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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

 Sau khi nhận thấy tính thực tế, gần gũi, dễ hiểu và trí 

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

được tiếp cận và áp dụng trong cộng đồng Phật tử thì 

thật là một thiệt thòi cho những người con của Phật.  

 Ví như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 

hiện công việc này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành 

sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 

được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm được 

chân đứng trong bộ kinh này.    

 Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng 

đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quý đạo 

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

bản vi tính này chúng tôi đã mạo muội cẩn thận đánh 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 

các bài kinh để quý đọc giả có thể nhanh chóng nắm 

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 

lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 

thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 

Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

 Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 

pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

 Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 

kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 

đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

 Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần về trí tuệ 

thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chất vấn của 

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

khác nhau. Học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều 

phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong 

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

 Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 

Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 

hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

 Trong khi  đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 

kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 

tham sân si được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 

trú vào trong Chánh Pháp. 
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 Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 

tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 

thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 

tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 

tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 

chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 

tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đầy đủ, 

Giới Hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, ba kiết sử Thân 

Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ được đoạn tận, 

chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 

sanh tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 

nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 

tiếp tục tu tập trong vòng tối đa bảy lần tái sanh là sẽ 

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

 Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 

chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh phúc tri ân sự 

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

người đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm 

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                            Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 Kinh CHÁNH GIÁC – Tăng IV, 64 

 

CHÁNH GIÁC – Tăng IV,64 

1. - Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika.  

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-

kheo," 

- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 

Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 

như sau: "Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần 

lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 

Tỷ-kheo, các Thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 

như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế 

Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 

Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế 

Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 

Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 

sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau: 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 

sau: "Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần, lấy 

gì làm sở y để tu tập?" Được hỏi vậy, này các Tỷ-

kheo, các Thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại 

đạo ấy như sau:  

"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 

thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 

Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 

giác phần". 

4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới, sống được 

bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy 

đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 

nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 

chư Hiền, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 

giác phần. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có định, câu 

chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 
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đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 

về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không tụ hội, luận 

về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận về định, luận 

về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 

những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 

có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 

chư Hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh 

giác phần. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 

tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để thành tựu 

các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 

nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây là sở 

y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 

thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thể nhập 

(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 

Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 

pháp chánh giác phần. 

8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 

thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 

chờ đợi như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ 

với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy 

nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 

chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 

thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 

chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 

giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận về ít dục... 

những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 

có được không mệt nhọc, có được không phí sức.  

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 

thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 

chờ đợi như sau: sẽ sống tinh cần tinh tấn để đoạn 

tận các pháp bất thiện... trong các thiện pháp.  

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 

thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 

chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 

sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 

chơn chánh đoạn tận khổ đau.  

Và này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo ấy đã trú trong năm 

pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập: 

1. Cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận 

tham ái. 

2. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 

3. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để 

cắt đứt tầm. 

4. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại 

ngã mạn.  
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 Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo có tưởng vô 

thường, tưởng vô ngã được an trú.  

 Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 

hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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2 Kinh CHẾ NGỰ – Tăng I, 574 

 

CHẾ NGỰ – Tăng I, 574 

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

giới bổn Pàtimokkha, được chế ngự với sự chế 

ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi 

chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 

chấp nhận và học tập trong các học pháp.  

- Đã sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, 

đã được chế ngự với sự chế ngự của Pàtimokkha, 

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

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

pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa?  

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

hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh 

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

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

cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 

Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 

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

hổ, liên tục thường hằng, tinh cần tinh tấn, siêng 

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

khi ngồi … nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 

sân, si được từ bỏ … hôn trầm thụy miên, trạo hối, 

nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn, không có thụ 

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

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

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

đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 

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

tinh cần tinh tấn, siêng năng. 

Đi đứng biết tự chế 

Ngồi nằm biết tự chế 

Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, duỗi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 

Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 

Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 

Thường xuyên chuyên học tập  

Liên tục, hằng siêng năng 

Tỷ-kheo được gọi vậy.  
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3 Kinh GANAKA MOGGALLANA – 107 

Trung III, 107 

 

KINH GANAKA MOGGALLANA 

(Ganaka Moggallana suttam) – Bài kinh số 107 – 

Trung III, 107 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 

nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 

Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 

đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 

chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 

đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ganaka 

Moggallana bạch Thế Tôn: 

 Ví như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 

Migaramatu này, có thể thấy được một học tập 

tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 

tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 

cùng.  

 Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 

vị Bà-la-môn này, được thấy một học tập tuần 
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tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 

tức là sự học hỏi (các tập Veda).  

 Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 

vị bắn cung này, được thấy một học tập tuần tự, 

một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức 

là nghệ thuật bắn cung.  

 Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với 

chúng con là những người toán số, sống nhờ 

nghề toán số, cũng được thấy một học tập tuần 

tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 

tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 

khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 

bắt người ấy đếm như sau: "Một, một lần, hai, 

hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 

sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, 

chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 

Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm.  

 Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 

trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 

học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 

đạo lộ như vậy? 

– Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 

và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 

công trình, có một tuần tự đạo lộ.  

Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
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ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 

thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 

cương, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác.  

Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 

một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 

luyện người ấy như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 

giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 

bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 

trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 

giới".  

Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 

chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi 

chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 

nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 

huấn luyện vị ấy thêm như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, 

hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ 

tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những 

nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 

khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 

vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con 

mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 

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

xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 

tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 

nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ-

kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 

sự hộ trì ý căn".  

Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo hộ trì các căn 

rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: 

"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 

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, chỉ để thân này được 

duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 

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 phạm lỗi lầm, sống được an ổn".  

Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 

ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 

sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 

ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 

gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 

trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 

đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 

pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 

hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 

trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 

niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 

khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 

pháp".  

Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 

tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 

như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 

niệm tỉnh giác, 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, nuốt, đều 

tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 

đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh 

giác".  

Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 

rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: 

"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 

mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 

ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm". Vị ấy lựa một 

chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 

núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống 

rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 

kiết-già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh 

niệm trước mặt:  

 Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 

ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái.  
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 Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 

hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu 

tình, gột rửa tâm hết sân hận.  

 Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 

ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 

về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 

tâm hết hôn trầm thụy miên.  

 Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không trạo 

cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 

hối tiếc. 

 Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi 

ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 

hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 

Sau khi đoạn trừ năm triền cái ấy, những pháp 

làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt:   

 Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 

Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 

dục sanh, với tầm với tứ.  

 Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 

hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 

tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm.  

 Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 

cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
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niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba.  

 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.  

 Này Bà-la-môn, đối với những Tỷ-kheo nào là 

bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 

cầu sự vô thượng an tịnh các triền ách, đó là sự 

giảng dạy của Ta như vậy đối với những vị ấy.  

 Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 

các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 

làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 

lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 

thoát, những pháp ấy đưa đến sự hiện tại lạc trú 

và chánh niệm tỉnh giác. 

Khi được nói vậy, Bà-la-môn Ganaka 

Moggallana bạch Thế Tôn: 

– Các đệ tử của Sa-môn Gotama, khi được Sa-

môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 

vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn hay chỉ có một số chứng được? 

– Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 

khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
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được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 

được. 

– Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 

gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 

đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 

Gotama là bậc chỉ đường, tuy vậy các đệ tử Tôn giả 

Gotama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được? 

– Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 

Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 

Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 

Rajagaha (Vương Xá)? 

– Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 

Rajagaha. 

– Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

một người, muốn đi đến Rajagaha, người này đến 

Ông và nói như sau: "Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến 

Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 

Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 

này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 

đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 

trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 

thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trấn tên như 

thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 

trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 

khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 

những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 

Dầu cho người ấy được khuyến giáo như vậy, được 

giảng dạy như vậy, nhưng lại lấy con đường sai lạc, 

đi về hướng Tây.  

Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 

Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 

Tôn giả, tôi muốn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 

chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ấy 

như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 

Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 

gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 

có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 

một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 

một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 

đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con 

đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 

với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 

mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 

hồ mỹ diệu". Người ấy được Ông khuyến giáo như 

vậy, giảng như vậy, đi đến Rajagaha một cách an 

toàn. 
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– Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 

khi có mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường 

đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 

chỉ đường, dầu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, 

đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 

Rajagaha một cách an toàn? 

– Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 

được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 

Gotama. 

– Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

Niết-bàn, trong khi có mặt con đường đi đến Niết-

bàn, và trong khi có mặt Ta là bậc chỉ đường. Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà-

la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 

đường. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Ganaka 

Moggalana bạch Thế Tôn: 

– Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 

không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia từ bỏ 

gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 

lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao 
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động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 

không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 

Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy 

đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 

viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 

không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 

tuệ, câm ngọng; Tôn giả Gotama không thể sống với 

những người như vậy.  

Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 

không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 

bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 

phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 

tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 

học tập, sống không quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ 

thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần, tinh tấn, 

chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 

trí tuệ, không câm ngọng; Tôn giả Gotama sống (hòa 

hợp) với những vị ấy.  

Ví như Tôn giả Gotama, trong các loại căn 

hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 

trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 

được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 

quý hương (jasmine) được gọi là tối thượng. Cũng 

vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được 
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xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện 

nay.  

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi 

diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng 

đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 

những gì bị che kín, chỉ đường cho những người 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 Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 

tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 

Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 

Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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4 Kinh KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 1 – 

Tăng II, 325 

 

KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 1 – Tăng II, 325 

1- Này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo không cung kính, không thận trọng, 

không sống tương hòa với các vị đồng Phạm 

hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự 

kiện này không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 

pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, 

sự kiện này không xảy ra. 

- Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 

sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này 

không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, 

vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự 

kiện này không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, 

vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện 

này không xảy ra. 

2. Này các Tỷ-kheo, 
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- Tỷ-kheo có cung kính có thận trọng, sống 

tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh sẽ làm 

cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này có 

xảy ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh, pháp, vị 

ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện 

này có xảy ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 

sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này 

có xảy ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy 

sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 

có xảy ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy 

sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 

có xảy ra. 

 

 

KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 2 – Tăng II, 326 

1. - Này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo không cung kính, không thận trọng, 

không sống tương hòa với các vị đồng Phạm 

hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, sự 

kiện này không xảy ra.  
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- Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 

pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự 

kiện này không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, 

vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này 

không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn giới uẩn, vị 

ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này 

không xảy ra.  

- Sau khi không làm cho viên mãn định, vị ấy sẽ 

làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này không 

xảy ra. 

2. Này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo có cung kính, có thận trong, sống 

tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ 

làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 

này có xảy ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị 

ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện 

này có xảy ra.  

- Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ 

làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này có xảy 

ra.  

- Sau khi làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm 

cho viên mãn định uẩn, sự kiện này có xảy ra.  
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- Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ 

làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này có xảy 

ra. 
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5 Kinh KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – 

Tăng I, 623 

 

KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – Tăng I, 623 

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

không có thể bị thối đọa, vị ấy gần Niết-bàn. Thế nào 

là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Đầy đủ giới,  

- Hộ trì các căn,  

- Biết tiết độ trong ăn uống,  

- Chú tâm cảnh giác. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ 

giới? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, 

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 

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

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

các học pháp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 

căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-

kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 

tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 

bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 

nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 

Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 

nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 

pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 

giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 

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

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

nhân ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn.  

4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tiết 

độ trong ăn uống? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 

không phải vui đùa, không phải để đam mê, không 

phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 

mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 

dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 

Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 

thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 

sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 

tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 

một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tẩy sạch 

tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 

giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông tay 

phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 

giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, 

vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tẩy 

sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo không thể thối đọa, tiến gần đến Niết-bàn. 

