 

9) Này các Tỷ-kheo, đây là vị ngọt của thọ, đối với các 

pháp từ trước Ta chưa từng được nghe... 

10) Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hiểm của thọ... 

11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự xuất ly của thọ, đối với 

các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 

khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

25. V. Bởi Vị Tỷ Kheo (S.iv,234) 

1) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

... (Kinh này giống như kinh số 23) ... 

26. VI. Sa Môn, Bà La Môn (1) (S.iv,234) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 

Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 

3) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 

nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ này... 

4) ... như thật tuệ tri... với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú. 

27. VII. Sa Môn, Bà La Môn (2) (S.iv,235) 

1) ... 
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2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc 

thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 

... (giống như kinh số 26) ... 

28. VIII. Sa Môn, Bà La Môn (3) (S.iv,235) 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-

môn nào không tuệ tri thọ, không tuệ tri thọ tập khởi, không 

tuệ tri con đường đưa đến thọ tập khởi, không tuệ tri thọ 

đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt... 

4) ... như thật tuệ tri... tự mình với thắng trí chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú... 

29. IX. Thanh Tịnh, Không Liên Hệ Ðến Vật Chất 

(S.iv,235) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 

Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây 

là ba thọ. 

3) Này các Tỷ-kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất, có hỷ 

không liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất 

còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia; có lạc liên 

hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc 

không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ 

đến vật chất kia; có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên 

hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 

loại xả không liên hệ đến vật chất kia; có giải thoát liên hệ 

đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải 

thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát 

không liên hệ đến vật chất kia. 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         255 

 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật 

chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào 

là năm? Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có xúc do thân nhận thức 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 

các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức này. Này các Tỷ-

kheo, do duyên năm dục công đức này, hỷ khởi lên. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 

vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 

thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 

do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng 

đạt và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 

không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 

vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? 

Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát 

khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát 

tâm giải thoát khỏi si, hỷ được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ 

không liên hệ đến vật chất kia. 

7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật 

chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức. Thế nào là 

năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 

nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 

dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức. Này các 

Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên lạc hỷ gì, 

này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. 
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8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 

vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 

thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 

do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vị ấy 

chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Ly hỷ trú xả, 

chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 

là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và trú Thiền thứ ba. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 

vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi 

quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát 

khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, lạc và hỷ khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất 

còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật 

chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào 

là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả 

ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 

nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 

dẫn. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, xả 

khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xả liên hệ đến vật chất. 

11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ đến 

vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc, đoạn khổ, 

chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền 

thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. 

12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ 

đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất 

kia? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
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quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát 

khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, xả khởi lên. Này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 

loại xả không liên hệ đến vật chất kia. 

13-14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát liên hệ 

đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật 

chất... Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến 

vật chất. 

16) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự giải thoát không 

liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ 

đến vật chất kia? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 

hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải 

thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, giải thoát khởi 

lên. Này các Tỷ-kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến 

vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất 

kia. 



 

 

Chương III: Tương Ưng Nữ Nhân 

 

Phần Một - Phẩm Trung Lược 

1. I. Khả Ý Và Không Khả Ý (1) (S.iv,238) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ 

nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào 

là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới 

hạnh, lười biếng, không sinh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ 

năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối 

với người đàn ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 

nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là 

năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không 

biếng nhác, có sanh con. Ðầy đủ năm đức tánh này, này các 

Tỷ-kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn 

ông. 

2. II. Khả Ý, Không Khả Ý (2)(S.iv,238) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 

người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân. Thế 

nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có 

giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sanh con. Này các 

Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn 

toàn không khả ý đối với nữ nhân. 
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3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 

người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là 

năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không 

biếng nhác, có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ 

năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối 

với nữ nhân. 

3. III. Ðặc Thù (Avenika) (S.iv,239) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà 

người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là 

năm? 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi 

đến nhà chồng, không có bà con. Ðây là đau khổ riêng biệt 

thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều 

đó khác biệt với đàn ông. 

4) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh 

nguyệt. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang 

thai. Ðây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải 

sanh con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

7) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn 

ông. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

8) Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này 

các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn 

ông. 
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4. IV. Ba Sự Việc (S.iv,240) 

1) ... 

2) -- Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn 

bà phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba? 

3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà, vào buổi 

sáng, ở nhà với tâm bị xan tham ám ảnh, vào buổi trưa, ở nhà 

với tâm bị tật đố ám ảnh, vào buổi chiều, ở nhà với tâm bị 

dục tham (kàmaràgam) ám ảnh. 

4) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, người đàn bà 

phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. 

(Anuruddha I. Phần đen)  

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 

nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Thế Tôn, nữ 

nhân, do đầy đủ những pháp gì, sau khi thân hoại mạng 

chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

5. V. Phẫn Nộ (S.iv,240) 

1-2-3) ... 

4) -- Ðầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. Thế nào là năm? 
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5) Ðó là bất tín, là vô tàm, là vô quý, là phẫn nộ, là ác 

tuệ. 

6) Ðầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn 

bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục. 

6. VI. Có Hận (Upanàhi) (S.iv,241) 

...(như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư) ... 

 

7. VII. Tật Ðố (Issukii) (S.iv,241) 

...(như kinh trên, chỉ thế có tật đố vào pháp thứ tư) ... 

8. VIII. Do Xan Tham (Macharena) (S.iv,241) 

...(như kinh trên, chỉ thế xan tham vào pháp thứ tư) ... 

9. IX. Phạm Dâm (Aticari) (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư) ... 

10. X. Ác Giới (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư) ... 

11. XI. Ít Nghe (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư) ... 

12. XII. Biếng Nhác (Kusìta) (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế biếng nhác vào pháp thứ tư) ... 

13. XIII. Thất Niệm (Mutthassati) (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư) ... 

14. XIV. Năm Cấm (Pancaveram) (S.iv,243) 

1-2-3) ... 
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4) -- Ðầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. Thế nào là năm? 

5) Ðó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong 

các dục, là nói láo, là say đắm rượu men, rượu nấu. 

6) Ðầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. 

 

Phần Hai - Phẩm Trung Lược 

(Anuruddha II. Phần trắng)  

1) ... 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 

nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, 

được sanh vào thiện thú, thiên giới, thế giới nầy. Ðầy đủ bao 

nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, người đàn bà, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới 

này? 

15. I. Không Phẫn Nộ (S.iv,243) 

1-2-3) ... 

4) -- Ðầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 

giới, thế giới này. Thế nào là năm? 
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5) Có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, không phẫn 

nộ, có trí tuệ. 

6) Ðầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người 

đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 

thú, thiên giới, cõi đời này. 

16-24. II-X. (S.iv,245) 

(Các đoạn này trái với đoạn 6-14 trước, như không có 

hận, không tật đố, không xan tham, không phạm dâm, không 

ác giới, không ít nghe, không biếng nhác, không thất niệm, 

không có năm cấm) 

 

Phần Ba - Phẩm Các Sức Mạnh 

25. I. Không Sợ Hãi (Visàradà) (S.iv,246) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 

này. Thế nào là năm? Sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức 

mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các 

Tỷ-kheo, người đàn bà có đầy đủ năm sức mạnh này. 

3) Ðầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người 

đàn bà sống ở nhà không có sợ hãi. 

26. II. Ức Chế (Pasaykà) (S.iv,246) 

... (Giống như kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: " Ðầy 

đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở 

nhà, ức chế người chồng ") ... 

27. III. Chinh Phục (Abhibhùyya) (S.iv,246) 
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... (Giống như Kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: " 

Ðầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà 

sống ở nhà tiếp tục (vattati) chinh phục người chồng ") ... 

28. IV. Một (S.iv,246) 

1) ... 

2) --Do đầy đủ một sức mạnh, này các Tỷ-kheo, người 

đàn ông tiếp tục chinh phục người đàn bà. Thế nào là một 

sức mạnh? Sức mạnh của người làm chủ (isariyabalena). 

3) Người đàn bà đã bị chinh phục bởi sức mạnh của 

người làm chủ, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan sắc 

không che chở được, sức mạnh tài sản không che chở được, 

sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai 

không che chở được, sức mạnh giới hạnh không che chở 

được. 

29. V. Bộ Phận (S.iv,247) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 

này: sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, 

sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. 

3) Người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, này các 

Tỷ-kheo, nhưng không có sức mạnh tài sản, như vậy người 

đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, 

như vậy đàn bà đầy đủ bộ phận ấy. 

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh bà 

con, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và 

này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, 
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sức mạnh tài sản và sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà 

ấy đầy đủ bộ phận ấy. 

5) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không 

có sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ 

bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức 

mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức 

mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. 

6) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con 

trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn 

bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người 

đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 

mạnh con trai, sức mạnh bà con và sức mạnh giới hạnh, như 

vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. 

7) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 

đàn bà. 

30. VI. Họ Ðuổi Ði (S.iv,247) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 

này. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, 

sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. 

3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi 

người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-

kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài 

sản, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người 

đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, 

người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 
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mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ 

đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các 

Tỷ-kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức 

mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng 

không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, 

không cho ở trong gia đình. 

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời họ để 

người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. Và này 

các Tỷ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh, nhưng 

không có sức mạnh tài sản, thời họ để người đàn bà ấy ở 

trong gia đình, không có đuổi đi. Này các Tỷ-kheo, người 

đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức 

mạnh bà con, họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không 

có đuổi đi. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 

giới hạnh, nhưng không có sức mạnh con trai, thời họ để 

người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. 

5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn 

bà. 

31. VII. Nhân (S.iv,248) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người 

đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài 

sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới 

hạnh. 

3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan 

sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không 

do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 

thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
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4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 

giới, cõi đời này. 

5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn 

bà. 

32. VIII. Sự Kiện (Thànam) (S.iv,249) 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này thật khó cho 

người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 

Thế nào là năm? 

3) "Mong rằng tôi được sanh trong một gia đình thích 

đáng!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật khó cho 

người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 

"Mong rằng sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, 

tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này các 

Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật khó cho người đàn bà 

không làm các công đức có thể thực hiện được. "Sau khi được 

sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm 

vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong 

một gia đình không có người vợ địch thủ!" Này các Tỷ-kheo, 

đây là sự kiện thứ ba thật khó cho người đàn bà không làm các 

công đức có thể thực hiện được. "Sau khi được sanh vào một 

gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình 

thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có 

người vợ địch thủ, mong rằng tôi sẽ sanh được người con 

trai!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật khó cho 

người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 

"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được 

đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong 

một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh được 
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người con trai, mong rằng tôi chinh phục được chồng tôi!" 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật khó cho người 

đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 

Này các Tỷ-kheo, năm sự kiện này thật khó cho người 

đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 

4) Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho 

người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Thế 

nào là năm? 

"Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích 

đáng!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho 

người đàn bà làm các công đức có thể thực hiện được. "Sau 

khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong rằng tôi 

được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này các Tỷ-

kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm 

các công đức có thể thực hiện được. "Sau khi được vào một 

gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 

đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình 

không có người vợ địch thủ!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự 

kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có 

thể thực hiện được. "Sau khi được sanh vào một gia đình 

thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích 

đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người 

vợ địch thủ, mong rằng tôi được sanh con trai!" Này các Tỷ-

kheo, đây là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm 

các công đức có thể thực hiện được. "Sau khi được sanh vào 

một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một 

gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không 

có người vợ địch thủ, sau khi được sanh con trai, mong rằng 

tôi chinh phục được người chồng!" Này các Tỷ-kheo, đây là 

sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn bà có làm các công 

đức có thể thực hiện được. 
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5) Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho 

người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. 

33. IX. Không Sợ Hãi (S.iv,250) 

1) ... 

2) -- Ðầy đủ năm pháp, này các Tỷ-kheo, người đàn bà 

sống ở trong nhà không sợ hãi. Thế nào là năm? 

3) Gìn giữ không đoạt sanh mạng, gìn giữ không lấy 

của không cho, gìn giữ không có tà hạnh trong các dục, gìn 

giữ không có nói láo, gìn giữ không có say đắm rượu men, 

rượu nấu. 

4) Ðầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn 

bà sống ở trong nhà không có sợ hãi. 

34. X. Tăng Truởng (S.iv,250) 

1) ... 

2) -- Ðược tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các 

Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh 

tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), 

nắm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm? 

3) Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, 

tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng 

trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm 

sự tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử 

được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được 

những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những điểm tốt 

đẹp nhất về thân. 

Ðời này, ai tăng trưởng, 

Lòng tin và giới hạnh, 

Với trí tuệ, thí xả, 
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Với nghe nhiều, cả hai; 

Vị nữ cư sĩ ấy, 

Với giới hạnh như vậy, 

Nắm giữ được lõi cây, 

Cho tự mình ở đời. 



 

 

Chương IV: Tương Ưng Jambukhàdaka 

 

I. Nibbàna (Niết-bàn) (S.iv,251) 

1) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng 

Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 

2) Rồi du sĩ Jambukhàdaka 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 rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Jambukhàdaka nói với Tôn giả 

Sàriputta: 

-- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, như vậy 

được nói đến. Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn? 

-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 

si, đây gọi là Niết-bàn. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến chứng đắc Niết-bàn? 

-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến chứng 

đắc Niết-bàn ấy. 

5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 

đưa đến chứng đắc Niết-bàn? 

-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 

ngành đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh tri kiến, 

chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 

tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, đây là con 

đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy. 
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6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 

là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn. Thật là vừa đủ, này 

Hiền giả, để không phóng dật. 

II. A-La-Hán (S.iv,251) 

1-2) ... 

3) -- "A-la-hán, A-la-hán", này Hiền giả Sàriputta, được 

gọi là như vậy. Này Hiền giả, thế nào là A-la-hán? 

-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 

si, đây gọi là A-la-hán. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 

chứng đắc A-la-hán ấy. 

5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 

đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy? 

-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 

ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định... Này Hiền giả, đây 

là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy. 

6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 

là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán. Thật là vừa đủ, này 

Hiền giả, để không phóng dật. 

III. Vị Thuyết Pháp (S.iv,252) 

1-2) ... 

3) -- Thưa Hiền giả, những ai là những vị thuyết thuận 

pháp ở đời? Những ai là những vị khéo thực hành ở đời? 

Những ai là những vị khéo đến ở đời? 
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4) -- Này Hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận 

tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, những ai thuyết 

pháp để đoạn tận si; những vị ấy là những vị thuyết thuận 

pháp ở đời. 

5) Này Hiền giả, những ai thực hành đoạn tận tham, 

thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si; những vị ấy là 

những vị khéo thực hành ở đời. 

6) Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho 

như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho 

không thể sanh khởi trong tương lai; những ai đoạn tận sân, 

cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 

thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; 

những ai đoạn tận si, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 

ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 

khởi trong tương lai; những vị ấy là những vị khéo đến ở đời. 

7) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận tham, sân và si ấy. 

8) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 

đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? 

-- Này Hiền giả, đây là Thánh đạo Tám ngành đưa đến 

đoạn tận tham, sân và si ấy; tức là chánh tri kiến... chánh 

định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 

đoạn tận tham, sân và si ấy. 

9) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 

là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. Thật là vừa đủ, 

này Hiền giả Sàriputta, để không phóng dật. 

IV. Có Cái Gì? (S.iv,253) 
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1) ... 

2) -- Với mục đích gì, này Hiền giả Sàriputta, Phạm 

hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama? 

-- Này Hiền giả, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn 

với mục đích liễu tri khổ. 

3) -- Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiền giả, 

đưa đến liễu tri khổ ấy? 

-- Có con đường, có đạo lộ, này Hiền giả, đưa đến liễu 

tri khổ ấy. 

4) -- Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này Hiền giả, 

đưa đến liễu tri khổ ấy? 

-- Ðấy là Thánh đạo Tám ngành, này Hiền giả, tức là 

chánh tri kiến... chánh định. Ðây là con đường, đây là đạo lộ, 

này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy. 

5) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 

là đạo lộ đưa đến liễu tri khổ ấy. Thật là vừa đủ, này Hiền 

giả, để không phóng dật. 

V. Ðiều Hòa Hơi Thở (Assàsa) (S.iv,254) 

1-2) ... 

3) -- "Ðạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi 

thở", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Cho đến 

như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến điều hòa hơi thở? 

-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 

khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 

sáu xúc xứ, cho đến như vậy là đạt được điều hòa hơi thở. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? 
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-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự 

chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. 

5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 

đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? 

-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 

ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này Hiền giả, đây 

là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi 

thở ấy. 

6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường... 

VI. Ðiều Hòa Hơi Thở Tối Thượng (S.iv,254) 

1-2) ... 

3) -- "Ðạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều 

hòa hơi thở tối thượng", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 

như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến điều 

hòa hơi thở tối thượng?  

-- Này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập 

khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 

sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp thủ; cho đến như 

vậy, này Hiền giả, là sự chứng đạt điều hòa hơi thở tối 

thượng. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 

chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy. 

5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì... (như kinh trên, 

số 5 và 6). 

VII. Thọ (S.iv,255) 
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1-2) ... 

3) -- "Thọ, thọ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 

như vậy. Này Hiền giả, thế nào là thọ?  

-- Có ba thọ, này Hiền giả, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất 

lạc thọ. Này Hiền giả, đây là những thọ này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến liễu tri những thọ ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu 

tri những thọ ấy. 

5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 

đưa đến liễu tri những thọ ấy?. .. (như kinh trên, số 5 và số 6, 

với những thay đổi cần thiết). 

VIII. Lậu Hoặc (S.iv,256) 

1-2) ... 

3) -- "Lậu hoặc, lậu hoặc", này Hiền giả Sàriputta, được 

nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là lậu hoặc? 

-- Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả, dục lậu, hữu lậu, 

vô minh lậu. Này Hiền giả, đây là ba lậu hoặc này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận các lậu hoặc ấy. 

5) (Như kinh trên, số 5 và 6, với những thay đổi cần 

thiết). 

IX. Vô Minh. (S.iv,256) 

1-2) ... 
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3) -- "Vô minh, vô minh", này Hiền giả Sàriputta, được 

nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là vô minh? 

-- Này Hiền giả, không biết rõ đối với khổ, không biết 

rõ đối với khổ tập khởi, không biết rõ đối với khổ đoạn diệt, 

không biết rõ đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, này 

Hiền giả, đây gọi là vô minh. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận vô minh ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận vô minh ấy? 

5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết). 

X. Khát Ái (S.iv,257) 

1-2) ... 

3) "Khát ái, khát ái", này Hiền giả Sàriputta, được nói 

đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khát ái? 