6. Tỷ-kheo an trú giới, 

Sống chế ngự các căn, 

Biết tiết độ ăn uống,  

Và chú tâm cảnh giác, 

Sống an trú như vậy, 

Ngày đêm không mệt mỏi 

Tu tập các thiện pháp,  

Đạt an ổn ách nạn, 

Ưa thích không phóng dật, 

Thấy sợ hãi phóng dật, 

Không có thể thối đọa, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 
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6 Kinh MAHÀNÀMA 1 – Tăng IV, 665 

 

MAHÀNÀMA 1 – Tăng IV,665 

(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 

Cư sĩ – 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 

nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 

"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 

đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-

kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm 

xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 

họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 

một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:  

- Con nghe như sau, bạch Thế Tôn: Có nhiều Tỷ-

kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng: "Y làm 

xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 

Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú 

khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?  

2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 

thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 

đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
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Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 

nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 

Mahànàma: 

- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 

không lòng tin.  

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với 

biếng nhác.  

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 

niệm.  

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 

định.  

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ". 

Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahànàma, 

hãy tu tập thêm sáu pháp nữa. 

6. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như 

Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 

Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 

Phật, Thế Tôn".  

- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 

niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 

ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 

bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực 

nhờ duyên Như Lai.  
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- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 

trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 

thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp.  

- Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 

khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 

thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh.  

 Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 

tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh 

không bình đẳng, sống đạt được vô sân với 

chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 

tập Phật tùy niệm.  

4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết 

thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 

khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 

hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 

niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, 

tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, 

trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 

Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 

có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 

hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 

khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 

cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 

Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
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được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, 

sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 

được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 

"Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là 

chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế 

Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 

đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 

được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 

cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô 

thượng ở đời". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 

đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 

ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si 

ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 

Tăng. Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 

trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 

được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 

sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 

an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 

tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 

tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không 

bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 

sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 

6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 

của mình: "Không có bể vụn, không có cắt xén, 
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không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 

thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 

đi đến Thiền định". Này Mahànàma, khi nào bậc 

Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 

chánh trực nhờ duyên Giới... nhập được pháp lưu, tu 

tập Giới tùy niệm. 

7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 

của mình: "Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo 

được lợi cho ta! (Vì rằng) với quần chúng bị cấu uế 

xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm 

không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng 

rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng, để 

được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 

Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 

Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 

nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 

8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 

Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba-

mươi-ba, có chư Thiên Yàma, có chư Thiên Tusita 

(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 

hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên 

cao hơn nữa.  

- Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 

khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 

tin như vậy cũng có đầy đủ nơi Ta.  
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- Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 

chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như 

vậy cũng có đầy đủ nơi Ta.  

- Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, 

sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 

Nghe Pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi Ta. 

- Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 

chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 

vậy cũng có đầy đủ nơi Ta.  

- Đầy đủ với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 

chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 

vậy cũng có đầy đủ nơi Ta".  

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 

thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 

khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 

bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh; trong khi 

ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư 

Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 

tùy niệm. 

 

 MAHÀNÀMA 2 – Tăng IV,670 

(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 

Cư sĩ – 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 

niệm này trong mọi oai nghi) 
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1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 

Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 

Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 

bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 

Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 

bộ hành..." (Tới đây, kinh này giống như kinh số 12 

trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 

lạc thọ, tâm được định tỉnh.  

Tùy niệm Phật này, này Mahànàma, Ông cần phải tu 

tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 

phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu tập khi nằm, 

Ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 

Ông cần phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 

những con nít". 

4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cần phải tu tập tùy 

niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 

mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 

Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 

mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 

đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 

tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 

nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 

Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 

nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
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này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 

có đầy đủ ở nơi Ta. Đầy đủ với thí như vậy... đầy đủ 

với trí tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 

cũng có đầy đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 

tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 

ấy, trong khi ấy, tâm không bị ám ảnh; trong khi ấy, 

tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 

si ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực 

nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 

tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 

pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 

có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 

khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 

tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 

Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 

tu tập khi đứng, Ông cần phải tu tập khi ngồi, Ông 

cần phải tu tập khi nằm, Ông cần phải tu tập khi 

ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cần phải tu 

tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy những con nít. 

 

 NANDIYÀ – Tăng IV,672 

( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 
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1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 

Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 

Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 

mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 

sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 

đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 

được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 

Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 

đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đấy chăm lo 

công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 

Tôn. 

2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, 

nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 

bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 

y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 

Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 

bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 

cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 

sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". Bạch Thế Tôn, giữa 

những người an trú với những an trú khác nhau, 

chúng con nên an trú với an trú của ai?  
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 

xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 

Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 

người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 

an trú với an trú của ai? ".  

Này Nandiya,  

- Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 

có lòng tin.  

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 

không giới.  

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với 

biếng nhác.  

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 

niệm.  

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 

định.  

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 

Sau khi an trú trong sáu pháp, này Nandiya, hãy tu 

tập thêm nữa năm pháp này. 

4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 

"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Diều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 

Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 

"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 

không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 

hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 

Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 

trú niệm trong nội tâm. 

6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 

lành: "Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 

rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta 

được lợi ích, giáo giới giảng dạy". Như vậy, này 

Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 

trong nội tâm. 

7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 

mình: "Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 

rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, xan tham, cùng 

với quần chúng bị xan tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, 

với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 

yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 

Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 

niệm trong nội tâm. 

8. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 

"Các chư Thiên ấy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 

thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 

mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 

lại những gì đã làm". Ví như, này Nandiya, Tỷ-kheo 

được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 

gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã 

làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 

qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 

thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 

Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 

làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 

vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 

hãy an trú niệm trong nội tâm. 

Thành tựu với mười một pháp này, này Nandiya, vị 

Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp 

thủ chúng.  

- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 

nước đã đổ ra, không thể đem hốt lại.  

- Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 

đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 

đã bị cháy.  

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 

pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 

pháp không có chấp thủ chúng. 
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7 Kinh NGHĨ VỚI DỤNG Ý – Tăng IV, 

238 

 

NGHĨ VỚI DỤNG Ý – Tăng IV,238 

1. Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới 

đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng: 

"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 

Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 

giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi.  

2. Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối 

tiếc, hân hoan sanh khởi.  

3. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 

thì hoan hỷ sanh khởi.  

4. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, không 

cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng thân 

ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, này các 

Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì thân được 

khinh an. 
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5. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 

các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 

được cảm thọ.  

6. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 

cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 

được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-

kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 

định.  

7. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 

Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy 

như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 

người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật.  

8. Này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 

nhàm chán và ly tham.  

9. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 

tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo: 

1. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 

kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 

2. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 

tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

3. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi như 

thật tri kiến. 

4. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

5. Khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

6. Hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

7. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 

8. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 

hân hoan. 

9. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 

lợi ích không hối tiếc.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 

pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiến các pháp khác 

viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
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8 Kinh PHÁP LƯỢC THUYẾT – Tăng 

III, 683 

 

PHÁP LƯỢC THUYẾT –Tăng III, 683 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 

một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy 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. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, 

sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 

cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 

con, Thiện Thệ hãy thành phố vắn tắt. Con có thể 

hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 

có thể trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 

2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 

bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có 



 

50 BẮT ĐẦU 

chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 

học tập. 

3. Này Tỷ-kheo, khi nào nội tâm của Thầy được an 

trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 

xâm chiếm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ-

kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 

mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được 

làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo 

tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 

cần phải học tập. 

4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 

tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-

kheo: 

1. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 

2. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

3. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

4. Cần phải tu tập có hỷ. 

5. Cần phải tu tập không hỷ. 

6. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

7. Cần phải tu tập câu hữu với xả.  
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Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 

được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-

kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Bi tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập … Hỷ tâm 

giải thoát sẽ được Thầy tu tập … Xả tâm giải thoát 

sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 

cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 

được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 

hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học 

tập. 

5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 

tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-

kheo: 

1. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 

2. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

3. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

4. Cần phải tu tập có hỷ. 

5. Cần phải tu tập không hỷ. 

6. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

7. Cần phải tu tập câu hữu với xả.  

Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 

được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-

kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như 

vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 

6. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 

tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-

kheo: 

1. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 

2. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

3. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

4. Cần phải tu tập có hỷ. 

5. Cần phải tu tập không hỷ. 

6. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

7. Cần phải tu tập câu hữu với xả.  

Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 

được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-

kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ … quán tâm 

trên các tâm … quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 

tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 

Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 

7. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 

tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-

kheo: 
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1. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 

2. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

3. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

4. Cần phải tu tập có hỷ. 

5. Cần phải tu tập không hỷ. 

6. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

7. Cần phải tu tập câu hữu với xả.  

Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 

được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-

kheo, chỗ nào, chỗ nào Thầy đi, chỗ ấy Thầy đi được 

an ổn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ đứng, chỗ ấy Thầy 

đứng được an ổn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ ngồi, chỗ 

ấy Thầy ngồi được an ổn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ 

nằm, chỗ ấy Thầy sẽ nằm được an ổn.   

8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 

giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 

thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ-kheo ấy 

sống một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 

tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 

đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình. Đây là vô thượng cứu cánh 

Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 

với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy 

rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 

nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 
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9 Kinh SỞ Y – Tăng IV, 241 

 

SỞ Y – Tăng IV,241 

(sở y = nương theo đó) 

Này các Tỷ-kheo: 

1. Với ác giới, với phá giới, không hối tiếc sở y 

bị diệt.  

2. Với không có không hối tiếc, với không hối tiếc 

không đầy đủ, hân hoan sở y bị diệt.  

3. Với hân hoan không có, với hân hoan không 

đầy đủ, hỷ sở y bị diệt.  

4. Với hỷ không có, với hỷ không đầy đủ, khinh 

an sở y bị diệt.  

5. Với khinh an không có, với khinh an không đầy 

đủ, an lạc sở y bị diệt.  

6. Với an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, 

chánh định sở y bị diệt.  

7. Với chánh định không có, với chánh định 

không đầy đủ, như thật tri kiến sở y bị diệt.  

8. Với như thật tri kiến không có, với như thật tri 

kiến không đầy đủ, nhàm chán, ly tham sở y bị 

diệt.  
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9. Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm 

chán, ly tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến 

sở y bị diệt.  

Ví như cây không đủ cành và lá, các mầm non (cũng 

có nghĩa là vỏ ngoài) của cây ấy không đi đến viên 

mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với ác giới, với 

phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với không hối 

tiếc không có, với không hối tiếc không đầy đủ.... 

giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 

Này các Tỷ- kheo: 

1. Với giới có mặt, với giới có đầy đủ, không hối 

tiếc có sở y. 

2. Với không hối tiếc có mặt, với không hối tiếc 

có đầy đủ, hân hoan có sở y.  

3. Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đầy đủ, 

hoan hỷ có sở y.  

4. Với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đầy đủ, 

khinh an có sở y.  

5. Với khinh an có mặt, với khinh an có đầy đủ, 

an lạc có sở y.  

6. Với an lạc có mặt, với an lạc có đầy đủ, chánh 

định có sở y.  

7. Với chánh định có mặt, với chánh định có đầy 

đủ, như thật tri kiến có sở y.  
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8. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri 

kiến có đầy đủ, nhàm chán, ly tham có sở y.  

9. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với nhàm chán, 

ly tham có đầy đủ, giải thoát tri kiến có sở y.  