-- Có ba ái này, này Hiền giả, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Này Hiền giả, đây là ba khát ái này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận các khát ái ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận các khát ái ấy. 

5-6) (Như kinh trước, số 5 và 6, với những thay đổi cần 

thiết). 

XI. Bộc Lưu (Ogha) (S.iv,257) 

1-2) ... 



278    Chương IV: Tương Ưng Jambukhàdaka 

 

3) "Bộc lưu, bộc lưu", này Hiền giả Sàriputta, được nói 

đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là bộc lưu? 

-- Có bốn bộc lưu này, này dục bộc lưu, Hiền giả, hữu 

bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này Hiền giả, có bốn 

bộc lưu này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận các bộc lưu ấy. 

5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết) 

XII. Chấp Thủ (Upàdànam) (S.iv,258) 

1-2) ... 

3) -- "Thủ,thủ", này Hiền giả Sàriputta, được gọi là như 

vậy. Này Hiền giả, thế nào là thủ? 

-- Có bốn thủ này, này Hiền giả, dục thủ, kiến thủ, giới 

cấm thủ, ngã luận thủ. Này Hiền giả, đây là bốn thủ này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận bốn thủ ấy. 

5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết). 

XIII. Hữu (S.iv,258) 

1-2) ... 

3) -- "Hữu, hữu", này Hiền giả Sàriputta, như vậy được 

nói đến. Này Hiền giả, thế nào là hữu? 
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-- Có ba hữu này, này Hiền giả, dục hữu, sắc hữu, vô 

sắc hữu. Này Hiền giả, đây là các hữu này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến đoạn tận các hữu ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận các hữu ấy. 

5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết). 

XIV. Khổ (S.iv,259) 

1-2) ... 

3) -- "Khổ, khổ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 

như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khổ? 

-- Có ba khổ tánh này, này Hiền giả, khổ khổ tánh, 

hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này Hiền giả, đây là ba khổ 

tánh này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn 

tận các khổ tánh ấy. 

5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết). 

XV. Có Thân (Sakkàya) (S.iv,259) 

1-2) ... 

3) -- "Có thân, có thân", này Hiền giả Sàriputta, được 

nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là có thân? 

-- Năm uẩn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có 

thân: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn 
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và thức thủ uẩn. Này Hiền giả, những thủ uẩn này được Thế 

Tôn gọi là có thân. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 

đưa đến liễu tri có thân ấy?  

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu 

tri có thân ấy. 

5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi 

cần thiết). 

XVI. Khó Làm (S.iv,260) 

1-2) ... 

3) -- Này Hiền giả Sàriputta, trong Pháp luật này, cái gì 

là khó làm? 

-- Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp 

luật này. 

4) -- Ðối với người đã xuất gia, này Hiền giả, cái gì là 

khó làm? 

-- Ðối với người đã xuất gia, này Hiền giả, hoan hỷ 

(abhirati) là điều khó làm. 

5) -- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là 

khó làm? 

-- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó 

làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. 

6) -- Có lâu không, này Hiền giả, một người đã thực 

hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-la-hán? 

-- Không lâu, này Hiền giả. 

 



 

 

Chương V: Tương Ưng Sàmandaka 

 

I. Niết Bàn (S.iv,261) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, 

trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà. 

2) Rồi du sĩ Sàmandaka 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 

rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmandaka thưa với Tôn giả 

Sàriputta: 

-- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, được 

nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn? (Giống 

như kinh trước, Chương Bốn I, từ số 3 đến số 6.) 

 

II-XV.(S.iv,262) 

(Giống như trong Chương Bốn, số 2-15, với những thay 

đổi cần thiết). 

 

XVI. Khó Làm (S.iv,262) 

(Giống như Chương Bốn, số 16) 



 

 

Chương VI: Tương Ưng Moggalàna 

 

I. Với Tầm (S.iv,262) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, 

Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 

2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

-- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 

3) Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

-- Ở đây, này chư Hiền, trong khi tôi độc cư Thiền tịnh, 

tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên nơi tôi: "Thiền thứ 

nhất, Thiền thứ nhất", được gọi là như vậy. Thế nào là Thiền 

thứ nhất? 

4) -- Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 

một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Ðây gọi là 

Thiền thứ nhất. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, 

chứng và trú Thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục 

sanh, có tầm có tứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, 

các tưởng câu hữu với dục (kàma) được tác ý và hiện hành 

(samudàcaranti). 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 
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Thiền thứ nhất. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thiền thứ 

nhất! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ nhất". 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 

chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 

sanh, có tầm có tứ. 

8) Này chư Hiền, nếu ai nói một cách chơn chánh: "Vị 

đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí", 

người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Mahà Moggahàna là người 

đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí". 

II. Không Tầm (S.iv,263) 

1-2). .. 

3) -- "Thiền thứ hai, Thiền thứ hai", được nói đến như 

vậy. Thế nào là Thiền thứ hai? 

4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 

hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 

nội tĩnh, nhứt tâm". Ðây gọi là Thiền thứ hai. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, 

chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Này chư 

Hiền, khi tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với tầm 

được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 

Thiền thứ hai. Này Bà-la-môn, hãy đặt tâm vào Thiền thứ 

hai! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ hai! Hãy định tâm vào 

Thiền thứ hai!" 
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7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 

chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

III. Với Lạc (S.iv,264) 

1-2). .. 

3) -- "Thiền thứ ba, Thiền thứ ba", như vậy được nói 

đến. Như thế nào là Thiền thứ ba? 

4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 

mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 

thứ ba". Ðây gọi là Thiền thứ ba. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh 

giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 

trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này chư Hiền, do tôi trú với an 

trú này, các tưởng câu hữu với hỷ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Thiền thứ ba! Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào 

Thiền thứ ba! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ ba! Hãy định tâm 

vào Thiền thứ ba!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi ly hỷ 

trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 

Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trước) 

IV. Xả (S.iv,265) 

1-2). .. 
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3) -- "Thiền thứ tư, Thiền thứ tư", như vậy được nói 

đến. Như thế nào là Thiền thứ tư? 

4) Này chư Hiền, rồi tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 

trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh". 

Ðây gọi là Thiền thứ tư. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã 

cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 

lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú 

này, các tưởng câu hữu với lạc được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 

Thiền thứ tư. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thiền thứ tư! 

Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ tư! Hãy định tâm vào Thiền thứ 

tư!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi xả 

lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 

thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

V. Hư Không (S.iv,266) 

1-2). .. 

3) -- "Không vô biên xứ, Không vô biên xứ", như vậy 

được nói đến. Thế nào là Không vô biên xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối 

ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng: ‘Hư 

không là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ". Ðây gọi 

là Không vô biên xứ. 
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5) Rồi này chư Hiền, đoạn tận sắc tưởng một cách hoàn 

toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi 

biết rằng Hư không là vô biên, chứng và trú Không vô biên 

xứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu 

hữu với sắc được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Không vô biên xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 

vào Không vô biên xứ! Hãy nhứt tâm vào Không vô biên xứ! 

Hãy định tâm vào Không vô biên xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, vượt 

qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, 

không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng Hư không là vô biên, 

chứng và trú Không vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

VI. Thức (S.iv,266) 

1-2). .. 

3) -- "Thức vô biên xứ, Thức vô biên xứ", như vậy 

được nói đến. Thế nào là Thức vô biên xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 

rằng: ‘Thức là vô biên’, chứng và trú Thức vô biên xứ". Ðây 

gọi là Thức vô biên xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, vượt qua Không vô biên xứ, tôi 

biết rằng Thức là vô biên, chứng và trú Thức vô biên xứ... 

Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 

với Không vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
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phóng dật Thức vô biên xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 

vào Thức vô biên xứ! Hãy nhứt tâm vào Thức vô biên xứ! 

Hãy định tâm vào Thức vô biên xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền,sau một thời gian, tôi vượt qua 

Không vô biên xứ, biết rằng Thức là vô biên, chứng và trú 

Thức vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

VII. Vô Sở Hữu Xứ (S.iv,267) 

1-2). .. 

3) -- "Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ", như vậy được nói 

đến. Thế nào là Vô sở hữu xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 

rằng: ‘Không có sự vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ". Này 

chư Hiền, đây gọi là Vô sở hữu xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, sau khi vượt qua Thức vô biên xứ, 

tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 

Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 

với Thức vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Vô sở hữu xứ. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào 

Vô sở hữu xứ! Hãy nhứt tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy định 

tâm vào Vô sở hữu xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, vượt qua Thức 

vô biên xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú Vô 

sở hữu xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 
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VIII. Phi Tưởng (S.iv,268) 

1-2). .. 

3) -- "Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ", như vậy được nói đến. Thế nào là Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ? 

4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và 

trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Ðây gọi là Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi vượt qua Vô sở hữu xứ một 

cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 

với Vô sở hữu xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Này Moggalàna, hãy 

đặt tâm vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy nhứt tâm vào 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy định tâm vào Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi vượt qua Vô 

sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ. 

8) (Như số 8 của kinh trước). 

IX. Vô Tướng (S.iv,268) 

1-2). .. 

3) -- "Vô tướng tâm định, Vô tướng tâm định" (animitto 

cete samàdhi), như vậy được nói đến. Thế nào là Vô tướng 

tâm định? 
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4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo không tác ý tất cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm 

định". Ðây gọi là Vô tướng tâm định. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi không tác ý tất cả tướng, 

chứng và an trú Vô tướng tâm định. Này chư Hiền, do tôi trú 

với an trú này, (tôi đạt được) thức tùy thuận tướng 

(nimittànusarivinnànam). 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 

và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Vô tướng tâm định! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 

vào Vô tướng tâm định! Hãy nhứt tâm vào Vô tướng tâm 

định! Hãy định tâm vào Vô tướng tâm định!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi không tác ý 

tất cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. 

8) Này chư Hiền, nếu ai có nói một cách chơn chánh: 

"Vị đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thắng trí". 

Người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Moggalàna là người đệ tử 

được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thắng trí". 

X. Sakka (Ðế-thích) (S.iv,269) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, tại 

Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna như người lực sĩ duỗi 

cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như 

vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước mặt chư Thiên ở 

Tàvatimsa (Tam thập Tam thiên). 

I 

3) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 
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4) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ Sakka 

đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 

quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, sau khi 

thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 

cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y pháp. Do 

nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y 

chúng Tăng. Do nhân quy y chúng Tăng, này Thiên chủ, ở 

đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

5) -- Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y Phật. 

Do nhân quy y Phật, này Hiền giả Moggalàna, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Hiền giả 

Moggalàna, là quy y Pháp, này Hiền giả Moggalàna... là quy 

y chúng Tăng. Do nhân quy y chúng Tăng, thưa Hiền giả 

Moggalàna, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này. 

6-7-8) Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

9-10-11) Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

12-13-14) Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

15-16-17) Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... (giống 

như số 3,4,5 như trên, với những thay đổi cần thiết)... 
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II 

18) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 chư Thiên đi đến Tôn 

giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Moggalàna rồi đứng một bên. 

19) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ Sakka 

đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 

(avecca pasàdena) đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 

Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động 

đối với đức Phật, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là 

lòng tin bất động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn khéo 

thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà 

thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 

hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động như vậy đối với 

Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 

hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế 

Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là 

chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của 

Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 

Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, 

đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do nhân 

đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, này Thiên chủ, 

ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 

được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, 

này Thiên chủ, là đầy đủ hoàn toàn các giới được các bậc 
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Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị phá hoại, không 

bị lấm tấm, không bị ô nhiễm, đem lại giải thoát, được người 

trí tán thán, không bị ô nhiễm (bởi tham và si), đưa đến 

Thiền định. Do nhân đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái 

kính, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng sanh, sau 

khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này. 

20) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 

lòng tin bất động đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 

Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động 

đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Hiền giả 

Moggalàna, là đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: Ðây là 

pháp được Thế Tôn khéo giảng... được người có trí tự mình 

giác hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp, 

thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số chúng sinh, sau khi 

thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 

cõi đời này. Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 

lòng tin bất động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử 

của Thế Tôn... là vô thượng phước điền ở đời. Do nhân đầy 

đủ lòng tin bất động đối với chúng đệ tử của Thế Tôn, thưa 

Hiền giả Moggalàna, như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau 

khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này. Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là 

đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá 

hủy... đưa đến Thiền định. Do nhân đầy đủ các giới được các 

bậc Thánh ái kính, thưa Hiền giả Moggalàna, như vậy, ở đây 

một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 

lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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21-23) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

24-26) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

27-29) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

30) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 

31) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ Sakka 

đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 

đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 

Biến Tri... được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

32) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 

lòng tin bất động đối với đức Phật... được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. 

III 

33) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 

đến Tôn giả Mahà Moggalàna... 

34) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ Sakka 

đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 

quy y Phật, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng 

sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. Họ có được 10 pháp hơn chư Thiên 

khác: thiên thọ mạng, thiên sắc, thiên an lạc, thiên danh dự, 

thiên thù thắng, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, 

thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ, là sự quy y Pháp. Do 

nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
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thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có được 10 pháp lợi 

hơn các chư Thiên khác: thiên thọ mạng... thiên xúc. Lành 

thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng. Do nhân quy y Tăng, này 

Thiên chủ, như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 

hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này. Họ có được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: 

thiên thọ mạng... thiên xúc. 

35) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là quy y 

Phật... thiên xúc (như trên). 

36-38) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 Thiên nhơn... 

39-41) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 Thiên nhơn... 

42-44) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 Thiên nhơn... 

45-47) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 Thiên nhơn... 

IV 

48) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 Thiên nhơn đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 

49) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 

đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 

Biến Tri... Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối 

với đức Phật, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này. Họ có được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: thiên 

thọ mạng... thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ 

lòng tin bất động đối với Pháp... lòng tin bất động đối với 

chúng Tăng... là đầy đủ các giới được bậc Thánh ái kính... 

thiên xúc. 
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50) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 

lòng tin bất động đối với đức Phật... thiên xúc. 

51-53) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

54-56) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

57-60) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

61-63) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... thiên 

xúc. 

XI. Candana (S.iv,280) 

1-63) Rồi Thiên tử Candana... 

1-63) Rồi Thiên tử Suyàma... 

1-63) Rồi Thiên tử Santusita... 

1-63) Rồi Thiên chủ Sunimmita... 

1-63) Rồi Thiên tử Vasavatti... 



 

 

Chương VII: Tương Ưng Tâm 

 

I. Kiết Sử (S.iv,281) 

1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 

Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 

2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau 

buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và 

giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên: 

-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 

pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ 

khác ngôn từ? 

3) Ở đây, một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 

-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 

pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 

Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 

-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những 

pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 

4) Lúc bấy giờ, cư sĩ Citta đi đến Migapathaka để làm 

một số công việc phải làm. 

5) Cư sĩ Citta được nghe có một số đông Tỷ-kheo 

trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại 

ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây 

được khởi lên: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết 

sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 

nghĩa, chỉ khác ngôn từ?" Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 

"Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
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này là khác nghĩa, khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão 

trả lời: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những 

pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 

6) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão ấy; sau 

khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 

bên. 

7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo 

trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có một 

số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, 

ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này, khởi lên câu 

chuyện sau đây: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết 

sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 

nghĩa, chỉ khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 

"Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 

này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 

-- Có vậy, này Cư sĩ. 

8) -- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết 

sử; các pháp này là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch 

chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Ở đây, 

một số người có trí, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lời nói. 

9) Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và 

con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay 

một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò đực đen là kiết sử 

cho con bò đực trắng, và con bò đực trắng là kiết sử cho con 

bò đực đen". Nói như vậy có phải là nói một cách chơn 

chánh không? 

-- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen 

không phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con bò đực 
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trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì 

chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ách, ở đây 

chính cái ấy là kiết sử. 

10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không 

phải là trói buộc của các sắc; các sắc không phải là trói buộc 

của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, 

dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là 

trói buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các 

hương... Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân 

không phải là trói buộc của các xúc... Ý không phải là trói 

buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải là trói buộc 

của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục 

tham ấy ở đây chính là trói buộc. 

11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích 

thay cho Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục 

(kamati) lời dạy thâm sâu của đức Phật. 

II. Isidattà (1) (S.iv,283) 

1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 

Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 

2) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 

khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 

bên. 

3) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo 

trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão 

ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con.  

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 
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4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng lão 

đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các Tỷ-kheo 

trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị rồi ra đi. 

5) Các vị Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi đêm ấy đã mãn, 

vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của cư sĩ Citta; 

sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. 

6) Cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 

đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. 

7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 

(dhàtunànattam) được nói đến như vậy. Bạch Thượng tọa, 

cho đến như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt?  

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

8) Lần thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 

được nói đến như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đến như thế 

nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt? 

Lần thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

9) Lần thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 

được nói đến như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đến như thế 

nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt? 

Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu 

nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 

11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 
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-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ấy của cư sĩ 

Citta. 

-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 

12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi: "'Giới sai biệt, 

giới sai biệt', bạch Thượng tọa Thera, được nói đến như vậy. 

Cho đến như thế nào, bạch Thượng tọa, Thế Tôn nói đến về 

giới sai biệt" chăng? 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

-- Này Gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như 

sau: "Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... Ý giới, pháp giới, 

ý thức giới". Cho đến như vậy, này Cư sĩ, Thế Tôn nói về 

giới sai biệt tánh. 

13) Gia chủ Citta, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 

Isidattà nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng dường các 

Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng vị loại cứng và 

loại mềm. 

14) Các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay 

khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

15) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 

-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã được 

Ông trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. Này Hiền giả 

Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, Hiền 

giả hãy trả lời như vậy. 

III. Isidattà (2) (S.iv,285) 

1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 

Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         301 

 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 

khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 

bên. 

3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 

trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị Trưởng lão 

ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 

4) Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 

lão đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các Tỷ-kheo 

trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị ấy rồi ra đi. 

5) Các Tỷ-kheo trưởng lão ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, 

vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ 

Citta; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 

6) Rồi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 

đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. 

7) Ngồi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi 

lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới là không 

thường còn? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? 

Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là 

khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không 

tồn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 

khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại 

sau khi chết?". Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 

kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cái gì 

có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không 

có mặt? 

Khi được nói vậy, Tôn giả Thera im lặng. 
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8) Lần thứ hai, gia chủ Citta... 

9) Lần thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi 

lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô 

thường? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh 

mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác? 

Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại 

sau khi chết? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 

khi chết?" Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh 

Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cái gì có 

mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không có 

mặt?  

Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu 

nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 

11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ấy của gia 

chủ Citta. 

-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 

12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi như sau: "Bạch 

Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 

'Thế giới là thường còn...' Bạch Thượng tọa, các tà kiến này 

do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, 

chúng không có mặt" chăng? 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

-- Này Gia chủ, một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 

"Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? Thế giới 
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là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là 

một, hay sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại 

sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? Như 

Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Lại có 

thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. 