Ví như này các Tỷ-kheo, một cây có đầy đủ cành và 

lá, các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn, vỏ 

trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, 

này các Tỷ-kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, 

không hối tiếc có sở y. Với không hối tiếc có mặt, 

với không hối tiếc có đầy đủ... giải thoát tri kiến có 

sở y. 
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10 Kinh TẠI ANDHAKAVINDA – Tăng II, 

532 

 

TẠI ANDHAKAVINDA – Tăng II, 532 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 

tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 

Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 

bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi một 

bên: 

- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 

gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 

các Tỷ-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 

lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 

năm pháp.  

Thế nào là trong năm pháp? 

2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 

giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, 

đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 

nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 

pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 

cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 

giới bổn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải 

sống với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 

với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng 

suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 

niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 

phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 

bảo vệ các căn. 

4. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 

chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 

làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 

chế lời nói. 

5. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy là những người 

sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 

nguyên xa vắng". Như vậy, họ cần phải được khích 

lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 

nếp sống thân viễn ly. 

6. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy có chánh tri kiến, 

thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 

khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 

trong chánh kiến. 

Này Ànanda, các Tỷ-kheo nào tân học, xuất gia 

không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 

Ànanda, các Tỷ-kheo ấy cần phải được thầy khích lệ, 
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cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 

năm pháp này. 
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11 Kinh UPÀLI – Tăng IV, 515  

 

UPÀLI – Tăng IV, 515 

1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, con muốn sống trong rừng núi cao 

nguyên, tại các trú xứ xa vắng. 

2. Này Upàli, không dễ dàng là sống tại các rừng núi 

cao nguyên, các trú xứ xa vắng, khó khăn là đời sống 

viễn ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ 

rằng: "Các ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa 

được Thiền định".  Này Upàli, ai nói như sau: "Dầu 

tôi chưa được Thiền định, tôi sẽ sống tại các rừng núi 

cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng", thời người ấy 

được chờ đợi như sau: "Vị ấy sẽ chìm xuống (đáy) 

hay nổi lên (mặt nước)". 

3. Ví như, này Upàli, một hồ nước lớn, có con voi 

lớn đi đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ấy 

suy nghĩ: "Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò 

chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi 

trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau 

khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, 
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ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ 

nước ấy, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 

chơi rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 

chơi trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, 

sau khi từ hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì 

sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong chỗ 

nước.  

Rồi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy nghĩ: "Ta 

là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ 

nước này, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 

chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 

chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống 

nước, sau khi từ hồ bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta 

muốn". Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không 

có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm 

hay nổi trên mặt nước" Vì sao? Này Upàli, vì tự 

ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước 

sâu.  

Cũng vậy, này Upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không 

được định, tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên, 

tại các trú xứ xa vắng". Với vị ấy, được chờ đợi rằng: 

"Nó sẽ chìm xuống hay nổi trên mặt nước". 

4. Ví như: này Upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yếu, 

nằm ngửa, chơi với phân và nước tiểu của mình. 
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Thầy nghĩ thế nào, này Upàli, trò chơi con nít này có 

thiệt là toàn diện đầy đủ không?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàli, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau 

khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, có được 

các đồ chơi của những con nít, như trẻ con chơi 

khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi 

với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và 

nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ thế nào, này 

Upàli, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi 

đến thù diệu hơn, thù thắng hơn?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Rồi này Upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau 

khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ 

hưởng đầy đủ năm món dục lạc, với các sắc do mắt 

nhận thức, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 

hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các 

hương do mũi nhận thức... với các vị do lưởi nhận 

thức... với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, 

khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ 

thế nào, này Upàli, trò chơi này, so sánh với các trò 

chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 
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5. Ở đây, này Upàli, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai 

sau khi tự chứng ngộ với thắng trí, tuyên bố cho biết 

về thế giới này, các chư Thiên, các ma, các Phạm 

thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 

loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 

hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn 

toàn viên mãn thanh tịnh. Người gia chủ, hay con 

người gia chủ hay một người tái sanh trong một gia 

đình khác nghe Pháp ấy, sau khi nghe Pháp, vị ấy 

sanh lòng tin vào Như Lai. Vị ấy thành tựu với lòng 

tin ấy, suy xét như sau: "Đời sống gia đình đầy 

những triền phược, con đường đầy những bụi đời, 

đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật 

rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống 

theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 

thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ 

râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình.  

Một thời gian sau, vị ấy bỏ tài sản hỏ hay tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc 

lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia 

đình, sống không gia đình. Vị ấy đã xuất gia như 
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vậy, thọ lãnh đầy đủ sự học tập và nếp sống của 

các Tỷ-kheo.  

- Sau khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ 

trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 

thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh 

và loài hữu tình.  

- Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sống từ 

bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 

chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh 

tịnh không có trộm cướp.  

- Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sống 

Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 

hèn hạ.  

- Sau khi đoạn tận nói láo, vị ất sống từ bỏ nói láo, 

nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, 

vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa 

đối với đời.  

- Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói 

hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến 

chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 

điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 

này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 

vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng 

trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, 

thích thú hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói 

những lời tác thành hòa hợp. 
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- Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ 

lời nói độc ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp 

tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 

lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói 

những lời như vậy.  

- Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ 

bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời 

chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh 

pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 

giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 

thống, có ích lợi.  

- Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loại 

cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, 

từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, 

diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 

liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường 

cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ 

nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận 

đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ 

nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ 

nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 

nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm môi giới, 

hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ bỏ 

các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ 

bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 

làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, trộm 

cắp, cướp phá.  
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- Vị ấy, biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, 

với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào 

cũng mang theo y và bình bát như con chim bay 

đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, 

vị ấy bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn 

khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang 

theo.  

- Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẩn này, nội 

tâm cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 

6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng 

chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 

nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 

ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 

ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ 

trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 

lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 

vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 

tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn không 

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

pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 

ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy thành tựu 

Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 

không có xen lẫn. 

7. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 

thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay; khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 

thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nuốt đều tỉnh 

giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều 

tỉnh giác.  

Vị ấy thành tựu với Thánh giới uẩn này, thành tựu 

với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với Thánh 

chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh 

vắng như rừng, gốc cây, núi, khe đá, hang đá, bãi tha 

ma, khu rừng xa vắng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi 

đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 

trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm 

trước mặt.  

- Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sống với 

tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái.  

- Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm không 

sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 

hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận.  

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với 

tâm thoát ly hồn trầm thụy miên, với tâm tưởng 

hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ấy 

gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.  

- Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối, 

với nội tâm trầm lặng, vị ấy gột rửa hết tâm trạo 

cử hối tiếc.  
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- Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sống thoát ly 

nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 

hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

8. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những 

pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, 

ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 

nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 

có tứ. Vì sao, này Upàli, có phải sự an trú này, sánh 

với các an trú trước, được thù diệu hơn, thù thắng 

hơn?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàli, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này 

trong tự ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các 

trú xứ xa vắng, cho đến khi mục đích của mình chưa 

đạt, thời họ vẫn trú (tại các chỗ ấy), (hay như mục 

đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt; thời 

không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ 

xa vắng). 

9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm 

và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ 

thế nào, này Upàli, có phải sự an trú này, sánh với 

những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù 

thắng hơn?  
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- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàli, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 

này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao 

nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nếu mục 

đích của mình chưa đạt được. 

10. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 

Thiền thứ ba. Thầy nghĩ thế nào, này Upàli, có phải 

sự an trú này, sánh với những an trú trước, được thù 

diệu hơn, được thù thắng hơn?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàli, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 

này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi, cao 

nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nếu mục 

đích của mình chưa đạt được. 

11. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng 

đạt và an trú Thiền thứ tư. Thầy nghĩ thế nào, này 

Upàli... chưa đạt được...? ... 

12. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 

tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối 

ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: 

"Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàli...? ... mục 

đích của mình chưa đạt được. 

13. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách 

hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô 

biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thầy 

nghĩ thế nào, này Upàli...? ... mục đích của mình 

chưa đạt được. 

Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 

toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có sở 

hữu", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ 

thế nào, này Upàli...? ... mục đích của mình chưa đạt 

được. 

Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 

toàn Vô sở hữu xứ, nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, đây 

là thù diệu", chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàli, có phải sự 

an trú này sánh với các an trú trước, được thù diệu 

hơn, được thù thắng hơn?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình 

chưa đạt được. 

14. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 

một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 

chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ấy sau 
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khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Thầy 

nghĩ thế nào, này Upàli, có phải sự an trú này sánh 

với các an trú trước, được thù diệu hơn, được thù 

thắng hơn?  

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàli, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 

này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao 

nguyên, tại các trú xứ xa vắng, họ không trú nếu mục 

đích của mình chưa đạt được. 

 Vậy này Upàli, Thầy hãy sống giữa chúng 

Tăng. Sống giữa chúng Tăng, Thầy sẽ được an 

ổn. 
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12 Kinh VÔ THƯỜNG – Tăng III, 259 

 

VÔ THƯỜNG –Tăng III, 259 

 

1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo,  

- Vị Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là thường 

còn, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự 

kiện này không xảy ra.  

- Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập 

vào chánh tánh quyết định, sự kiện này không 

thể xảy ra.  

- Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng 

ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhất Lai, hay quả Bất 

lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, 

sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện 

này có xảy ra.  

- Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 

chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra.  

- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 

quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả A-

la-hán, sự kiện này có xảy ra. 
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  KHỔ –Tăng III, 260 

 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 

cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 

những thay đổi cần thiết) 

 

  VÔ NGÃ –Tăng III, 260 

 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 

cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 

những thay đổi cần thiết). 

 

  NIẾT BÀN –Tăng III, 260 

 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết-

bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 

sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 

thay đổi cần thiết.) 
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13 Kinh XẤU HỔ – Tăng III, 417 

 

XẤU HỔ –Tăng III, 417 

1. - Này các Tỷ-kheo, 

 Khi tàm quý không có, với người thiếu tàm quý, 

chế ngự các căn đi đến hủy diệt. 

 Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu 

chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

 Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 

định đi đến hủy diệt. 

 Khi chánh định không có, với người không có 

chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 

 Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 

kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

 Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 

nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 

diệt. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 

lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 

vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 

với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 

hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 
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2. Này các Tỷ-kheo, 

 Khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 

chế ngự các căn đi đến đầy đủ. 

 Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 

ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. 

 Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định 

đi đến đầy đủ. 

 Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 

định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. 

 Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 

kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

 Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 

nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy 

đủ. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 

mầm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 

giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 

người đầy đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đầy 

đủ. 
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14 Kinh ÁC GIỚI – Tăng II, 332 

 

ÁC GIỚI – Tăng II, 332 

1. - Này các Tỷ-kheo, 

- Với người ác giới, với người phá giới, chánh 

định do vậy bị phá hoại.  

- Khi chánh định không có mặt, với người chánh 

định bị phá hoại, như thật tri kiến do vậy bị 

phá hoại.  

- Khi như thật tri kiến không có mặt, với người 

như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly 

tham do vậy bị phá hoại.  

- Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với 

người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải 

thoát tri kiến do vậy bị phá hoại. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 

bị phá hoại, thời đọt cây ấy không đi đến viên mãn, 

vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến 

viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người ác giới, với 

người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi 

chánh định không có mặt, với người chánh định bị 

phá hoại, như thật tri kiến nhân vậy bị phá hoại. Khi 
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như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri 

kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá 

hoại. Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, với 

người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát tri 

kiến do vậy bị phá hoại. 

3. Này các Tỷ-kheo, 

- Với người có giới, với người gìn giữ giới, 

chánh định do vậy được đầy đủ. 