Này Gia chủ, do thân kiến có mặt, nên các tà kiến này có 

mặt. Do thân kiến không có mặt, nên chúng không có mặt? 

13) -- Bạch Thượng tọa, như thế nào là thân kiến có 

mặt? 

-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không được 

thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 

không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc 

Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 

không tu tập pháp các bậc Chân nhân. Họ quán sắc như là tự 

ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 

ngã ở trong sắc... quán thọ như là tự ngã... tưởng... các 

hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 

hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Như vậy, 

này Gia chủ, là thân kiến có mặt. 

14) -- Và như thế nào, bạch Thượng tọa, là thân kiến 

không có mặt? 

-- Ở đây, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử được thấy 

các bậc Thánh, thuần phục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 

các bậc Thánh, được thấy các bậc Chân nhân, thuần thục 

pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị 

ấy không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 

hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán 

thọ... tưởng... hành... không quán thức như tự ngã, hay tự ngã 

như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 

thức. Như vậy, này Gia chủ, là thân kiến không có mặt. 
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15) -- Bạch Thượng tọa, Tôn đức (Ayyo) Isidattà từ đâu 

đến? 

-- Này Gia chủ, tôi từ Avanti đến. 

-- Bạch Thượng tọa, tại Avanti, có một thiện nam tử tên 

Isidattà, một người bạn xa cách của chúng tôi, đã xuất gia tu 

hành? 

-- Thưa phải, này Gia chủ. 

-- Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ấy ở đâu? 

Khi được nói vậy, Tôn giả Isidattà im lặng. 

-- Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức ấy là Isidattà 

chăng? 

-- Thưa phải, này Gia chủ. 

-- Vậy bạch Thượng tọa, Tôn đức Isidattà hãy thỏa 

thích ở tại Macchikàsanda. Khả ái là rừng Ambàtaka! Con sẽ 

hết sức cố gắng để cúng dường Tôn đức Isidattà với các vật 

dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ. 

16) Rồi Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời nói của Tôn 

giả Isidattà, tự tay làm thỏa mãn, tự tay cúng dường các Tỷ-

kheo trưởng lão với các món ăn thượng hạng loại cứng và 

loại mềm. 

17) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời 

tay khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

18) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 

-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã được 

Hiền giả trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. Này Hiền 
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giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, 

Hiền giả hãy trả lời như vậy. 

IV. Mahaka (S.iv,288) 

1) Một thời, một số đông các Tỷ-kheo trưởng lão trú tại 

Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 

khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 

bên. 

3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 

trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão 

ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 

4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 

6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 

cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng 

vị loại cứng và loại mềm. 

7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay khỏi 

bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ Citta, sau khi 

nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư tàn", liền đi theo sau 

lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 

8) Lúc bấy giời, trời nóng rất là gay gắt (kutthitam). Và 

các Tỷ-kheo trưởng lão ấy đi với thân như bị chảy thành 

nước, vì các vị ấy đã ăn bữa ăn đầy đủ. 

9) Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất giữa 

chúng Tỷ-kheo ấy. Rồi Tôn giả Mahaka thưa với Tôn giả Thera: 
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-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luồng gió 

mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột xuống. 

-- Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luồng gió 

mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột xuống. 

10) Rồi Tôn giả Mahaka thực hành thần thông khiến 

cho gió mát thổi, cơn giông nổi lên, có mưa từng hột xuống. 

11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo mới tu 

nhất trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thần thông lực như 

vậy". 

12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 

xá) liền nói với Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa rồi. 

-- Như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Làm như 

vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Cúng dường như vậy là 

vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. 

13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, còn 

Tôn giả Mahaka đi đến tịnh xá của mình. 

14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 

đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một bên. 

15) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói Tôn giả Mahaka: 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 

thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thần thông. 

-- Vậy này Gia chủ, hãy trải thượng y trong hành lang 

và rải một bó cỏ. 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 

thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 
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16) Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then cửa 

lại, thực hành thần thông lực khiến cho ngọn lửa phun ra từ 

lỗ ống khóa và giữa các khe cửa, đốt cháy cỏ nhưng không 

đốt cháy thượng y. 

17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 

dựng ngược, đứng một bên. 

18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với gia 

chủ Citta: 

-- Thôi, như vậy là vừa rồi, này Gia chủ. 

-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 

Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. Cúng 

dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. Bạch 

Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka hãy sống thoải mái ở tại 

Macchikàsanda. Khả ái là rừng Ambàtaka! Con sẽ cố gắng 

cúng dường cho Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 

19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, 

đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 

Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 

V. Kàmabhù (1)(S.iv,291) 

1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú ở Macchikàsanda, tại 

rừng Ambàtaka. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhù; sau khi 

đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù rồi ngồi xuống một bên. 

3) Tôn giả Kàmabhù nói với gia chủ Citta đang ngồi 

một bên: 

-- Này Gia chủ, lời này được nói đến: 
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Bộ phận được tinh thuần, 

Mái trần che mầu trắng, 

Chỉ có một bánh xe, 

Cỗ xe liên tục chạy. 

Hãy xem vị đang đến, 

Không vi phạm lỗi lầm, 

Chặt đứt được dòng nước, 

Không còn bị trói buộc. 

Này Gia chủ, lời nói vắn tắt này, ý nghĩa phải được 

hiểu như thế nào một cách rộng rãi? 

-- Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế Tôn 

nói đến? 

-- Ðúng vậy, này Gia chủ. 

-- Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ 

đến ý nghĩa. 

4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với Tôn 

giả Kàmabhù: 

-- "Bộ phận được tinh thuần", bạch Thượng tọa, là đồng 

nghĩa với các giới luật. "Mái trần che màu trắng", bạch 

Thượng tọa, là đồng nghĩa với giải thoát. "Một bánh xe", 

bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với niệm. "Liên tục chạy", 

bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với đi tới đi lui. "Cỗ xe", 

bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại tạo 

thành này, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô 

thường, bị biến hoại, bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. 

Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là một lỗi lầm. 

Si là một lỗi lầm. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 

chúng được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 

cây ta-la, không có thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong 

tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc được 
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gọi là không vi phạm lỗi lầm. "Vị đang đến", bạch Thượng 

tọa, là đồng nghĩa với vị A-la-hán. "Dòng nước", bạch 

Thượng tọa, là đồng nghĩa với khát ái. Ðối với Tỷ-kheo đã 

đoạn tận các lậu hoặc, khát ái ấy được đoạn tận, cắt đứt tận 

gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không có thể tái sanh, 

không có thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã 

đoạn tận các lậu hoặc được gọi là chặt đứt được dòng nước. 

Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói buộc. 

Si là trói buộc. Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, chúng được 

đoạn tận, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, 

không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do 

vậy, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không bị trói 

buộc. 

5) Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thế 

Tôn nói đến: 

Bộ phận được tinh thuần, 

Mái trần che mầu trắng, 

Chỉ có một bánh xe, 

Cỗ xe liên tục chạy. 

Hãy xem vị đang đến, 

Không vi phạm lỗi lầm, 

Chặt đứt được dòng nước, 

Không còn bị trói buộc. 

Bạch Thượng tọa, lời nói vắn tắt này, ý nghĩa cần phải 

được hiểu rộng là như vậy. 

6) --Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi đắc 

thay cho Ông, này Gia chủ!  

Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục lời dạy thâm sâu của 

đức Phật. 



310     Chương VII: Tương Ưng Tâm 

 

VI. Kàmabhù (2) (S.iv,193) 

1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 

tại rừng Ambàtaka. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 

đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa Tôn giả Kàmabhù: 

-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 

-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và ý 

hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói, 

rồi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

-- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thế nào là 

khẩu hành? Thế nào là ý hành? 

-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này Gia chủ, là thân hành. 

Tầm và tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 

nói... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 

hành? Vì sao tầm và tứ là khẩu hành? Vì sao tưởng và thọ là 

ý hành? 

-- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các pháp 

này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra là thân hành. 

Trước phải tầm cầu, tư sát, này Gia chủ, sau mới phát lời nói; 

do vậy, tầm và tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ thuộc về ý. 
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Những pháp này liên hệ đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý 

hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

6) -- Như thế nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt thọ 

tưởng định? 

-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định 

không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ tưởng định", 

hay: "Tôi đang chứng đạt Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã 

chứng đạt Diệt thọ tưởng định". Do tâm vị ấy trước đã được 

tu tập như vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu nữa: 

7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 

Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, thân 

hành, hay khẩu hành, hay ý hành? 

-- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 

khẩu hành được diệt trước, thứ đến thân hành, rồi đến ý 

hành. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh chung, 

và Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những người 

này có những sai khác gì? 

-- Ðối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia chủ, 

thân hành người ấy được đoạn diệt, được khinh an; khẩu 

hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành được đoạn diệt, 
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được khinh an, thọ mạng được đoạn tận; sức nóng được tịnh 

chỉ; các căn bị hủy hoại. Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ 

tưởng định, này Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; 

khẩu hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn diệt, 

khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận; sức nóng không bị 

tịnh chỉ; các căn được trong sáng. Này Gia chủ, người đã 

chết, đã mệnh chung và Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 

định, giữa những người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa. 

9) -- Như thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt thọ 

tưởng định? 

-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 

không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: 

"Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã ra khỏi 

Diệt thọ tưởng định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như 

vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

10) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 

Thượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành, 

hay ý hành? 

-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, ý 

hành khởi lên trước, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 

...hỏi thêm câu hỏi nữa: 

11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 

Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 
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-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được ba 

xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 

nữa: 

12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng 

tọa, tâm thiên về đâu, hướng về đâu, nghiêng về đâu? 

-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 

tâm vị ấy thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, nghiêng về viễn 

ly. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói 

rồi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 

nhiều cho sự chứng đắc Diệt thọ tưởng định? 

-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 

trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho Gia chủ. 

Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều cho Diệt thọ 

tưởng định được chứng đắc. Ðó là Chỉ và Quán. 

VII. Godatta (S.iv,295) 

1) Một thời Tôn giả Godatta trú ở Macchikàsanda, tại 

Ambàtavana. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Godatta; sau khi 

đến, đảnh lễ Tôn giả Godatta rồi ngồi xuống một bên. 

3) Tôn giả Godatta nói với gia chủ Citta đang ngồi một 

bên: 
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-- Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm 

giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát, 

những pháp này là khác ngôn từ, hay đồng nghĩa chỉ khác 

ngôn từ? 

-- Bạch Thượng tọa, có pháp môn, theo pháp môn ấy, 

các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ. Bạch Thượng tọa, 

cũng có pháp môn, theo pháp môn ấy, các pháp này đồng 

nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 

4) -- Nhưng, này Gia chủ, pháp môn nào, theo pháp 

môn ấy, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ? 

5) -- Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo an trú, biến mãn 

một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ 

hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư. Như 

vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 

tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không 

sân. Với tâm câu hữu với bi... với tâm câu với hỷ... an trú 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng vậy, 

phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương 

thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 

thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 

mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, 

không sân. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô lượng tâm giải 

thoát. 

6) Và bạch Thượng tọa, như thế nào là vô sở hữu tâm 

giải thoát? Ở đây, Tỷ-kheo vượt lên Thức vô biên xứ một 

cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú 

Vô sở hữu xứ. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô sở hữu tâm 

giải thoát. 
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7) Và bạch Thượng tọa, thế nào là không tâm giải 

thoát? Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo đi đến rừng, hay đi 

đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống và suy tư: "Cái này là 

trống không tự ngã hay ngã sở hữu". Bạch Thượng tọa, đây 

gọi là không tâm giải thoát. 

8) Và bạch Thượng tọa, thế nào là vô tướng tâm giải 

thoát? Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo không tác ý tất cả 

tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. Bạch Thượng tọa, 

đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. 

9) Ðây là pháp môn, bạch Thượng tọa, theo pháp môn 

ấy, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 

10) Và bạch Thượng tọa, pháp môn nào, theo pháp môn 

ấy, các pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 

11) Tham dục (ràga) làm sự đo lường, sân làm sự đo 

lường, si làm sự đo lường. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các 

lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận gốc rễ, bị làm như 

thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh 

khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối các vô lượng tâm 

giải thoát, bất động tâm giải thoát được xem là tối thượng. 

Nhưng bất động tâm giải thoát này trống không, không có 

tham; trống không, không có sân; trống không, không có si. 

12) Tham dục, bạch Thượng tọa, là một chướng ngại, 

sân là một chướng ngại, si là một chướng ngại. Ðối với Tỷ-

kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận 

gốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 

không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối 

với các vô sở hữu tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát 

được xem là tối thượng. Nhưng bất động tâm giải thoát này 

được trống không, không có tham; trống không, không có 

sân; trống không, không có si.  
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13) Tham dục, bạch Thượng tọa, tác thành tướng, sân 

tác thành tướng, si tác thành tướng. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn 

tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt đứt tận gốc rễ, bị 

làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không 

thể sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối với các 

vô tướng tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát được xem là 

tối thượng. Nhưng bất động tâm giải thoát này trống không, 

không có tham; trống không, không có sân; trống không, 

không có si. 

14) Ðây là pháp môn, bạch Thượng tọa, do pháp môn 

ấy, các pháp này là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. 

VIII. Nigantha (Ni-kiền-tử) (S.iv,297) 

1-2) Lúc bấy giờ, Nigantha Nàtaputta đã đi đến 

Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 

3) Gia chủ Citta được nghe Nigantha Nàtaputta đã đi 

đến Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 

4) Rồi gia chủ Citta cùng với một số đông gia chủ khác 

đi đến Niganttha Nàtaputta; sau khi đến, nói lên những lời 

hỏi thăm xã giao, sau khi nói lên những lời hỏi thăm xã giao 

thân hữu liền ngồi xuống một bên. 

5) Nigantha Nàtaputta nói với gia chủ Citta đang ngồi 

một bên: 

-- Có phải, này Gia chủ, Ông tin tưởng vào lời dạy này 

của Sa-môn Gotama: "Có một định không tầm, không tứ, có 

sự đoạn diệt các tầm và tứ"? 

-- Thưa Tôn giả, ở đây tôi không có đặt lòng tin vào 

Thế Tôn trong vấn đề: "Có một Thiền định không tầm, 

không tứ, có sự đoạn diệt các tầm và tứ". 
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6) Ðược nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 

hội chúng của mình và nói: 

-- Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia chủ 

Citta này! Thật không hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật 

không hư vọng là gia chủ Citta này! Ai nghĩ rằng tầm và tứ 

có thể đoạn diệt được tức là nghĩ rằng có thể trói được gió 

trong cái lưới. Ai nghĩ rằng tầm và tứ có thể đoạn diệt được 

tức là nghĩ rằng có thể dùng nắm tay của mình để chận đứng 

dòng nước sông Hằng. 

7) -- Tôn giả nghĩ thế nào, thưa Tôn giả, cái gì thù 

thắng hơn, trí hay là lòng tin? 

-- Này Gia chủ, trí thù thắng hơn lòng tin. 

8) -- Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly dục, ly bất thiện 

pháp, tôi chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 

do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, 

tôi làm tịnh chỉ các tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ hai. 

Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi đoạn tận hỷ... chứng và trú 

Thiền thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi có thể đoạn tận 

lạc... chứng và trú Thiền thứ tư. Biết như vậy, thưa Tôn giả, 

thấy như vậy, tôi sẽ đi đến lòng tin đối với bất cứ vị Sa-môn 

hay vị Bà-la-môn nào rằng: "Có Thiền định không tầm, 

không tứ, có sự đoạn diệt các tầm và tứ". 

9) Khi nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 

hội chúng của mình và nói: 

-- Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật không chất trực là 

gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật hư 

vọng là gia chủ Citta này! 

-- Thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả rằng: "Chư 

Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia chủ Citta này! 
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Thật không hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật không hư 

vọng là gia chủ Citta này!". Và này, thưa Tôn giả, tôi hiểu lời 

nói của Tôn giả rằng: "Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật 

không chất trực là gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ 

Citta này! Thật hư vọng là gia chủ Citta này!" 

10) Thưa Tôn giả, nếu lời nói đầu tiên của Tôn giả là 

chơn chánh, thời lời nói sau của Tôn giả là hư ngụy. Thưa 

Tôn giả, nếu lời nói sau của Tôn giả là chơn chánh, thời lời 

nói đầu của Tôn giả là hư ngụy. Thưa Tôn giả, có mười câu 

hỏi hợp lý này, nếu Tôn giả hiểu ý nghĩa của chúng, thời Tôn 

giả đấm trả (patihareyyàsi) tôi một đấm cùng với chúng 

Nigantha. Một câu hỏi, một câu giải thích, một câu trả lời. 

Hai câu hỏi, hai câu giải thích, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba 

câu giải thích, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu giải thích, 

bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, năm câu giải thích, năm câu trả 

lời. Sáu câu hỏi, sáu câu giải thích, sáu câu trả lời. Bảy câu 

hỏi, bảy câu giải thích, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tám câu 

giải thích, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu giải thích, 

chín câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu giải thích, mười câu 

trả lời. 

11) Rồi gia chủ Citta không hỏi Nigantha Nàtaputta 

mười câu hỏi hợp lý này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

IX. Acela (Lõa thể) (S.iv,300) 

1). .. 

2) Lúc bấy giờ lõa thể Kassapa đã đi đến 

Macchikàsanda, một bạn cũ của gia chủ Citta khi còn là gia 

chủ. 

3) Gia chủ Citta nghe lõa thể Kassapa, một bạn cũ của 

mình khi còn là gia chủ, đã đến Macchikàsanda. 
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Rồi gia chủ Citta đi đến lõa thể Kassapa; sau khi đến, 

nói lên với lõa thể Kassapa những lời chào đón hỏi thăm, sau 

khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 

xuống một bên. 

4) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói với lõa thể Kassapa: 

-- Tôn giả Kassapa, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? 

-- Này Gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 

5) -- Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ấy, Tôn giả có 

chứng được pháp thượng nhơn nào, tri kiến thù thắng nào 

xứng đáng bậc Thánh và được lạc trú? 

-- Này Gia chủ, trong suốt ba mươi năm ấy, ta không 

chứng được và không được lạc trú một pháp thượng nhân 

nào, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, ngoại trừ 

sự lõa thể, sự trọc đầu, sự phủi bụi và đất cát 

(pàvàlanipphotana). 

6) Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể 

Kassapa: 

-- Thật là bất tư nghì, thật là hy hữu, chánh pháp được 

thuyết trong suốt ba mươi năm ấy, không chứng được, không 

được lạc trú một pháp thượng nhân nào, một tri kiến thù 

thắng xứng đáng bậc Thánh! 

7) -- Này Gia chủ, đã bao lâu Ông làm người cư sĩ? 

-- Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba mươi 

năm. 

8) -- Trong suốt ba mươi năm ấy, này Gia chủ, Ông có 

chứng được và được lạc trú pháp thượng nhân nào, tri kiến 

thù thắng xứng đáng bậc Thánh? 
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-- Sao lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi muốn, 

thưa Tôn giả, tôi ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 

Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 

có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi chỉ tịnh tầm và tứ... 

chứng và trú Thiền thứ hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly 

hỷ... tôi chứng và trú Thiền thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 

giả, đoạn tận lạc... tôi chứng và trú Thiền thứ tư. Nếu tôi 

mệnh chung sớm hơn Thế Tôn, thưa Tôn giả, không có gì lạ, 

nếu Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: "Không có một kiết sử 

nào, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, Citta trở lui tại thế giới 

này nữa". 

9) Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ 

Citta: 

-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa 

Tôn giả, Chánh pháp được khéo thuyết. Một gia chủ mặc áo 

trắng lại có thể chứng đạt được, lại có thể lạc trú pháp 

thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh! Thưa 

Gia chủ, hãy cho tôi được xuất gia trong Pháp và Luật này. 

Hãy cho tôi thọ đại giới. 

10) Rồi gia chủ Citta đưa lõa thể Kassapa đến một số 

Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, thưa với các Tỷ-kheo 

trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, lõa thể Kassapa này là một 

người bạn của chúng con khi chúng con còn là gia chủ. Chư 

Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, cho thọ đại giới. 

Con sẽ cố gắng cúng dường các vật liệu như y, đồ ăn khất 

thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

11) Lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và Luật 

này, được thọ đại giới. Ðược thọ đại giới không bao lâu, Tôn 

giả Kassapa sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
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tâm, tinh cần. Không bao lâu vị ấy đạt được mục đích mà các 

thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình hướng đến: đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 

tự mình chứng tri với thượng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy 

biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 

làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

12) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 

X. Thăm Người Bệnh (S.iv,302) 

1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, 

chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây 

trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ Citta: 

-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 

thành vua Chuyển luân Thánh vương!" 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư Thiên 

ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở 

rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 

-- Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái 

ấy cần phải bỏ đi và vượt qua. 

4) Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các bà 

con huyết thống nói với gia chủ Ciita: 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có 

nói lung tung. 

-- Tôi nói với các vị những gì khiến các vị nói với tôi: 

"Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có nói 

lung tung"? 
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-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: "Cái ấy là vô 

thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi 

và vượt qua". 

-- Vì rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 

chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây 

trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này Gia chủ, hãy nguyện: 

'Trong tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 

vương'". Cho nên tôi mới trả lời với họ: 'Cái ấy là vô thường, 

cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt 

qua'". 

5) -- Này Thiện gia nam tử, các chư Thiên ở hoa viên... 

các cây trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì mà nói với Ông: 

"Này Gia chủ hãy nguyện: 'Trong tương lai, ta sẽ thành vua 

Chuyển luân Thánh vương""? 

-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 

Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây 

trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta này giữ 

giới, tánh thiện, nếu phát nguyện: 'Trong tương lai, ta sẽ 

thành vị Chuyển luân Thánh vương!" Tâm nguyện thanh 

tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho thành công người trì giới, sẽ đem 

đến quả đúng pháp". Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở 

rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 

cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên đã nói 

như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 'Trong tương lai ta 

làm vị Chuyển luân Thánh vương"". Do vậy, tôi nói với họ: 

"Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy 

cần phải bỏ đi và vượt qua". 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng tôi. 

-- Vậy các Ông cần phải học như sau: "Chúng tôi sẽ 

đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, 
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bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 

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

Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". Chúng tôi sẽ có đủ lòng tin bất 

động đối với Pháp: 'Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 

thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có 

khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'. 

Chúng tôi sẽ có đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 

'Thiện hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng 

đệ tử của Thế Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 

tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được tôn kính, 

đáng được cung kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp 

tay, là phước điền vô thượng ở đời'. Tất cả những gì có thể 

đem cho trong gia tộc, tất cả phải đem cúng dường, phân 

phát cho những vị trì giới và có thiện tánh". 

Như vậy, các Ông cần phải học tập. 

7) Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bè thân hữu, các 

bà con huyết thống có tịnh tín đối với đức Phật, đối với Pháp, 

đối với chúng Tăng và khuyên họ bố thí, vị ấy liền mệnh 

chung. 
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I. Canda (Tàn bạo) (S.iv,305) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 

(Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 

2) Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây, có 

người được gọi tên là tàn bạo? Do nhân gì, do duyên gì ở 

đây, có người được gọi là hiền lành (sùrato)? 

4) -- Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục (ràyo) 

chưa được đoạn tận. Do tham dục (ràga) chưa được đoạn tận, 

người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác 

làm phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được 

gọi là tàn bạo. Sân chưa được đoạn tận. Do sân chưa được 

đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị 

người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người 

ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Si chưa được đoạn tận. Do si 

chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn 

nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện 

hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. 

Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 

người được gọi tên là tàn bạo. 

5) Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục 

được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên người ấy 

không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người 

khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người 

ấy do vậy được gọi là hiền lành. Sân được đoạn tận. Do sân 
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đã được đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho 

phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn 

nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. 

Si đã được đoạn tận. Do si đã đoạn tận nên người ấy không 

bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm 

cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy 

được gọi là hiền lành. 

Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 

người được gọi tên là hiền lành. 

6) Ðược nghe nói vậy, thôn trưởng Canda bạch Thế 

Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 

Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 

bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 

cho kẻ bị 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. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho 

đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

II. Puta (S.iv,306) 

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

Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Talaputa, nhà vũ kịch sư (natagàmani), đi đến 

Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 

bên. 

3) Ngồi một bên, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 

-- Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị Ðạo sư, Tổ sư 

thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "Ai là nhà vũ kịch, 
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trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, 

làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân 

hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười 

(pahàsadeve)". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ 

có hỏi Ta về điều này. 

4) Lần thứ hai, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Ðạo sư, Tổ sư 

thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "Ai là nhà vũ kịch, 

trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự 

thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi 

thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay 

cười". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ 

có hỏi Ta về điều này. 

5) Lần thứ ba, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Ðạo sư, các vị Tổ 

sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "Ai là nhà vũ 

kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả 

sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi 

thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay 

cười". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

-- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói rằng: "Thôi 

vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta về 

điều này". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời cho Ông. 

6) Này Thôn trưởng, đối với những loài hữu tình thuở 

trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, 

nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường, tập 

trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng 
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tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với những loại hữu tình 

thuở trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, 

nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập 

trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân 

của họ càng tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với loài hữu 

tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng si, còn bị lòng si trói 

buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường 

tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si 

của họ càng tăng thịnh. 

7) Người ấy tự mình đắm say, phóng dật, làm người 

khác đắm say và phóng dật, sau khi thân hoại mạng chung, 

sẽ sanh trong địa ngục Hý tiếu (Pahàso). Nếu người ấy có 

(tà) kiến như sau: "Người vũ kịch nào, trên sân khấu hay 

giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng 

vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 

sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". Như vậy là tà kiến. 

Ai rơi vào tà kiến, này Thôn trưởng, Ta nói rằng người ấy chỉ 

có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là súc sanh. 

8) Khi được nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc và 

rơi nước mắt. 

-- Chính vì vậy, này Thôn trưởng, Ta đã không chấp 

nhận và nói: "Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở 

đây. Chớ có hỏi Ta về điều này". 

-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã 

nói như vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn, vì con đã bị các Ðạo sư, 

các Tổ sư vũ kịch thời trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá 

con, dắt dẫn lầm lạc con rằng: "Người vũ kịch nào trên sân 

khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm 

quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". 
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9) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 

Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 

bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 

cho kẻ bị 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. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ 

đại giới! 

10) Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia với Thế Tôn, 

được thọ đại giới. 

11) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Talaputa... trở 

thành một vị A-la-hán nữa. 

III. Yodhàjivo (Kẻ chiến đấu) (S.vi,308) 

1) ... 

2) Rồi chiến đấu sư Yodhàjivo đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: 

-- Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị Ðạo sư, Tổ sư 

thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng: "Vị chiến đấu 

viên nào trong chiến trường, hăng say, tinh tấn; do hăng hay 

tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại; vị ấy, sau 

khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên 

tên là Saràjità". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

-- Thôi vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. 

Chớ có hỏi Ta về điều này. 

4) Lần thứ hai... 

5) Lần thứ ba, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị Ðạo sư, Tổ sư 

thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng: "Vị chiến đấu 

viên nào trong chiến trường hăng say, tinh tấn; do hăng say, 

tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị ấy, sau 

khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên 

tên là Saràjità". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

-- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói rằng: "Thôi 

vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta 

về điều này". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời. 

6) Này Chiến đấu sư, đối với chiến đấu viên nào trong 

chiến trường hăng say, tinh tấn, tâm của vị ấy trước đó phải 

có những ý nghĩ thấp kém, ác ý, ác nguyện như sau: "Mong 

rằng các loài hữu tình ấy bị giết, bị bắt, bị tàn sát, bị tàn 

hại!", hay: "Mong họ chớ có tồn tại!" Do vị ấy hăng hái, tinh 

tấn như vậy, nếu vị ấy bị người khác tàn sát, đánh bại, thời 

người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào địa 

ngục tên là Saràjità. Nếu người ấy có tà kiến như sau: "Vị 

chiến đấu viên nào giữa chiến trường hăng say, tinh tấn; do 

hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị 

ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 

chư Thiên tên là Saràjità". Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà 

kiến này, này Chiến đấu sư, Ta nói rằng, người ấy chỉ có một 

trong hai sanh thú: Một là địa ngục, hai là súc sanh. 

7) Khi được nói vậy, vị chiến đấu sư phát khóc, rơi nước 

mắt. 

-- Chính vì vậy, này Chiến đấu sư, Ta không chấp nhận 

và nói: "Thôi vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. 

Chớ có hỏi Ta về điều này". 

-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã 

nói như vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn, vì con đã bị các Ðạo sư, 
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các Tổ sư, các chiến đấu viên thuở trước đã lâu ngày lừa dối 

con, dối trá con, dắt dẫn con lầm lạc, nói rằng: "Ai là người 

chiến đấu viên giữa các chiến trường hăng say, tinh tấn; do 

hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị 

ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 

chư Thiên tên là Saràjità". 

8) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho đến 

mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng! 

IV. Voi (S.iv,310) 

1) ... 

2-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị tượng sư 

hay người nài voi). 

V. Ngựa (S.iv,310) 

1-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị mã sư 

hay người huấn luyện ngựa). 

VI. Người Ðất Phương Tây hay Người Ðã Chết (S.iv,311) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 

Pàvàrikamba. 

2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; 

sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 

bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, 

mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước 

được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã 

chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài 

(uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. 

Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng 
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Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này? 

4) -- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 

Ông kham nhẫn hãy trả lời. 

5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một 

người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong 

các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 

phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng 

đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi 

cùng khắp và nói rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này!" Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân 

cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay 

do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng 

chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

6) -- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng 

đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng 

đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi 

cùng khắp và nói rằng: "Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi 

lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!" Ông nghĩ 

thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn 

của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân 

chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi 

dạt vào bờ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy 

của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
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hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân 

hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ 

họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói 

rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!" Nhưng người ấy, 

sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục. 

7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ở đây, có người 

từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh 

trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 

độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có 

sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 

tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và 

nói rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, 

được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!" Ông nghĩ 

thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của 

quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do 

nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, 

có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

8) -- Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một 

ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 

sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng 

vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông 

hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 

tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và 

nói: "Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu 

xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này 

sữa đông và dầu!". Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa 

đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng 

đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng 
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khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay 

chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ 

bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 

lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri 

kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu 

khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: "Mong rằng 

người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục!" Nhưng người ấy sau khi thân hoại 

mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta 

bạch Thế Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 

Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 

bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 

cho kẻ bị 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. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho 

đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

VII. Thuyết Pháp (S.iv,314) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 

Pàvàrikamba. 

2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; 

sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 



334    Chương VIII: Tương Ưng Thôn Trưởng 

 

3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 

bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sống vì hạnh phúc, 

vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu 

tình? 

-- Ðúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh 

phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài 

hữu tình. 

4) -- Nhưng vì sao, bạch Thế Tôn, đối với một số 

người, Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn; đối 

với một số người, Thế Tôn thuyết pháp không hoàn toàn trọn 

vẹn như vậy? 

-- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông, Ông 

kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. 

5) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở đây, một 

người cày ruộng có ba thửa ruộng, một loại tốt, một loại bậc 

trung, một loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Ông 

nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Người cày ruộng ấy muốn 

gieo hột giống, thời gieo ở thuở ruộng nào trước, ruộng tốt, 

hay ruộng bậc trung, hay ruộng loại xấu, đất cứng, có chất 

muối, đất độc? 

-- Bạch Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo 

hột giống, gieo vào thửa ruộng tốt; sau khi gieo ở đấy xong, 

lại gieo vào thửa ruộng loại trung; sau khi gieo ở đấy xong, 

vị ấy có thể gieo hay không gieo hạt giống vào thửa ruộng 

loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Vì sao? Tối thiểu 

cũng có thể làm món ăn cho các trâu bò. 

6) -- Ví như thửa ruộng tốt, này Thôn trưởng, là các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo-ni của Ta. Ðối với họ, Ta thuyết pháp sơ 
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thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho 

họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 

Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, 

lấy Ta làm hang ẩn, lấy Ta làm chỗ che chở, lấy Ta làm chỗ 

nương tựa. 

7) Ví như thửa ruộng loại trung, này Thôn trưởng, là 

các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 

thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho 

họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 

Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, 

lấy Ta làm hang ẩn, lấy Ta làm chỗ che chở, lấy Ta làm chỗ 

nương tựa. 

8) Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, đất 

độc, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, 

du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 

có nghĩa có văn, trình bày cho họ biết đời sống Phạm hạnh 

hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ hiểu 

được chỉ một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu 

dài. 

9) Ví như, này Thôn trưởng, một người có ba bình 

nước, một bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không 

thấm nước; một bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước 

và thấm nước; một bình nước nứt rạn, chảy nước, thấm nước. 

Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Nếu có người muốn 

chứa nước, người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước, người ấy 

chứa bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không 

thấm nước, hay bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước 

và thấm nước, hay bình nước nứt rạn, chảy nước và thấm 

nước? 

-- Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người ấy 

sẽ chứa vào bình nước không có nứt rạn, không có chảy 
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nước, không có thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, 

người ấy mới chứa nước vào bình nước không nứt rạn, 

nhưng chảy nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy 

rồi, người ấy mới chứa nước hay không chứa nước vào bình 

nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước. Vì sao? Vì ít 

nhứt cũng có thể dùng để rửa vật dụng. 

10) -- Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy 

nước, không thấm nước, này Thôn trưởng, là các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo-ni của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung 

thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày đời sống Phạm 

hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn 

trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, lấy Ta làm hang ẩn, 

lấy Ta làm chỗ che chở, lấy Ta làm chỗ nương tựa. 

11) Ví dụ với cái bình nước không nứt rạn, nhưng chảy 

nước và thấm nước, này Thôn trưởng, là các nam cư sĩ, nữ 

cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, 

hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày đời sống Phạm hạnh 

hoàn toàn viên mãn,thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, vì 

họ lấy Ta làm ngọn đèn, lấy Ta làm hang ẩn, lấy Ta làm chỗ 

che chở, lấy Ta làm chỗ nương tựa. 

12) Ví dụ với cái bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị 

thấm nước, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-

môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, hậu 

thiện, có nghĩa có văn, trình bày cho họ biết đời sống Phạm 

hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ 

chỉ hiểu được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc 

lâu dài. 

13) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng 

Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 
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-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

VIII. Vỏ Ốc (S.iv,317) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba. 

2) Rồi Thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của phái 

Ni-kiền-tử đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với thôn trưởng Asiband-hakaputta 

đang ngồi một bên: 

-- Này Thôn trưởng, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp 

như thế nào cho chúng đệ tử? 

4) -- Bạch Thế Tôn, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp 

cho chúng đệ tử như sau: "Ai sát hại sanh mạng, tất cả phải 

sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải 

sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai sống tà hạnh trong các dục, tất 

cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai nói láo, tất cả phải 

sanh vào đọa xứ, địa ngục. Phàm sống tối đa, tối đa như thế 

nào, chiều hướng ấy sanh thú của họ sẽ như vậy". Như vậy, 

bạch Thế Tôn, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp cho các đệ tử. 

-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 

trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của họ sẽ như vậy. Nếu sự 

thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa 

ngục như lời của Nigantha Nàtaputta. 

5) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sát 

hại sanh mạng, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. 

Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sát hại sanh mạng, hay thời 

vị ấy không sát hại sanh mạng? 

-- Bạch Thế Tôn, có người sát hại sanh mạng, ban đêm 

hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, là 
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thời vị ấy sát hại sanh mạng. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị 

ấy không sát hại sanh mạng. 

-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 

trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 

sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa 

ngục như lời của Nigantha Nàtaputta. 

6) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người lấy 

của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. 

Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy lấy của không cho hay thời 

vị ấy không lấy của không cho? 

-- Bạch Thế Tôn, có người lấy của không cho, ban đêm 

hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời 

vị ấy lấy của không cho. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy 

không lấy của không cho. 

-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 

trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 

sự thật là vậy, thời sẽ không có ai sanh vào đọa xứ, địa ngục 

như lời của Nigantha Nàtaputta. 

7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sống 

theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh 

thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sống theo tà 

hạnh trong các dục, hay thời vị ấy không sống theo tà hạnh 

trong các dục? 

-- Bạch Thế Tôn, có người sống theo tà hạnh trong các 

dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này 

là ít hơn, thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục. Và thời 

kia là nhiều hơn, thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong 

các dục. 
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-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 

trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 

sự thật là vậy, thời không có ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục 

như lời của Nigantha Nàtaputta. 

8) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sống 

nói láo, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời 

nào là nhiều hơn, thời vị ấy nói láo, hay thời vị ấy không nói 

láo? 

-- Bạch Thế Tôn, có người nói láo, ban đêm hay ban 

ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời này là ít hơn, thời vị ấy nói 

láo. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không nói láo. 

-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 

trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 

sự thật là vậy, thời không ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục 

như lời của Nigantha Nàtaputta. 

9) Ở đây, này Thôn trưởng, có vị Ðạo sư nói như sau, 

thấy như sau: "Ai sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa 

xứ, địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa 

xứ, địa ngục. Ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải 

sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai nói láo, tất cả phải sanh vào 

đọa xứ, địa ngục". Này Thôn trưởng, người đệ tử đặt lòng tin 

tưởng vào vị Ðạo sư ấy. 

10) Vị ấy suy nghĩ: "Thầy ta nói như sau, thấy như sau: 

'Ai sát hại sanh mạng tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục'. 

Nay ta có sát hại một sanh mạng. Như vậy, ta phải sanh vào 

đọa xứ, địa ngục". Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này Thôn 

trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không 

từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục như vậy. " 

Thầy ta nói như sau, thấy như sau: 'Ai lấy của không cho, tất 

cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục'. Nay ta có lấy của không 
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cho. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục." Vị ấy chấp 

trước tà kiến ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, 

không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn 

rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. "Thầy ta nói như sau, thấy 

như sau: 'Ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh 

vào đọa xứ, địa ngục'. Nay ta sống theo tà hạnh trong các 

dục. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục". Vị ấy chấp 

trước tà kiến ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, 

không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn 

rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. "Thầy ta nói như sau, thấy 

như sau: 'Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục'. 

Nay ta nói láo. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục". 

Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn 

tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy 

chắc chắn rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. 

11) Ở đây, này Thôn trưởng, Như Lai sanh ra ở đời, bậc 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 

Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; Như Lai dùng nhiều phương tiện 

chỉ trích, công kích sát sanh và nói: "Chớ có sát sanh"; chỉ 

trích, công kích lấy của không cho và nói: "Chớ có lấy của 

không cho"; chỉ trích, công kích sống theo tà hạnh trong các 

dục và nói: "Chớ có sống theo tà hạnh trong các dục"; chỉ 

trích, công kích nói láo và nói: "Chớ có nói láo". Này Thôn 

trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị Ðạo Sư ấy. Vị 

ấy suy tư như sau: 

12) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 

kích sát sanh và nói: 'Chớ có sát sanh". Nay ta có sát hại như 

thế này, hay như thế kia. Như vậy là không nên (sutthu), như 

vậy là không tốt. Và do duyên ấy ta có thể hối hận: 'Ác 

nghiệp ta làm, nay sẽ không làm nữa'". Người ấy do suy tư 
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như vậy, liền từ bỏ sát sanh. Và trong tương lai, người ấy 

đình chỉ sát sanh. Như vậy, ác nghiệp ấy được vượt qua. 

13) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 

kích lấy của không cho và nói: 'Chớ có lấy của không cho". 

Nay ta có lấy của không cho như thế này, hay như thế kia. 

Như vậy là không nên, như vậy là không tốt. Và do duyên 

ấy, ta có thể hối hận: 'Ác nghiệp ta làm, nay sẽ không làm 

nữa'. Người ấy do suy tư như vậy, liền từ bỏ lấy của không 

cho. Và trong tương lai, người ấy đình chỉ lấy của không 

cho. Như vậy, ác nghiệp ấy được vượt qua. 

14) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 

kích sống theo tà hạnh trong các dục..".. 

15) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 

kích nói láo..".. 

16) Do đoạn tận sát sanh, người ấy trở thành người 

không sát sanh. Do đoạn tận lấy của không cho, người ấy trở 

thành người không lấy của không cho. Do đoạn tận sống theo 

tà hạnh trong các dục, người ấy trở thành người không sống 

theo tà hạnh trong các dục. Do đoạn tận nói láo, người ấy trở 

thành người từ bỏ nói láo. Do đoạn tận nói hai lưỡi, người ấy 

trở thành người từ bỏ nói hai lưỡi. Do đoạn tận nói lời độc 

ác, người ấy trở thành người từ bỏ nói lời độc ác. Do đoạn 

tận lời nói phù phiếm, người ấy trở thành người từ bỏ nói lời 

phù phiếm. Ðoạn tận tham, không có tham lam, đoạn tận sân, 

không có sân tâm, đoạn tận tà kiến, người ấy trở thành người 

theo chánh kiến. Này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử ấy từ bỏ 

tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu 

hữu với từ, sống biến mãn một phương. Như vậy, phương 

thứ hai. Như vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. 

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 
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tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không 

sân. 

17) Ví như, này Thôn trưởng, một người lực sĩ thổi tù 

và (bằng con ốc), với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được 

biết. Cũng vậy, này Thôn trưởng, tu tập từ tâm giải thoát như 

vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn 

lượng, ở đây, sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tồn 

tại. Này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử ấy, như vậy từ bỏ tham, 

từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu hữu 

với bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả, 

sống biến mãn một phương. Như vậy, phương thứ hai. Như 

vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng 

khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 

khắp vô biên giới vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 

xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. 

18) Ví như, này Thôn trưởng, một người lực sĩ thổi tù 

và, với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy, 

này Thôn trưởng, tu tập xả tâm giải thoát như vậy, làm cho 

tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn lượng, ở đây, 

sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tồn tại. 

19) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng 

Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

IX. Gia Tộc (S.iv,322) 

1) Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala 

cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đi đến Nàlandà. Tại đây, Thế 

Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvarikamba. 
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2) Lúc bấy giờ, Nàlandà đang bị đói kém, khó để lo 

miệng sống (dviihitikà), xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn 

cọng rạ (sàlàkàvuttà). 

3) Lúc bấy giờ Nigantha Nàtaputta sống ở Nàlandà với 

đại chúng Nigantha. 

4) Rồi Thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của 

Nigantha Nàtaputta, đi đến Nigantha Nàtaputta; sau khi đến 

đảnh lễ Nigantha Nàtaputta rồi ngồi xuống một bên. 

5) Nigantha Nàtaputtta nói với thôn trưởng 

Asibandhakaputta đang ngồi một bên: 

-- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến cật vấn Sa-môn 

Gotama. Như vậy, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan khắp về 

Ông: "Sa-môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực 

như vậy, đã bị thôn trưởng Asibandhakaputta cật vấn!" 

-- Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể cật vấn Sa-môn 

Gotama, một vị có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 

vậy? 

6) -- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến Sa-môn 

Gotama; sau khi đến, nói với Sa-môn Gotama như sau: 

"-- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn dùng nhiều phương 

tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các 

gia đình, tán thán từ mẫn với các gia đình"? 

Này Thôn trưởng, được hỏi như vậy, nếu Sa-môn 

Gotama trả lời như sau: 

"-- Ðúng như vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng 

nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán 

thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn". 

Thời ông hỏi Sa-môn Gotama: 
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"-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng 

Tỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng 

sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, 

Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất 

hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia 

đình". 

Như vậy, này Thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có 

hai đầu nhọn, Sa-môn Gotama không có thể nhổ ra, cũng như 

không có thể nuốt xuống. 

7) -- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thôn trưởng Asibandhakaputta vâng đáp Nigantha 

Nàtaputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nàtaputta, 

thân phía hữu hướng về người rồi đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, thôn trưởng đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

8) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asiband-hakaputta 

bạch Thế Tôn: 

-- Có phải, bạch Thế Tôn, Thế Tôn dùng nhiều phương 

tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, 

tán thán lòng từ mẫn? 

-- Ðúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều 

phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự 

bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn. 

-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng 

Tỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng 

sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, 

Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh 

cho các gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình. 

9) -- Này Thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp 

về trước, Ta không hề biết đã có làm hại một gia đình cho 
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đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình ấy đều rất 

giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng 

nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài sản ấy được thâu hoạch do 

bố thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được thâu hoạch 

một cách tự chế. 

10) Này Thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm 

tổn hại các gia đình. Do quốc vương, các gia đình đi đến tổn 

hại. Hay do trộm cướp, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do 

lửa, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do nước, các gia đình đi 

đến tổn hại. Hay họ tìm không được tiền của dấu cất. Hay do 

biếng nhác, họ bỏ bê công việc. Hay trong gia đình khởi lên 

kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tổn 

hại (vikirati vidhamati viddhamseti). Và vô thường là thứ 

tám. Này Thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm 

tổn hại các gia đình. 

11) Này Thôn trưởng, vì rằng tám nhân này, tám duyên 

này có mặt, có hiện hữu, nếu ai nói về Ta như sau: "Thế Tôn 

thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các 

gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình; thời này Thôn 

trưởng, nếu người ấy không bỏ lời nói ấy, không bỏ tâm ấy, 

không từ bỏ kiến ấy, chắc chắn (yathàhatam) người ấy sẽ bị 

ném vào địa ngục như vậy. 

12) Khi được nói vậy, thôn trưởng Asiband-hakaputta 

bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

X. Manicùlam (Châu báu trên đỉnh đầu) (S.iv,325) 

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

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
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2) Lúc bấy giờ trong cung vua, quần thần nhà vua đang 

ngồi tụ họp, câu chuyện sau đây được khởi lên: "Các Sa-môn 

thuộc dòng Thích tử được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn 

Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được nhận 

lấy vàng bạc". 

3) Lúc bấy giờ, thôn trưởng Manicùlaka đang ngồi 

trong hội chúng ấy. 

4) Rồi thôn trưởng Manicùlaka thưa với hội chúng ấy: 

"Các Tôn giả chớ có nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử 

không được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử 

không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được 

nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử từ bỏ châu báu và 

vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc". Nhưng thôn trưởng 

Manicùlaka không có thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận. 

5) Rồi thôn trưởng Manicùlaka đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

6) Ngồi một bên, thôn trưởng Manicùlaka bạch Thế 

Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong cung vua, một số quần 

thần nhà vua đang ngồi tụ họp, và câu chuyện sau đây được 

khởi lên: "Các Sa-môn Thích tử được phép dùng vàng bạc. 

Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích 

tử được nhận lấy vàng bạc". Khi được nói vậy, bạch Thế 

Tôn, con nói với hội chúng ấy: "Các Tôn giả chớ có nói như 

vậy. Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. 

Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn 

Thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích 

tử từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc". 

Nhưng bạch Thế Tôn, con không có thể làm cho hội chúng 

ấy chấp nhận. 
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7) Trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, không biết con có 

nói đúng lời Thế Tôn? Con không xuyên tạc Thế Tôn với 

điều không thật? Con đã trả lời thuận pháp, đúng pháp và 

không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ 

trích? 

-- Trả lời như vậy, này Thôn trưởng, Ông nói đúng lời 

của Ta. Ông không xuyên tạc Ta với điều không thật. Ông đã 

trả lời thuận pháp, đúng pháp và không một ai nói lời tương 

ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. 

8) Này Thôn trưởng, các Sa-môn Thích tử không được 

phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ 

vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được nhận lấy vàng 

bạc. Các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ 

đã ly khai vàng và bạc. Ðối với ai được dùng vàng bạc, 

người ấy cũng được phép dùng năm dục công đức. Ðối với ai 

được phép dùng năm dục công đức, người ấy hoàn toàn thọ 

trì phi Sa-môn pháp, phi Thích tử pháp. Này Thôn trưởng, Ta 

nói như sau: Cỏ được đi tìm cầu bởi ai cần đến cỏ. Củi được 

đi tìm cầu bởi ai cần đến củi. Cỗ xe được đi tìm cầu bởi ai 

cần đến cỗ xe. Người được đi tìm cầu bởi ai cần đến người. 

Nhưng này Thôn trưởng, không bất cứ một lý do gì Ta nói 

rằng vàng, bạc được chấp nhận, được tìm cầu. 

XI. Bhadra (Hiền) hay Bhagandha-Hat- Thaha (S.iv,327) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại 

Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Malla. 

2) Rồi thôn trưởng Bhadraka đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Bhadraka bạch 

Thế Tôn: 
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-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho 

con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ! 

-- Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, Ta 

thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói 

rằng: "Như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ"; ở đây, Ông sẽ 

phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào 

thời vị lai, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt 

của khổ, nói rằng: "Như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai"; 

ở đây, Ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng nay Ta 

ngồi chính ở đây, này Thôn trưởng, với Ông cũng ngồi ở 

đây, Ta sẽ thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của 

khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thôn trưởng Bhadraka vâng đáp Thế Tôn. 

4) Thế Tôn nói như sau: 

-- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở tại 

Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay 

bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 

não không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở tại Uruvelakappa có 

những người, nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 

chỉ trích, thì con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

5) -- Này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa này có 

những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 

chỉ trích, nhưng Ông không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa có những 

người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 

trích, nhưng con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 
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-- Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối với 

một số người ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, 

hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì Ông có khởi lên sầu, bi, 

khổ, ưu, não? Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối 

với một số người ở Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, 

hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng Ông không khởi lên 

sầu, bi, khổ, ưu, não? 

-- Ðối với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thế 

Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 

trích, con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là vì con có dục 

và tham đối với họ. Nhưng đối với một số người ở tại 

Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay 

bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu, 

bi, khổ, ưu, não, là vì con không có dục và tham đối với họ. 

-- Ông nói: "Con có lòng dục tham đối với họ. Con 

không có lòng dục tham đối với họ". Này Thôn trưởng, có 

phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thể 

nhập nhờ pháp này, Ông uốn nắn phương pháp (naya) theo 

phương pháp ấy đối với quá khứ, vị lai? Nếu có khổ nào khởi 

lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn 

bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có 

khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy 

dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của 

khổ. 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 

bạch Thế Tôn! Thật là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn: 

"Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục 

làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ!" 

7) Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Ciravàsii, 

sống xa ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người 

đi và nói: "Này Ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Ciravàsii". 
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Cho đến khi người ấy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong tình 

trạng bồn chồn hồi hộp: "Không biết đứa trẻ Ciravàsii có 

bệnh tật gì không?" 

8) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu đứa trẻ 

Ciravàsii của Ông bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị 

chỉ trích, Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

-- Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Ciravàsii của con bị 

giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh 

mạng bị đổi khác, thời làm sao con không khởi lên sầu, bi, 

khổ, ưu, não được? 

-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu 

như sau: Phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục 

làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. 

9) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu Ông không 

thấy, không nghe mẹ của Ciravàsi, Ông có lòng dục, lòng 

tham hay lòng ái đối với mẹ của Ciravàsii không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Nhưng này Thôn trưởng, khi Ông thấy được, này 

Thôn trưởng, khi Ông nghe được, thời Ông có lòng dục, hay 

lòng tham, hay lòng ái đối với mẹ của Ciravàsi không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

10) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu mẹ của 

Ciravàsii bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, 

thời Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

-- Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Ciravàsii bị giết, hay bị 

bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay mạng sống bị đổi 

khác, thời làm sao con không khởi sầu, bi, khổ, ưu, não 

được? 
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-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu 

biết như sau: Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy 

dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của 

đau khổ. 

XII. Ràsiya (S.iv,330) 

1) ... 

2) Một thời thôn trưởng Ràsiya đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, thôn trưởng Ràsiya bạch Thế Tôn: 

-- Con có nghe rằng Sa-môn Gotama chỉ trích tất cả khổ 

hạnh, bài bác, chống báng hoàn toàn mọi người sống khổ 

hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Những người nói như vậy, bạch 

Thế Tôn, không biết có nói đúng với lời Thế Tôn, không 

xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực, trả lời thuận pháp, 

đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có 

lý do để chỉ trích? 

-- Này Thôn trưởng, những ai đã nói như sau: "Sa-môn 

Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống báng hoàn 

toàn mọi lối sống khắc khổ"; họ nói không đúng lời Ta nói, 

họ xuyên tạc Ta với điều không thật, với điều không chơn 

chánh. 

I 

4) Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực 

hành: Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê 

tiện, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến 

mục đích. Hai là hành hạ tự thân, khổ đau, không xứng bậc 

Thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này 

là con đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành 
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mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-

bàn. 

5) Thế nào là con đường trung đạo ấy, này Thôn trưởng, 

đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 

đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Ðây là con đường 

Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 

chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 

niệm, chánh định. Ðây là con đường trung đạo, này Thôn 

trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, 

đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

II 

6) Này Thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật 

dục có mặt ở trong đời. Thế nào là ba? 

II.(i) 

7) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự 

mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm 

các công đức. 

II.(ii) 

8) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 

sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 

II.(iii) 

9) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 

sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
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II.(iv) 

10) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 

không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 

phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 

không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, 

không làm các công đức. 

II.(v) 

11) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 

không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 

phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 

tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các 

công đức. 

II.(vi) 

12) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 

không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 

phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 

tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức. 

II.(vii) 

13) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi 

tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy 

không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, 

không làm các công đức. 

II.(viii) 

14) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 
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khi tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức 

mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, 

không làm các công đức. 

II.(ix) 

15) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 

khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 

ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, và làm các công đức. 

Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm tham trước, đắm say, 

phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. 

II.(x) 

16) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 

khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 

ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 

Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm không tham trước, không 

say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí huệ 

xuất ly. 

III 

III.(i) 

17) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự 

mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm 

các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 

trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện 

nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng 

sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ 

trích. Người ấy không vui sướng, không hoan hỷ, về phương 
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diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san 

sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ ba này, 

người ấy bị chỉ trích. 

Này Thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba 

phương diện bị chỉ trích. 

III.(ii) 

18) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 

sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công 

đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 

phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. 

Về hai phương diện gì bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản 

phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, 

người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các 

công đức, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 

Về một phương diện gì người ấy được tán thán? Người ấy tự 

mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện này, người ấy 

được tán thán. 

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 

phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. 

III.(iii) 

19) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 

cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 

vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ 

vật dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ 

trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện 

gì người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và 

dùng sức mạnh, về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. 
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Về phương diện gì người ấy được tán thán? Người ấy tự 

mình vui vẻ, hoan hỷ, về phương diện thứ nhất này, người ấy 

được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về 

phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán.  

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 

phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. 

III.(iv) 

20) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 

không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 

phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 

không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, 

không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này 

Thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về ba 

phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán? 

Người ấy tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng 

sức mạnh, về phương diện này, người ấy được tán thán. Về 

ba phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu 

tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện 

thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình 

vui sướng, không hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, 

người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các 

công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích.  

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 

phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. 

III.(v) 

21) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng 

sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui sướng, hoan 

hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người 
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hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai phương diện 

được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về hai 

phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu 

tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện 

thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui 

sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được 

tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 

Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về 

phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy 

không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ 

hai này, người ấy bị chỉ trích.  

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 

phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. 

III.(vi) 

22) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 

không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 

phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 

tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 

phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

Về ba phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài 

sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ 

nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui 

sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được 

tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương 

diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Thế nào là một 

phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản 

phi pháp và dùng sức mạnh, về một phương diện này, người 

ấy bị chỉ trích. 
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Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 

phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

III.(vii) 

23) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 

trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. 

Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, 

người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ và 

không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này 

Thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai 

phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện nào được tán 

thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 

mạnh, về phương diện này, người ấy được tán thán. Về hai 

phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy không tự 

mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ nhất này, 

người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các 

công đức, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích.  