- Do chánh định có mặt, với người chánh định 

được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được 

thành tựu.  

- Do như thật tri kiến có mặt, với người như 

thật tri kiến có mặt, nhàm chán, ly tham do 

vậy được thành tựu.  

- Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người 

nhàm chán ly tham được thành tựu, giải thoát 

tri kiến do vậy được thành tựu. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 

được đầy đủ, thời đọt cây ấy đi đến viên mãn vỏ cây 

đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi 

đến viên mãn.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người có giới, với 

người giữ gìn giới, chánh định nhân vậy được đầy 

đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định 
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được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được thành 

tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người như thật 

tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham do vậy 

được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với 

người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát 

tri kiến do vậy được thành tựu. 
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15 Kinh Ý NGHĨA GÌ – Tăng IV, 236 

 

Ý NGHĨA GÌ – Tăng IV, 236 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến 

Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi 

ích gì?  

- Này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối 

tiếc, có lợi ích không có hối tiếc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa 

gì, có lợi ích gì?  

- Này Ànanda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, 

có lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có 

lợi ích gì?  

- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi 

ích hoan hỷ. 
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- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 

ích gì?  

- Này Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 

ích khinh an. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 

ích gì?  

- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích  

an lạc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi 

ích gì?  

- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định 

- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích 

gì?  

- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có 

lợi ích như thật tri kiến. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa 

gì, có lợi ích gì?  

- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 

chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 
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- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý 

nghĩa gì, có lợi ích gì? 

Này Ànanda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải 

thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 

2. Như vậy, này Ànanda: 

1. Các thiện giới, có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi 

ích không hối tiếc. 

2. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 

hân hoan.  

3. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan 

hỷ. 

4. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 

an.  

5. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc.  

6. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định.  

7. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như 

thật tri kiến.  

8. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 

tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham.  

9. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 

kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 

tới tối thượng. Như vậy, này Ànanda, các thiện giới 

thứ lớp đưa đến tối thượng. 
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NGHĨ VỚI DỤNG Ý – Tăng IV, 238 

10. Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới 

đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng: 

"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 

Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 

giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi.  

11. Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối 

tiếc, hân hoan sanh khởi.  

12. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 

thì hoan hỷ sanh khởi.  

13. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng thân ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì thân 

được khinh an. 

14. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 

không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 

rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 
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các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 

được cảm thọ.  

15. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 

cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 

được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-

kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 

định.  

16. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 

Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy 

như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 

người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật.  

17. Này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 

nhàm chán và ly tham.  

18. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 

không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 

sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 

vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 

tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo: 
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10. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 

kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 

11. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 

tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

12. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi như 

thật tri kiến. 

13. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

14. Khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

15. Hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

16. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 

17. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi 

ích hân hoan. 

18. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 

lợi ích không hối tiếc.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 

pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiến các pháp khác 

viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
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16 Kinh ƯỚC NGUYỆN – Tăng IV, 412 

 

ƯỚC NGUYỆN – Tăng IV, 412 

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

vườn Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-

kheo:  

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 

sau:  

2. - Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầu đủ 

giới bổn Pàtimokkha. Hãy sống chế ngự với sự chế 

ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh 

hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 

nhận và học tập trong các học pháp. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương 

mến, yêu quý, cung kính và bắt chước". Tỷ-kheo ấy 

phải: 

1. Thành tựu viên mãn giới luật. 

2. Kiên trì nội tâm tịch tĩnh. 
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3. Không gián đoạn Thiền định. 

4. Thành tựu quán hạnh. 

5. Thích sống tại các trú xứ không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các 

món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị 

bệnh", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, 

kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền 

định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ 

không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các 

món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị 

bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các 

vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn", Tỷ-

kheo có ước nguyện: "Mong rằng những bà con 

huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung nghĩ 

(đến ta) với tâm hoan hỷ, (và nhờ vậy) được quả báo 

lớn, được lợi ích lớn". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 

viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh", 

Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 

tịnh.  
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta kham nhẫn với lạnh, nóng, đói khát, 

sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 

của loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ 

báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm 

thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không 

sung sướng, không thích thú, chết điếng người", thời 

Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 

tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không 

để lạc, bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 

luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên", Tỷ-kheo 

ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên).... 

trú xứ không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 

không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong 

rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 

hãi được khởi lên". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 

mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 

không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 

bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú". 
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Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 

trên)... trú xứ không tịnh.  

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Với 

sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí 

chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 

vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 

tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 

quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 

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

đủ giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 

bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 

hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học 

trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính 

do duyên này được nói đến như vậy. 
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17 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh Cán 

Búa – Tương III, 272  

 

Cán Búa – Hay Chiếc Thuyền – Tương III, 272 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

3) - Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 

bố sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 

biết, do không thấy. 

4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tỷ-kheo, các 

lậu hoặc được đoạn tận?  

- Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 

diệt.  

- Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 

diệt.  

- Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là 

tưởng đoạn diệt.  

- Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 

là các hành đoạn diệt.  

- Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 

đoạn diệt.  

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

các lậu hoặc được đoạn tận. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 

tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 

"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 

hoặc không có chấp thủ!". Tuy vậy, tâm của vị ấy 

cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 

chấp thủ. 

6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 

Không có tu tập cái gì?  

- Không có tu tập Bốn niệm xứ.  

- Không có tu tập Bốn chánh cần.  

- Không có tu tập Bốn như ý túc.  

- Không có tu tập Năm căn.  

- Không có tu tập Năm lực.  

- Không có tu tập Bảy bồ đề phần.  

- Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 

hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng 

cách, không được ấp nóng đúng cách, không được 

ấp dưỡng đúng cách. 

8) Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong 

rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 

đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 

trứng, được xuất sanh một cách an toàn"; tuy vậy 

các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, 

được xuất sanh một cách an toàn. 