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 

phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. 

III.(viii) 

24) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 

trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. 

Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, 

người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không 

làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 

trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương 

diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán 

thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 

mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. 

Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ 

hai này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào 
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người ấy bị chỉ trích? Người ấy không san sẻ, không làm các 

công đức, về phương diện này, người ấy bị chỉ trích.  

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 

phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

III.(xi) 

25) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 

khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 

ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 

Người ấy hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say 

đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không 

xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 

ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ 

trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người 

ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về 

phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy 

tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, 

người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công 

đức, về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Về 

một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy hưởng 

thọ các tài sản ấy với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, 

không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly, về 

phương diện này, người ấy bị chỉ trích. 

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 

phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

III.(x) 

26) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 

dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 

khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 

ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
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Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham trước, 

không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và 

với trí tuệ xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 

trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương 

diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp 

và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, 

người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan 

hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 

Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ ba 

này, người ấy được tán thán. Người ấy hưởng thọ tài sản ấy 

không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, 

thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly, về phương diện thứ 

tư này, người ấy được tán thán. 

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về bốn 

phương diện được tán thán. 

IV 

IV.(i) 

27) Này Thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, có mặt hiện sống ở đời. 

28) Này Thôn trưởng, có hạng người tu khổ hạnh, sống 

khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình. Vị ấy nghĩ rằng: "Mong rằng ta chứng được thiện 

pháp; mong rằng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 

kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!". Vị ấy tự mình hành 

xác, hành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nào; 

không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 

đáng bậc Thánh nào. 

IV.(ii) 
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29) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình, nghĩ rằng: "Mong rằng ta chứng được thiện 

pháp ; mong rằng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 

kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!". Người ấy tự mình 

hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp; nhưng không 

chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng 

bậc Thánh. 

IV.(iii) 

30) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình, nghĩ rằng: "Mong rằng ta chứng được thiện 

pháp ; mong rằng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 

kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!" Người ấy tự mình 

hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp; chứng ngộ 

Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh.  

V 

V.(i) 

31) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, không chứng 

được thiện pháp; không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri 

kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ này, này Thôn trưởng, về ba phương diện bị 

chỉ trích. Thế nào là về ba phương diện bị chỉ trích? Người 

ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương diện thứ nhất này, 

người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng đắc thiện pháp, 

về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy 

không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 

đáng bậc Thánh, về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ 

trích. 
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Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 

trưởng, về ba phương diện này bị chỉ trích. 

V.(ii) 

32) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được 

thiện pháp, nhưng không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri 

kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ này, này Thôn trưởng, về hai phương diện bị 

chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Thế nào là về 

hai phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tự mình 

hành xác, hành khổ, về phương diện thứ nhất này, người ấy 

bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ Thượng nhân pháp, 

tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, về phương diện thứ 

hai này, người ấy bị chỉ trích. Thế nào là về một phương diện 

người ấy được tán thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về 

phương diện này, người ấy được tán thán.  

Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 

trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện 

được tán thán. 

V.(iii) 

33) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 

sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được 

thiện pháp, và chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù 

thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc 

khổ này về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện 

được tán thán. Về một phương diện nào bị chỉ trích? Người 

ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương diện này, người 

ấy bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán 

thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện thứ 

nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy chứng ngộ 
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Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, 

về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 

Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 

trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện 

được tán thán. 

VI 

34) Này Thôn trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, 

không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có 

khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 

Thế nào là ba? 

VI.(i) 

35) Phàm người tham dục (ràga), do nhân tham dục, 

nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. 

Khi tham dục được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự 

hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả 

hai. Như vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, không có 

già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 

hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 

VI.(ii) 

36) Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự 

hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân 

hận được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không 

nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như 

vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, không có già lão, có 

hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 

thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 

VI.(iii) 

37) Phàm người si mê, do nhân si mê, nghĩ đến tự hại, 

nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi si mê được 
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đoạn tận, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại 

người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những pháp 

này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, 

đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 

tự mình giác hiểu. 

Ba pháp này, này Thôn trưởng, thiết thực hiện tại, 

không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có 

khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

38) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Ràsiya bạch 

Thế Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

XIII. Pàtali (Khả ý) (S.iv,340) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại 

thị trấn của dân chúng Koliya tên là Uttara. 

2) Rồi thôn trưởng Pàtaliya đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi một bên, thôn trưởng Pàtaliya bạch Thế Tôn: 

-- Con được nghe rằng, bạch Thế Tôn, Sa-môn Gotama 

biết huyễn thuật. Bạch Thế Tôn, những ai nói rằng Sa-môn 

Gotama biết huyễn thuật; những người ấy, bạch Thế Tôn, có 

nói đúng với lời Thế Tôn hay không? Họ không xuyên tạc 

Thế Tôn với điều không thật, họ trả lời đúng pháp, tùy pháp? 

Và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do gì 

để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn chống 

báng Thế Tôn (abbhakkhàti). 

3) -- Những ai nói rằng, này Thôn trưởng, Sa-môn 

Gotama biết huyễn thuật, những người ấy nói đúng lời nói 

của Ta. Họ không xuyên tạc Ta với điều không thật. Họ nói 
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lời đúng pháp, tùy pháp. Và những ai nói lời tương ứng đúng 

pháp không có lý do để chỉ trích. 

4) -- Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn tuy rằng 

con không tin các vị Sa-môn, Bà-La-Môn ấy, nói rằng Sa-

môn Gotama biết huyễn thuật. Như vậy, bạch Thế Tôn, cuối 

cùng Sa-môn Gotama là người sống theo huyễn thuật. 

-- Ai nói rằng: "Như Lai biết huyễn thuật", người ấy có 

nói rằng Như Lai là người sống theo huyễn thuật, nói rằng 

như vậy là Thế Tôn, như vậy là Thiện Thệ? Vậy này Thôn 

trưởng, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Nếu có thể kham nhẫn, 

Ông có thể trả lời. 

I 

I.(i) 

5)-- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có biết, 

này Thôn trưởng, các người làm thuê của dân chúng Kosala 

có búi tóc thòng xuống? 

-- Con có biết, bạch Thế Tôn, các người làm thuê của 

dân chúng Kosala có búi tóc thòng xuống. 

6) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Dùng vào 

mục đích gì mà những người làm thuê của dân chúng Kosala 

có búi tóc thòng xuống? 

-- Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của 

dân chúng Kosala được dùng để chế ngự các người ăn trộm 

và để mang đi các tin tức cho dân chúng Kosala. Ðược dùng 

vào mục đích ấy, bạch Thế Tôn, là những người làm thuê có 

búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala. 

7) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có biết 

những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng 

Kosala là những người trì giới hay là những người ác giới? 
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-- Con được biết, bạch Thế Tôn, những người làm thuê 

có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người 

ác giới, theo ác pháp. Nếu có những người theo ác giới, theo 

ác pháp ở đời, chính là những người làm thuê có búi tóc 

thòng xuống của dân chúng Kosala, không có ai khác. 

8) -- Này Thôn trưởng, nếu có ai nói rằng: "Thôn 

trưởng Pàlaliya biết được các người làm thuê có búi tóc 

thòng xuống của dân chúng Kosala là người ác giới, theo ác 

pháp, thời thôn trưởng Pàtaliya cũng là người theo ác giới, 

theo ác pháp", người nói như vậy có nói một cách chân 

chánh không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Những người làm thuê 

có búi tóc thòng xuống của các dân chúng Kosala là khác. 

Còn con là khác. Tự tánh của những người làm thuê có búi 

tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác. Tự tánh của 

con là khác. 

9) -- Này Thôn trưởng, Ông sẽ được tiếng như sau: 

"Thôn trưởng Pataliya biết rằng, các người làm thuê có búi 

tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người ác 

giới, theo ác pháp. Nhưng thôn trưởng Pataliya không phải là 

người có ác giới, theo ác pháp". Như vậy, tại sao Như Lai lại 

không được tiếng rằng Như Lai là người biết huyễn thuật, 

nhưng Như Lai không phải là người sống theo huyễn thuật? 

Này Thôn trưởng, Ta rõ biết huyễn thuật và quả dị thục của 

huyễn thuật. Và thực hành như thế nào mà một người làm 

huyễn thuật, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 

dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta rõ biết như vậy. 
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II.(ii) 

10) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sát sanh và quả dị thục 

của sát sanh. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào 

mà một người sát sanh, sau khi thân hoại mạng chung, phải 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

11) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lấy của không cho và 

quả dị thục của lấy của không cho. Ta cũng rõ biết sự thực 

hành như thế nào mà một người lấy của không cho, sau khi 

thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

12) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sự sống tà hạnh trong 

các dục và quả dị thục của sự sống theo tà hạnh trong các 

dục. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một 

người sống tà hạnh trong các dục, sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

13) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói láo và quả dị thục 

của nói láo. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà 

một người nói láo, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 

vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

14) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói hai lưỡi và quả dị 

thục của nói hai lưỡi. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 

thế nào mà một người nói hai lưỡi sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

15) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời độc ác và quả 

dị thục của nói lời độc ác. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành 

như thế nào mà một người nói lời độc ác, sau khi thân hoại 

mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

16) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời phù phiếm và 

quả dị thục của nói lời phù phiếm. Và Ta cũng rõ biết sự thực 
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hành như thế nào mà một người nói lời phù phiếm, sau khi 

thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

17) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng tham dục và quả dị 

thục của lòng tham dục. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 

thế nào mà một người có lòng tham dục, sau khi thân hoại 

mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

18) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng sân hận và quả dị 

thục của lòng sân hận. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 

thế nào mà một người có lòng sân hận, sau khi thân hoại 

mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, đọa ngục. 

19) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết tà kiến và quả dị thục 

của tà kiến. Và Ta cũng rõ biết một người có tà kiến, sau khi 

thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

20) Này Thôn trưởng, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

nói như sau, thấy như sau: "Ai sát hại sanh mạng; tất cả, 

ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai lấy của không cho; 

tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai sống tà hạnh 

trong các dục; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai 

nói láo; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". 

II.(i) 

21) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người đeo vòng hoa, đeo bông tai, khéo tắm, khéo thoa dầu 

sáp, tóc râu chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục 

chẳng khác vị vua. Về người này, họ hỏi:  

-- "Này Bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng 

hoa, đeo bông tai, được khéo tắm, tóc râu chải chuốt, được 

nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua?" 
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Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

-- "Này Bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của 

vua và đoạt mạng sống của kẻ đó. Nhà vua hoan hỷ đối với 

người ấy, nên đã thưởng cho người ấy. Do vậy, người này 

được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được khéo tắm, râu 

tóc chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng 

khác vị vua". 

II.(ii) 

22) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật 

chắc, đầu cạo trọc, với tiếng trống chát tai, được dẫn đi từ 

đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư 

đường khác, rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía Nam, và bị 

chặt đầu tại cửa thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 

"-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 

ra đằng sau bởi một sợi dây thật chắc, đầu cạo trọc, với tiếng 

trống chát tai, được dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ 

ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, rồi được dắt ra 

khỏi cửa thành phía Nam, và bị chặt đầu tại cửa thành phía 

Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"-- Này Bạn, người này là kẻ thù của vua. Người này đã 

đoạt mạng sống một người đàn bà hay một người đàn ông. 

Do vậy, người của vua bắt người này và đối xử như vậy với 

người này". 

23) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 

giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng?  

-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 

vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 
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24) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn 

hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Ai sát hại sanh mạng; tất 

cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". Họ nói đúng sự thật 

hay nói láo? 

-- Bạch Thế Tôn, họ nói láo. 

-- Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là người 

trì giới hay ác giới. 

-- Là người ác giới, bạch Thế Tôn. 

-- Những người ác giới, theo ác pháp là tà hạnh hay 

chánh hạnh? 

-- Là tà hạnh, bạch Thế Tôn. 

-- Những người tà hạnh là những người có tà kiến hay 

có chánh kiến? 

-- Là những người có tà kiến, bạch Thế Tôn. 

-- Và những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt 

tin tưởng vào họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

II.(iii) 

25) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 

vụ các dục chẳng khác vị vua. Về người này, họ hỏi:  

"-- Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 

bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị 

vua?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"--Này Bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của 

vua và đem về châu báu. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên 
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đã thưởng người ấy. Do vậy, người này được đeo vòng hoa, 

được đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục 

chẳng khác vị vua". 

II.(iv) 

26) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người hai tay bị trói chặt ra đằng sau... và bị chặt đầu tại cửa 

thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 

"-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 

ra đằng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"-- Này Bạn, người này đã từ làng hay từ ngôi rừng lấy 

những vật không cho, được gọi là ăn trộm. Do vậy, những 

người của nhà vua bắt người này và đối xử như vậy với 

người này". 

27) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 

giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? 

-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 

vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 

28)-- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, 

hay Bà-la-môn nào nói như vậy, thấy như sau: "Ai lấy của 

không cho; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". Họ 

nói đúng sự thật hay họ nói láo?... (như trên số 24)... Và 

những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng 

vào họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

II.(v) 
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29) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 

vụ các dục chẳng khác vị vua. Về người này, họ nói: 

-- "Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 

bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị 

vua?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

--"Này Bạn, người này có tà hạnh với những người vợ 

của kẻ thù nghịch của vua. Nhà vua hoan hỷ với người ấy 

nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người ấy được đeo vòng 

hoa, được đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục 

chẳng khác vị vua". 

II.(vi) 

30)-- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người hai tay bị trói chặt... và bị chặt đầu tại cửa thành phía 

Nam. Về người này, họ nói: 

--"Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 

ra đằng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

--"Này Bạn, người ấy đã phạm tà hạnh với các phụ nữ 

và các con gái các gia đình. Do vậy, các người của nhà vua 

bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy". 

31) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 

giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? 

-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 

vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 

32) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, Bà-

la-môn nào nói như sau, thấy như sau: "Ai có tà hạnh trong các 
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dục; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu" Họ nói đúng 

sự thật hay họ nói láo?... (như trên số 24)... Và những người có 

tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

33) -- Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, chúng ta thấy có 

người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 

vụ các dục chẳng khác vị vua. Về người ấy, họ nỏi: 

--"Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 

bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị 

vua?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

--"Này Bạn, người này làm cho vua cười với lời nói láo. 

Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do 

vậy, người ấy được đeo vòng hoa, được đeo bông tai... được 

các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua". 

II.(viii) 

34) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 

người hai tay bị trói chặt... và bị chặt đầu tại cửa thành phía 

Nam. Về người này, họ hỏi: 

--"Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 

ra đàng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

--"Này Bạn, người ấy do nói láo, đã phá hại tài sản của 

người gia chủ hay con của người gia chủ. Do vậy, các người 

của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy". 

35) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ông có bao 

giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? 
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-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 

vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 

36) Ở đây, này Thôn trưởng, những Sa-môn, Bà-la-môn 

nào nói như sau, thấy như sau: "Ai nói láo; tất cả, ngay trong 

hiện tại, cảm thọ khổ ưu". Họ nói đúng sự thật hay nói láo... 

(như trên số 24)... Và những người có tà kiến, có hợp lý 

chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

III 

37) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch 

Thế Tôn! Con có một ngôi nhà nghỉ mát, tại đấy có những 

giường, có những chỗ ngồi, có những đèn dầu. Có vị Sa-môn 

hay Bà-la-môn nào đến trú ngụ tại đấy, tùy theo khả năng, 

tùy theo sức lực, con chia sẻ với các vị ấy. Thuở trước, bạch 

Thế Tôn, có bốn vị Ðạo sư có quan điểm khác nhau, có kham 

nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau đến trú ngụ tại ngôi 

nhà nghỉ mát ấy. 

III.(i) 

38) Một vị Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: "Không 

có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả 

dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời 

sau, không có cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh ; ở 

đời, không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh 

hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này 

đời khác, và truyền dạy lại". 

III.(ii) 

39) Một vị Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: "Có bố 

thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 

có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh ; ở 
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đời, có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh 

hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và 

truyền dạy lại". 

III.(iii) 

40) Một vị Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: "Tự làm, 

hay khiến người làm, chém giết, hay tự mình chém giết, đốt 

nấu, hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay khiến 

người gây phiền muộn, gây ảo não, hay khiến người gây ảo 

não, tự mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát 

sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, 

đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư thông vợ 

người, nói láo. Do duyên như vậy, không có tội ác, không có 

đi đến tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả 

chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng 

thịt; do duyên ấy, cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. 

Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn 

sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người 

đốt nấu; do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội 

ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí, khiến 

người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do duyên ấy, không có 

công đức, không đi đến công đức". 

 

III.(iv) 

41) Một vị Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: "Tự mình 

làm hay khiến người làm, chém giết, hay tự mình chém giết, 

đốt nấu, hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay khiến 

người gây phiền muộn, gây ảo não, hay khiến người gây ảo 

não, tự mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát 

sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, 

đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư thông vợ 
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người, nói láo. Hành động như vậy có tội ác, có đi đến tội ác. 

Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên 

cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt; vì vậy có 

tội ác, có đi đến tội ác. Nếu có người đi đến bờ phía Nam 

sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém 

giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, có tội ác; do duyên như 

vậy, có đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông 

Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do 

duyên như vậy, có công đức, có đi đến công đức". 

III.(v) 

42) -- Về vấn đề này, bạch Thế Tôn, con có phân vân, 

con có nghi ngờ. Giữa những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 

này ; ai là người nói sự thật, ai là người nói láo? 

-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng, là sự phân vân của 

Ông. Thôi vừa rồi, là sự nghi ngờ của Ông. Chính do ở điểm 

phân vân mà nghi ngờ khởi lên. 

-- Bạch Thế Tôn, nhưng con có lòng tín thành như vậy 

đối với Thế Tôn. Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để sự 

phân vân này có thể đoạn diệt. 

 

IV 

43)-- Này Thôn trưởng, có pháp Thiền định 

(Dhammasamàdhi). Ở đây, nếu Ông chứng được tâm định 

(cittasamàdhi), thời Ông có thể đoạn diệt sự phân vân này 

của Ông. Và này Thôn trưởng, thế nào là pháp Thiền định?  

IV.(i) 

44) Ở đây, này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử sau khi 

đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh. Sau khi đoạn tận lấy 

của không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho. Sau khi 
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đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ấy sống từ bỏ tà hạnh 

trong các dục. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói 

láo. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai 

lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, vị ấy sống từ bỏ nói lời 

độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ 

nói lời phù phiếm. Sau khi đoạn tận tham dục, vị ấy sống từ 

bỏ lòng tham. Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ấy sống từ bỏ 

lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị ấy sống theo chánh kiến. 

Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, với lòng tham từ 

bỏ như vậy, với lòng sân từ bỏ như vậy, không có lòng si, 

tỉnh giác, chánh niệm, sống biến mãn một phương với tâm 

câu hữu với từ; cũng vậy, phương từ hai; cũng vậy, phương 

thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thế 

giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô 

biên giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 

biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau: "Vị Ðạo 

sư nói như sau, thấy như sau: 'Không có bố thí, không có lễ 

hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 

thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, 

không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời không có những 

vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 

chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác, và truyền dạy lại". 

Nếu vị Tôn giả Ðạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không 

có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh, 

ở đây cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân ta 

được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân 

hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này". Với vị ấy, hân hoan sanh khởi; do hân hoan, hỷ 

sanh khởi; do hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc 

thọ được cảm giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được 

định tĩnh. Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiền định. Ở đây, 
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nếu Ông được tâm định như vậy, sự phân vân của Ông được 

đoạn diệt. 

IV.(ii) 

45) Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, với lòng tham 

được từ bỏ như vậy, với lòng sân được từ bỏ như vậy, không 

có lòng si, sống tỉnh giác, chánh niệm, biến mãn một phương 

với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ hai; cũng vậy, 

phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp 

thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 

vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 

quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như 

sau: "Vị Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: 'Có bố thí, có lễ 

hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời 

này, có đời sau, có cha, có mẹ, có các loại hóa sanh. Ở đời, 

có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 

đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và truyền 

dạy lại". Nếu vị Tôn giả Ðạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng 

không có tội lỗi gì, vì ta không hại một ai, kẻ yếu hay kẻ 

mạnh. Ở đây, cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. 

Thân ta được hộ trì. Lời nói ta được hộ trì. Ý ta được hộ trì. 

Và sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này". Với vị ấy hân hoan sanh khởi... 

(như trên, số 44)... như vậy, sự phân vân của Ông được đoạn 

diệt. 

IV.(iii) 

46) Vị Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 

được từ bỏ như vậy... biến mãn một phương với tâm câu hữu 

với từ... không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau: "Vị 

Ðạo sư nói như sau, thấy như sau: 'Tự làm hay khiến người 

làm... (như trên, số 40)... hành động như vậy không có tội ác 

gì'. Nếu vị Tôn giả Ðạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng 
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không có tội lỗi gì..". (như trên, số 44)... như vậy, sự phân 

vân của Ông được đoạn diệt. 

IV.(iv) 

47) Vị Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 

được từ bỏ như vậy... biến mãn một phương tâm câu hữu với 

từ... không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau: "Vị Ðạo sư 

nói như sau, thấy như sau: 'Tự làm hay khiến người khác 

làm... (như trên, số 41)... do duyên ấy, có tội ác, có đi đến tội 

ác... do nhân duyên ấy, có công đức, có đi đến công đức". 

Nếu Tôn giả Ðạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có 

tội lỗi gì..". (như trên, số 44)... như vậy, sự phân vân của Ông 

được đoạn diệt. 

V 

V.(i) 

48) Vị Thánh đệ tử, này Thôn trưởng... (hoàn toàn 

giống như đoạn (i) số 44, chỉ khác, trước là tâm câu hữu với 

từ, nay là tâm câu hữu với bi. .. tâm câu hữu với hỷ. .. tâm 

câu hữu với xả). 

V.(ii) 

49)... (giống như đoạn (ii) số 45, chỉ khác, đây với tâm 

câu hữu với bi. .. tâm câu hữu với hỷ... tâm câu hữu với xả). 

V.(iii) 

50)... (giống như đoạn (iii) số 46, chỉ khác, đây với tâm 

câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu hữu với xả). 

V.(iv) 

51)... (giống như đoạn (iv) số 47, chỉ khác, ở đây với 

tâm câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu hữu với 

xả). 
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52) Khi được nói vậy, thôn trưởng Pàtaliya bạch Thế 

Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, bạch 

Thế Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 

ngưỡng. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chương IX: Tương Ưng Vô Vi 

 

Phần Một - Phẩm Một 

I. Thân (S.iv,359) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vi và 

con đường đưa đến vô vi (asankhata). Hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-

kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Thân niệm (kàyagatà sati), này các Tỷ-kheo, đây gọi 

là con đường đưa đến vô vi. 

4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 

thuyết về con đường đưa đến vô vi. 

5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải 

làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 

lên lòng từ mẫn đối với họ ; tất cả, Ta đã làm đối với các 

Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 

những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 

dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho 

các Ông. 
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II. Chỉ (Samatha) (S.iv,360) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về vô 

vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-

kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi, chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 

đến vô vi... (như trên)... 

III. Tầm (S.iv,360) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Có định có tầm, có tứ; có định không tầm, có tứ; có 

định không tầm, không tứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con 

đường đưa đến vô vi. 

IV. Không 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện định. Này các 

Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 

V. Niệm Xứ. 

1-2) ... 

3) --Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Bốn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 

đến vô vi. 
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VI. Chánh Cần. 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Bốn chánh cần, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi. 

VII. Như Ý Túc. 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Bốn như ý túc, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi. 

VIII. Căn. 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 

vô vi. 

IX. Lực. 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 

vô vi.  

X. Giác Chi. 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 

đến vô vi. 

XI. Với Con Ðường (S.iv,361) 
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1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Con đường Thánh đạo Tám ngành, này các Tỷ-kheo, 

đây là con đường đưa đến vô vi. 

4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 

thuyết về con đường đưa đến vô vi. 

5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải 

làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 

lên lòng từ mẫn đối với họ ; tất cả, Ta đã làm đối với các 

Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 

những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 

dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho 

các Ông. 

  

Phần Hai - Phẩm Hai 

I. Vô Vi 

I. Chỉ (S.iv,362) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về con 

đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-

kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si; này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô 

vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 

thuyết về con đường đưa đến vô vi. 

5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải 

làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 

lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 

những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 

dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho 

các Ông. 

II. Quán. 

1)-- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

vô vi và con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-

kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si ; này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô 

vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 

4-6)... (như trên). 

III. Sáu Ðịnh (S. iv. 62) 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ðịnh có tầm có tứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi... (như trên)... 

IV. Sáu Ðịnh (2) 

1-2) ... 
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3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ðịnh không tầm, chỉ có tứ ; này các Tỷ-kheo, đây là 

con đường đưa đến vô vi. 

V. Sáu Ðịnh (3) 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ðịnh không tầm không tứ; này các Tỷ-kheo, đây là 

con đường đưa đến vô vi. 

VI. Sáu Ðịnh (4) 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 

đến vô vi... 

VII. Sáu Ðịnh (5) 

1-2) ... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ðịnh Vô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi... 

VIII. Sáu Ðịnh (6) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ðịnh Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi. 

IX. Bốn Niệm Xứ (1) (S.iv,363) 

1-2) ... 
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3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân 

trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 

ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 

vi... 

X - XII. Bốn Niệm Xứ (2-4) 

1-2) ... 

3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 

thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán pháp trên 

pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... 

XIII. Bốn Chánh Cần (1) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước 

muốn rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh 

khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, 

đây là con đường đưa đến vô vi. 

XIV - XVI. Bốn Chánh Cần (2-4) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước 

muốn rằng các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh 

cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước muốn 

rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi... phát sanh 

lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, 

không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 

tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này 

các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 
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XVII. Bốn Như Ý Túc (1) (S.iv,365) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu 

hữu với dục Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là con đường đưa đến vô vi... 

XVIII-XX. Bốn Như Ý Túc (2-4) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu 

hữu với tâm Thiền định, tinh cần hành... câu hữu với tinh tấn 

Thiền định... câu hữu với tư duy Thiền định, tinh cần hành. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 

XXI. Năm Căn (1) (S.iv,365) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn, y cứ 

viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các 

Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... 

XXII-XXV. Năm Căn (2-5) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... tu tập niệm 

căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly 

tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây 

là con đường đưa đến vô vi... 

XXVI-XXX. Năm Lực (1-5) (S.iv,336) 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         389 

 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... tấn lực... niệm 

lực... định lực... tuệ lực... y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt 

tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 

đưa đến vô vi... 

XXXI-XXXVII. Bảy Giác Chi (1-7) (S.iv,367) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác chi... trạch 

pháp giác chi... tinh tấn giác chi... hỷ giác chi... khinh an giác 

chi... định giác chi... xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y 

cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con 

đường đưa đến vô vi... 

XXXVIII-XLV. Tám Chánh Ðạo (1-8) (S.iv,367) 

1-2) ... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri kiến... chánh 

tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh 

tinh tấn... chánh niệm... chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly 

tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây 

là con đường đưa đến vô vi... 

 

II. Ðích Cuối Cùng (Antam) (S.iv,368) 

I-XLV. 

1)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về mục đích cuối cùng 

và con đường đưa đến mục đích cuối cùng, hãy lắng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối 

cùng?... (giống như đoạn về Vô Vi, từ I đến XLV). 
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III. Vô Lậu (S.iv,360) 

I-XLV. 

1)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô lậu và con 

đường đưa đến vô lậu, hãy lắng nghe.  

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống như 

đoạn về Vô Vi, từ I đến XLV). 

IV. Sự Thật (Saccam)...  

V. Bờ Bên Kia (Pàram)...  

VI. Tế Nhị (Nipunam)...  

VII. Khó Thấy Ðược (Sududdasam)...  

VIII. Không Già (Ajajjaram)...  

IX. Thường Hằng (Dhuvam)...  

X. Không Suy Yếu (Apalokitam)...  

XI. Không Thấy (Anidassanam)...  

XII. Không Lý Luận (Nippapam)...  

XIII. Tịch Tịnh (Santam)...  

XIV. Bất Tử (Amatam)...  

XV. Thù Thắng (Paniitam)...  

XVI. An Lạc (Sivam)...  

XVII. An Ổn (Khemam)  

XVIII. Ái Ðoạn Tận...  

XIX. Bất Khả Tư Nghì (Acchariyam)...  

XX. Hy Hữu (Abhutam)... 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         391 

 

XXI. Không Tai Họa (Anìtika)...  

XXII. Không Bị Tai Họa (Anitakdhamma)... 

XXIII. Niết Bàn.... 

XXIV. Không Tồn Tại (Avyàpajjho)...  

XXV. Ly Tham (Viràgo)...  

XXVI. Thanh Tịnh.... 

XXVII. Giải Thoát (Mutti)... 

XXVIII. Không Chứa Giữ (Anàlayo)... 

XXIX. Ngọn Ðèn (Dipa)... 

XXX. Hang ẩn (Lena)... 

XXXI. Pháo Ðài (Tànam) ... 

XXXII. Quy Y (Saranam)... 

XXXIII. Ðến Bờ Bên Kia (Paràyanam) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về sự 

đến bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia, hãy lắng 

nghe. 

2) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đến bờ bên kia? Này các 

Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si ; 

này các Tỷ-kheo, đây gọi là đến bờ bên kia. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 

bờ bên kia? Thân niệm, này các Tỷ-kheo, là con đường đưa 

đến bờ bên kia. 

4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 

bên kia, Ta thuyết về con đường đưa đến bờ bên kia. 
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5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải 

làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 

lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các 

Ông. 

6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 

những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 

dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho 

các Ông. 

I-XLV 

...(Như trên)... 



 

 

Chương X: Tương Ưng Không Thuyết 

 

I. Trưởng Lão Ni Khemà (S.iv,374) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 

ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 

giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, giữa 

Sàvatthi và Sàketà. 

3) Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 

đến Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa Sàketa và 

Sàvatthi. 

4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và nói: 

-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn hay 

Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu để hôm nay ta có thể đến 

yết kiến vị ấy? 

-- Thưa vâng, tâu Ðại vương. 

Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 

khắp Toranavatthu không thấy có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào để vua Pasenadi nước Kosala có thể đến yết kiến. 

5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 

Toranavatthu; sau khi thấy, người ấy đi đến vua Pasenadi 

nước Kosala và thưa: 

-- Tâu Ðại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa-môn 

hay Bà-la-môn nào để Ðại vương có thể yết kiến. Nhưng tâu 

Ðại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà là đệ tử của Thế Tôn, bậc 

A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
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truyền đi về bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, 

thông minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp lanh 

lợi". Ðại vương có thể đến yết kiến vị ấy. 

6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Tỷ-kheo-ni 

Khemà; sau khi đến, đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống một bên. 

7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 

Tỷ-kheo-ni Khemà: 

-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết 

không? 

-- Tâu Ðại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 

tồn tại sau khi chết". 

8) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tồn tại 

sau khi chết? 

-- Tâu Ðại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 

Lai không có tồn tại sau khi chết". 

9) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết? 

-- Tâu Ðại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 

Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết". 

10) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tồn tại 

và không không tồn tại sau khi chết? 

-- Tâu Ðại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 

Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

11) -- Ðược hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại 

sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Ðại vương, 

Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết"". 

Ðược hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, có phải Như Lai không 

tồn tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Ðại 
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vương, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không có tồn 

tại sau khi chết"". Ðược hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, có 

phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?", Nữ 

Tôn giả trả lời: "Tâu Ðại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: 

‘Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết"". Ðược 

hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại 

và không không tồn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: 

"Tâu Ðại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"". Thưa 

Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả 

lời? 

12)-- Vậy thưa Ðại vương, ở đây, tôi sẽ hỏi Ðại vương. 

Ðại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. 

13) Ðại vương nghĩ thế nào, thưa Ðại vương, Ðại 

vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào (muddiko), toán 

số nào có thể đếm được cát sông Hằng có số hột cát như vậy, 

có số trăm hột cát như vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số 

trăm ngàn hột cát như vậy? 

-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 

14) -- Ðại vương có người kế toán nào, có người 

chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong lường được 

nước của biển lớn có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu 

nước như vậy, có số ngàn đấu nước như vậy, có số trăm ngàn 

đấu nước như vậy? 

-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 

-- Vì sao? 

-- Thưa Nữ Tôn giả, vì rằng biển lớn thâm sâu, vô 

lường, khó dò đến đáy. 
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15) -- Cũng vậy, thưa Ðại vương, nếu có người muốn 

định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), nhưng sắc 

thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như 

thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể 

sanh khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng 

của sắc thân. Thưa Ðại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 

lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng: "Như 

Lai có tồn tại sau khi chết", không thể chấp nhận. Nói rằng: 

"Như Lai không có tồn tại sau khi chết", cũng không thể 

chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại 

sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng 

không thể chấp nhận. 

16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua 

cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 

gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 

sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được giải 

thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa Ðại vương, Như 

Lai là thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 

lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", không thể 

chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 

17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các 

tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng thức ấy, Như 

Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-

la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 

trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. 

Thưa Ðại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thể 

đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau 

khi chết", không thể chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không 

có tồn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. Nói rằng: 
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"Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết", cũng 

không thể chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết", cũng không thể chấp 

nhận. 

20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời 

của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỷ-

kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về Nữ Tôn giả rồi ra 

đi. 

21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời gian, 

đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 

một bên. 

22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết 

không? 

-- Thưa Ðại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có tồn 

tại sau khi chết". 

23) Thế là, thưa Thế Tôn, Như Lai không có tồn tại sau 

khi chết? 

-- Thưa Ðại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết". 

24-25)... (Như trên)... 

26-34... (Như trên, từ số 11 đến số 19, với những thay 

đổi cần thiết)... 

35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 

thay, bạch Thế Tôn! Vì rằng giữa Ðạo sư với nữ đệ tử, ý 

nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, 
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có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 

văn cú. 

36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni 

Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ấy đã trả lời cho 

con về ý nghĩa này với những câu này, với những lời này, 

giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là 

hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì rằng giữa Ðạo sư với nữ đệ tử, ý 

nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, 

có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 

văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công 

vụ, nhiều việc phải làm. 

-- Thưa Ðại vương, nay Ðại vương hãy làm những gì 

Ðại vương nghĩ là hợp thời. 

37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời 

Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 

bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

 

 

II. Anuràdha. (S.iv380) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Ðại Lâm, ở Trùng 

Các giảng đường. 

2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha đang ở một ngôi chòi 

trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. 

3) Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả 

Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những 

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

hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy thưa với Tôn 

giả Anuràdha: 

-- Này Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng 

Nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 

thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường 

hợp: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không 

tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại 

sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn 

tại sau khi chết". 

-- Thưa chư Hiền, Như Lai ấy là bậc Thượng nhân, bậc 

Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc 

Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp sau đây: 

"Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn 

tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 

khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại 

sau khi chết". 

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với 

Tôn giả Anuràdha: 

-- Tỷ-kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu. 

Hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có 

thông minh. 

5) Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách 

(apasàdetvà) Tôn giả Anuràdha là người mới tu và ngu si, 

liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

6) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các du sĩ ngoại đạo 

ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: "Nếu các du sĩ ngoại 

đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để 

câu ta trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế 

Tôn, ta không có xuyên tạc Thế tôn với điều không thật. Ta 
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trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng 

đúng pháp, không có cơ hội để chỉ trích". 

7) Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế 

Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con trú trong một ngôi chòi 

trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi, bạch Thế Tôn, 

rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau khi đến, nói lên với 

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

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

xuống một bên, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với 

con: "Này Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng nhân, 

là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. 

Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: 

‘Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại 

sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 

khi chết’". Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với các 

du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc 

Thượng nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa 

vị tối thắng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn 

trường hợp như sau: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 

Như Lai không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại 

và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết"". Khi được nói vậy, các du 

sĩ ngoại đạo ấy nói với con: "Tỷ-kheo này có lẽ là mới tu, 

xuất gia chưa bao lâu. Hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là 

ngu si, không có thông minh". Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau 

khi chê trách con là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi 

đứng dậy và ra đi. 
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9) Bạch Thế Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ấy đi 

không bao lâu con suy nghĩ như sau: "Nếu các vị du sĩ ngoại 

đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để 

câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời 

Thế Tôn, ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. 

Ta trả lời đúng pháp, thuận pháp và những ai nói lời tương 

ưng đúng pháp, không có cơ hội để chỉ trích". 

10)-- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, sắc 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 quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 

này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ là thường hay vô thường?. .. Tưởng là thường 

hay vô thường?... Các hành là thường hay vô thường?. .. 

Thức 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 quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 

này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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11) -- Do vậy, này Anuràdha, phàm có sắc gì quá khứ, 

vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 

hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán 

với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi. Cái này 

không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi". Phàm 

có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại... Phàm có tưởng gì... Phàm 

có các hành gì... Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 

hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 

xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí 

tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là 

tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi". 

12) Thấy vậy, này Anuràdha, 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 vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 

ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: 

"Ta đã được 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". 

13) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán sắc 

là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán thọ là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán tưởng là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán các hành là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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-- Ông có quán thức là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

14-18) -- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có 

quán Như Lai ở trong sắc không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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19-20) -- Ông nghĩ như thế nào, này Anuràdha, Ông có 

quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, 

không có tưởng, không có các hành, không có thức hay 

không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

21) -- Ở đây, này Anuràdha, Ông ngay trong hiện tại 

không có nắm được Như Lai một cách chân thật, một cách 

xác chứng, thời có hợp lý chăng khi Ông tuyên bố về Như 

Lai rằng:  

"Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc Thượng nhân, là bậc 

Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc 

Như Lai ấy được biết đến ngoài bốn trường hợp sau đây: 

‘Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn 

tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 

khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại 

sau khi chết"". 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

22) -- Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. Trước đây 

và hiện nay, này Anuràdha, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt 

khổ. 

III. Sàriputta-Kotthika (1) (hay Trú trước) (S.iv,384) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 

Kotthika trú ở Barànasi, tại Isipatana, trong vườn Nai. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ chỗ 

Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, 

nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm; 
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sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 

ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với Tôn 

giả Sàriputta: 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta, Như Lai có tồn tại sau khi 

chết hay không? 

-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 

tồn tại sau khi chết". 

4)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tồn tại sau 

khi chết? 

-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không tồn tại sau khi chết". 

5)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không 

tồn tại sau khi chết? 

-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

có tồn tại và không tồn tại sau khi chết". 

6)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết? 

-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

7) -- Ðược hỏi: "Thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại sau 

khi chết không?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 

không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết"". Ðược hỏi: 

"Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại sau khi chết?", 

Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: 

‘Như Lai không tồn tại sau khi chết’". Ðược hỏi: "Thế là, 

thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không 
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trả lời: ‘Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết"". 

Ðược hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa 

Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không tồn 

tại và không không tồn tại sau khi chết"". Thưa Hiền giả, do 

nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? 

8) "Như Lai có tồn tại sau khi chết", thưa Hiền giả, là 

chấp trước sắc. "Như Lai không có tồn tại sau khi chết" là 

chấp trước sắc. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết" là chấp trước sắc. "Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết" là chấp trước sắc. 

9) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước thọ. 

"Như Lai không có tồn tại sau khi chết" là chấp trước thọ. 

"Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết" là chấp 

trước thọ. "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 

khi chết" là chấp trước thọ. 

10) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước 

tưởng. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là chấp trước 

tưởng. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết" là 

chấp trước tưởng. "Như Lai không tồn tại và không không 

tồn tại sau khi chết" là chấp trước tưởng. 

11) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước các 

hành. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là chấp trước các 

hành. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết" là 

chấp trước các hành. "Như Lai không tồn tại và không không 

tồn tại sau khi chết" là chấp trước các hành. 

12) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước 

thức. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là chấp trước 

thức. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết" là 
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chấp trước thức. "Như Lai không tồn tại và không không tồn 

tại sau khi chết" là chấp trước thức. 

13) Này Hiền giả, do nhân này, do duyên này, Thế Tôn 

không trả lời. 

IV. Sàriputta - Kotthika (2) (hay Tập khởi) (S.iv,387) 

1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 

Kotthika trú ở Bàranasi (Ba-la-nại), tại Isipatana, chỗ vườn 

Nai... 

2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì Thế Tôn không trả lời 

câu hỏi ấy? 

8) -- Thưa Hiền giả, do không như thật biết, như thật 

thấy sắc; do không như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi; 

do không như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt; do không 

như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt 

nên mới có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 

Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 

tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn 

tại và không không tồn tại sau khi chết..". 

9-11). .. thọ... tưởng... các hành... 

12) Do không như thật biết, như thật thấy thức; do 

không như thật biết, như thật thấy thức tập khởi; do không 

như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt; do không như thật 

biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt nên 

mới có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 

Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 

tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

13) Do như thật biết, như thật thấy sắc; do như thật biết, 

như thật thấy sắc tập khởi; do như thật biết, như thật thấy sắc 
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đoạn diệt; do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến 

sắc đoạn diệt nên không có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn 

tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. 

Hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Hay 

Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".  

14-16). .. thọ... tưởng... các hành... 

17) Do như thật biết, như thật thấy thức; do như thật 

biết, như thật thấy thức tập khởi; do như thật biết, như thật 

thấy thức đoạn diệt; do như thật biết, như thật thấy con 

đường đưa đến thức đoạn diệt nên không có quan điểm rằng: 

"Như Lai có tồn tại sau chết. Hay Như Lai không có tồn tại 

sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 

khi chết". 

18) Thưa Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 

do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy. 

V. Sàriputta - Kotthika (3) (hay Ái) (S.iv,368) 

1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 

Kotthika trú ở Bàranasi (Ba-la-nại), tại Isipatana, chỗ vườn 

Nai... 

2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn 

không trả lời câu hỏi ấy?  

8) -- Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 

với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ 

khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời 

người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 

Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn 

tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại 

và không không tồn tại sau khi chết". 
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9-11). .. đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 

hành... 

12) Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 

với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái chưa đoạn trừ 

khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời 

người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 

Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn 

tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại 

và không không tồn tại sau khi chết". 

13) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với 

sắc, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã 

đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, người ấy sẽ không có 

quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết".  

14-16) ... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 

hành... 

17) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ lòng tham đối 

với thức, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã 

đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, thời người ấy không 

có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau chết. Hay Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết". 

18) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 

do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy. 

VI. Sàriputta - Kotthika (4) (hay Vườn) (S.iv,388) 
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I 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 

Kotthika trú ở Bàranasì, tại Isipatana, ở vườn Nai. 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 

đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kotthika; sau khi đến, nói 

lên với Tôn giả Mahà Kotthika những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 

ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 

Kotthika: 

-- Thưa Tôn giả Kotthika, Như Lai có tồn tại sau khi 

chết?... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết?... Ðược hỏi vậy, Hiền giả trả lời: "Thế Tôn không trả 

lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại 

và không không tồn tại sau khi chết"".  

Do nhân gì, thưa Hiền giả, do duyên gì, Thế Tôn không 

trả lời vấn đề ấy? 

4) -- Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc sắc, ưa thích sắc, 

hoan hỷ sắc, không như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt, 

thời người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 

chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết". Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, hoan 

hỷ thọ, không như thật biết, như thật thấy thọ đoạn diệt, thời 

người ấy có các quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 

chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết"... tưởng... các hành... Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc 

thức, ưa thích thức, hoan hỷ thức, không như thật biết, như 

thật thấy thức đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: 
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"Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết". 

5) Này Hiền giả, đối với ai không ái lạc sắc, không ưa 

thích sắc, không hoan hỷ sắc, như thật biết, như thật thấy sắc 

đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như Lai 

có tồn tại sau khi chết. .. Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". Thưa Hiền giả, với ai không còn 

ái lạc thọ... tưởng... các hành... không ái lạc thức, không ưa 

thích thức, không hoan hỷ thức, như thật biết, như thật thấy 

thức đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như 

Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". 

6) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do 

mà Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy. 

II 

7) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do đấy Thế Tôn 

không trả lời về vấn đề ấy? 

-- Thưa có, này Hiền giả. 

8) Ai còn ái lạc hữu, thưa Hiền giả, ưa thích hữu, hoan 

hỷ hữu, không như thật biết, không như thật thấy hữu đoạn 

diệt, thời người ấy có các quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau 

khi chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 

khi chết". 

9) Ai không còn ái lạc hữu, thưa Hiền giả, không ưa 

thích hữu, không hoan hỷ hữu, như thật biết, như thật thấy 

hữu đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như 

Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". 
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10) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 

trả lời về vấn đề ấy. 

III 

11) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 

Tôn không trả lời về vấn đề ấy? 

-- Thưa có, này Hiền giả. 

12) Ai còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, ưa thích thủ, hoan 

hỷ thủ, không như thật biết, như thật thấy thủ đoạn diệt, thời 

người ấy có những quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 

chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết". 

13) Ai không còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, không ưa 

thích thủ, không hoan hỷ thủ, như thật biết, như thật thấy thủ 

đoạn diệt, thời người ấy không có những quan điểm: "Như 

Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". 

14) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 

trả lời về vấn đề ấy. 

IV 

15) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 

Tôn không trả lời về vấn đề ấy? 

-- Thưa có, này Hiền giả. 

16) Với ai còn ái lạc ái, thưa Hiền giả, ưa thích ái, hoan 

hỷ ái, không như thật biết, không như thật thấy ái đoạn diệt, 

thời người ấy có những quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau 

khi chết... Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại 

sau khi chết". 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         413 

 

17) Với ai, thưa Hiền giả, không còn ái lạc ái, không ưa 

thích ái, không hoan hỷ ái, và như thật biết, như thật thấy ái 

đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như Lai 

có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". 

18) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 

trả lời về vấn đề ấy. 

V 

19) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 

Tôn không trả lời về vấn đề ấy? 

-- Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, sao Hiền giả còn 

muốn hỏi thêm chi nữa. Ðối với Tỷ-kheo đã được giải thoát 

nhờ đoạn tận ái, thời không còn gì để nêu rõ là được tăng 

trưởng. 

VII. Moggalàna (hay Xứ) (S.iv.391) 

1). .. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Mahà 

Moggalàna; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahà Moggalàna 

những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói những lời chào đón 

hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Tôn giả 

Mahà Moggalàna: 

-- Thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là thường còn? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 

thường còn". 

4) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là vô 

thường? 
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-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới 

là vô thường". 

5) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thế giới là hữu 

biên? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là hữu 

biên". 

6) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là vô biên? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới 

là vô biên". 

7) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải sinh mạng và 

thân thể là một? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Sinh mạng và 

thân thể là một". 

8)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy sinh mạng và thân 

thể là khác? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Sinh 

mạng và thân thể là khác". 

9)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai có tồn 

tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn 

tại sau khi chết". 

10)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không có 

tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết". 

11) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai có tồn tại 

và không tồn tại sau khi chết? 
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-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

có tồn tại và không tồn tại sau khi chết". 

12)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không tồn 

tại và không không tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

13)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, do nhân gì, do duyên gì 

các vị du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như thế này, thời trả lời 

như thế này: "Thế giới là thường còn. Hay thế giới là vô 

thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. 

Hay sinh mạng và thân thể là một. Hay sinh mạng và thân 

thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như 

Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết? 

14) Thưa Tôn giả Moggalàna, do nhân gì, do duyên gì, 

Sa-môn Gotama, khi được hỏi như thế này, thời không trả lời 

như thế này: "Thế giới là thường còn. Hay thế giới là vô 

thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. 

Hay sinh mạng và thân thể là một. Hay sinh mạng và thân 

thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như 

Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết"? 

15) -- Này Vaccha, vì rằng các du sĩ ngoại đạo quán 

con mắt là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự 

ngã của tôi";. .. quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán 

thân... quán ý là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi. Cái này là 

tự ngã của tôi". Do vậy, các du sĩ ngoại đạo, nên khi được 
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hỏi như vậy, trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Hay 

Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

16) Và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, này 

Vaccha, quán con mắt là: "Cái này không phải của tôi. Cái 

này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi"... 

quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 

"Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái 

này không phải là tự ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được 

hỏi như vậy, không có trả lời như vầy: "Thế giới là thường 

còn... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết". 

17) Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 

Thế Tôn; sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 

đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 

thân hữu liền ngồi xuống một bên. 

18) Ngồi một bên, Vacchagotta bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới thường còn? 

-- Này Vaccha, Ta không trả lời: "Thế giới là thường 

còn". 

19-26)... (như trên)... 

27) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

28) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì 

các du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như vậy, thời trả lời như 

vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết"? Thưa Tôn giả Gotama, do 

nhân gì, do duyên gì, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, 
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lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? 

29)-- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là: 

"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi", 

quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 

"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi". 

Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời 

như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết". 

30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, quán con mắt là: "Cái này không phải của tôi. 

Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự ngã của 

tôi", quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 

"Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái 

này không phải là tự ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được 

hỏi như vậy, không trả lời như vầy: "Thế giới là thường 

còn... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết". 

31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy 

hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Vì rằng giữa Ðạo sư với 

nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự 

tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là 

tối thượng văn cú. 

32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn 

Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn Moggalàna, 

với những câu như thế này, với những lời như thế này đã trả 

lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Gotama. Vì rằng giữa 

Ðạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn 

ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu 

thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 
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VIII. Vaccha (hay Trói buộc) (S.iv,395) 

1) ... 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 

một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường 

còn? 

-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Thế giới là thường 

còn..". 

4-11)... (như trên)... 

12) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

13) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, 

các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả lời như 

vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân gì, do duyên gì, 

thưa Tôn giả Gotama, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, 

lại không trả lời: "Thế giới là thường còn... Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? 

14) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là 

tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 

tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự ngã... quán tưởng... 

quán các hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 



Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4         419 

 

có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do 

vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời 

như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết". 

15) Như Lai, này Vaccha, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng 

Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải 

có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở 

trong sắc. Như Lai quán thọ không phải tự ngã... quán 

tưởng... quán các hành... quán thức không phải là tự ngã, hay 

tự ngã không phải có thức, hay thức không ở trong tự ngã, 

hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được 

hỏi như vậy, lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường 

còn... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 

chết". 

16) Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, nói lên 

với Tôn giả Mahà Moggalàna những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 

ngồi xuống một bên. 

17) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 

Mahà Moggalàna: 

-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thế giới là thường 

còn? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 

thường còn". 

18-26)... (như trên)... 

27) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? 
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-- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

28) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, do nhân gì, do duyên 

gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như 

vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân gì, do duyên gì, 

thưa Tôn giả Moggalàna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như 

vậy, lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... 

Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? 

29) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là 

tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 

tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán tưởng... quán các 

hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 

hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các 

du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vầy: 

"Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sau khi chết". 

30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không 

phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không 

ở trong sắc. Như Lai quán thọ... quán tưởng... quán các 

hành... quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã như là có 

thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do 

vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như 

vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 

không không tồn tại sau khi chết". 

31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalàna! Vì 

rằng, giữa Ðạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn 

ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không 

có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 
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32) Thưa Tôn giả Moggalàna, nay tôi đi đến Sa-môn 

Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa-môn Gotama 

với những câu văn, với những lời văn đã trả lời về ý nghĩa 

này giống như Tôn giả Moggalàna. Thật vi diệu thay, Tôn 

giả Moggalàna! Thật hy hữu thay, Tôn giả Moggalàna! Vì 

rằng, giữa Ðạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn 

ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không 

có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 

IX. Luận Nghị Ðường (Kutùhalasàlà) (S.iv,398) 

1). .. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 

một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những 

ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ 

ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận nghị đường, và câu 

chuyện sau đây được khởi lên: "Vị Pùrana Kassapa này là vị 

hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có 

danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng". 

Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của 

vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ 

này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt 

địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh 

xứ của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh 

tại chỗ này". 

4-9) Makkhali Gosàla... Nigantha Nàtaputta... Sanjaya 

Belatthiputta... Pakuddha Kaccàyana... vị Ajita Kesakambala 

này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
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tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng 

tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói 

sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này 

sanh tại chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 

nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, 

họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. 

Vị này sanh tại chỗ này". 

10) Còn Sa-môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo 

trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, 

khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một 

đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa-môn Gotama nói sanh xứ 

của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 

chỗ này". Nếu đệ tử là bậc thượng nhân, tối thắng nhân đã 

đạt địa vị tối thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa-môn 

Gotama không có trả lời: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này 

sanh tại chỗ này". Nhưng Ngài nói về vị ấy như sau: "Vị ấy 

đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chơn chánh 

thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau". 

11) Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và 

nghi ngờ như sau: "Như thế nào, cần phải thấu hiểu pháp của 

Sa-môn Gotama?" 

12) -- Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của Ông. 

Thôi vừa rồi sự nghi ngờ của Ông. Chính do trên điểm Ông 

phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh 

khởi, này Vaccha, đối với những ai có chấp thủ, không phải 

đối với ai không có chấp thủ. 

13) Ví như, này Vaccha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào 

có nhiên liệu (saupàdàna), không phải không có nhiên liệu. 

Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh khởi đối với 

người có chấp thủ (sanh y), không phải với người không có 

chấp thủ. 
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14) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thổi ngọn 

lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên 

liệu cho ngọn lửa này? 

-- Này Vaccha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật 

xa, thời Ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ấy, này 

Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upàdàna). 

15) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu 

tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời Tôn 

giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này? 

-- Này Vaccha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân 

này và sanh vào một thân khác, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng 

trong khi ấy chính ái (tanhà) là nhiên liệu (upàdànam). 

X. Ananda (hay Sự có mặt của ngã) (S.iv,400) 

1). .. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 

một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi 

không bao lâu, liền bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi 

của du sĩ Vacchagotta? 

5) -- Này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không?", 

và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, 

này Ananda, thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp 

thường kiến. 

6) Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự 

ngã?"Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Không có tự 

ngã", như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các Sa-môn, Bà-

la-môn chấp đoạn kiến. 

7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 

không?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", 

như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lên rằng: 

"Tất cả các pháp là vô ngã"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

8) -- Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải 

không có tự ngã?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: 

"Không có tự ngã", như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ 

Vacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: "Trước đây ta 

có tự ngã, nay không có tự ngã nữa". 

XI.Sabhiya (S.iv,401) 

1) Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccàna trú ở Nàtika, tại 

ngôi nhà bằng gạch. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya 

Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sabhiya Kaccàna 

những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 

đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 

Sabhiya Kaccàna như sau: 
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-- Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải Như Lai có tồn tại 

sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn 

tại sau khi chết". 

4) -- Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn 

tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không tồn tại sau khi chết". 

5) Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai có tồn tại và 

không tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

có tồn tại và không tồn tại sau khi chết". 

6) -- Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn 

tại và không không tồn tại sau khi chết? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". 

7) -- Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 

Lai có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, 

Thế Tôn không có trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết’"? 

8) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 

Lai không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này 

Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai không có tồn tại 

sau khi chết""? 

9) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 

Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại 

nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại 

và không có tồn tại sau khi chết’"? 
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10) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 

Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Tôn 

giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như 

Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"". 

11) Thưa Tôn giả Kaccàna, do nhân gì, do duyên gì, 

Sa-môn Gotama lại không trả lời về vấn đề ấy? 

12) -- Này Vaccha, do nhân gì, do duyên gì, mà trình 

bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay 

không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng, 

thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt không có dư tàn, 

một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ấy lấy cái gì để 

trình bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay 

không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? 

13) -- Này Tôn giả Kaccàna, Tôn giả xuất gia đã bao 

lâu? 

-- Thưa Hiền giả, không lâu, chỉ có ba năm. 

14) -- Hãy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại được 

thấy nhiều như vậy. Còn nói gì đến các vấn đề vi diệu! 
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