9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 

trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm một cách 

đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 

cách đúng đắn. 

10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 

tâm trong sự tu tập. Dầu cho vị ấy có khởi lên ý 

muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các 

lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 

không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 

thủ. 

11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 

Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 

xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 

ngành. 

12) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 

tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 

"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 

hoặc, không có chấp thủ". Tuy vậy, tâm vị ấy được 

giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Có tu 

tập cái gì?  
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- Có tu tập Bốn niệm xứ.  

- Có tu tập Bốn chánh cần.  

- Có tu tập Bốn như ý túc.  

- Có tu tập Năm căn.  

- Có tu tập Năm lực.  

- Có tu tập Bảy giác chi.  

- Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 

14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 

hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 

một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 

dưỡng một cách đúng đắn.  

Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 

"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 

và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 

trứng, được xuất sanh một cách an toàn"; tuy vậy, 

các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 

hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được 

xuất sanh một cách an toàn. 

15) Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 

hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm 

một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 

dưỡng một cách đúng đắn. 

16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sống chí 

tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 

hoặc, không có chấp thủ". Tuy vậy, tâm của vị ấy 

vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 

thủ. 

17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 

cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ... có tu tập con đường 

Thánh đạo Tám ngành. 

18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đá hay 

đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 

các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ấy không 

có thể biết được như sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa 

của ta bị hao mòn; hôm nay từng ấy, các ngày khác 

từng ấy". Nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao mòn 

trên sự hao mòn của cán búa. 

19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 

trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 

từng ấy lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 

ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được 

(các lậu hoặc) được hao mòn trên sự hao mòn (các 

lậu hoặc). 

20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi 

biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn 

sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 

buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng trở 

thành yếu và hư nát (?). 

21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 

tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và 

hư nát.  
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18 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 

PHÙ–DI – 126 Trung III, 353 

 

KINH PHÙ–DI 

(Bhùmija suttam) 

 – Bài kinh số 126 – Trung III, 353 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 

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

Tôn giả Bhumija vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 

đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 

trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 

Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 

Bhumija 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, vương tử 

Jayasena thưa với Tôn giả Bhumija: 

– Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà-la-

môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 

"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 

đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện hành 

Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 

không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 

đạt được quả vị; nếu không có và không không có 

ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
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quả vị". Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả Bhumija có 

nói gì, và có lập luận gì? 

– Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 

nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc 

này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau:  

"Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh 

đáng (ayoniso), thời không đạt được quả vị;  

Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 

chánh đáng, thời không đạt được quả vị;  

Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 

không chánh đáng, thời không đạt được quả vị;  

Nếu không có và không không có ước nguyện, hành 

Phạm hạnh không chánh đáng thời không đạt được 

quả vị.  

Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một cách 

chánh đáng, thời đạt được quả vị;  

Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh một 

cách chánh đáng, thời đạt được quả vị;  

Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 

một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị;  

Nếu không có và không không có ước nguyện hành 

Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 

vị".  

Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 

nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc xảy 

ra, Thế Tôn có giải thích như vậy. 
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– Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như 

vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn 

vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên 

đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 

Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng 

với bát ăn (thalipaka) của mình. 

Rồi Tôn giả Bhumija, sau bữa ăn khất thực trở về đi 

đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 

Bhumija bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng con đắp y, 

cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau 

khi đến con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 

Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ 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 vương tử Jayasena nói với con như sau: 

"Thưa Tôn giả Bhumija, một số Sa-môn, Bà-la-

môn, .... bậc Đạo sư của Tôn giả có nói gì, có lập 

luận gì?" Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, 

con có nói với vương tử Jayasena, như sau: "Này 

Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe 

như sau, được ghi nhớ như sau... ". , .... Tôi nghĩ 

rằng chắc chắn Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng 

cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm 

thường". Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy, 
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trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thế Tôn nói, 

con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều không 

đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng pháp, 

tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng 

pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 

– Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả lời 

vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 

xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, 

Ông đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị 

đồng Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có 

lý do gì để chỉ trích. 

Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 

tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 

tinh tấn, tà niệm, tà định, nếu họ có ước nguyện 

hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu 

họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời 

không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước 

nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 

vị; nếu họ không có và không không có ước 

nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được quả 

vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp 

này Bhumija, để đạt được quả vị. 
Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, tìm cầu 

dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu. Sau khi đổ cát 

vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 

dầu). Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ cát 

vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
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dầu), người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy 

không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp 

tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy 

không lấy được dầu. Nếu người ấy có và không có 

ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới 

nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy 

được dầu. Nếu người ấy không có và không không 

có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục 

rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không 

lấy được dầu. Vì sao vậy? Đây không phải là 

phương pháp, này Bhumija, để lấy được dầu. 

Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà-

la-môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nếu họ có 

ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được 

quả vị; nếu họ không ước nguyện... có và không có 

ước nguyện... không có và không không có ước 

nguyện, hành Phạm hạnh thời họ không đạt được 

quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp 

này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm cầu 

sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, nắm sừng con 

bò cái trẻ để vắt sữa. Nếu người ấy có ước nguyện, 

nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không 

lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện... 

Nếu người ấy có và không có ước nguyện... Nếu 

người ấy không có và không không có ước nguyện, 

nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó không lấy 
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được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không 

phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, này 

Bhumija, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 

kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 

hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không có 

ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; 

nếu họ không có và không không có ước nguyện, 

hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao 

vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, 

để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm 

cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia để tìm cầu sanh tô, 

sau khi đổ nước vào một cái ghè, rồi lấy que 

khuấy đánh. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 

đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, 

người ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy 

không có ước nguyện... nếu người ấy có và không 

có ước nguyện... nếu người ấy không có và không 

không có ước nguyện, đổ nước vào một cái ghè, lấy 

que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. 

Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là 

phương pháp để lấy sanh tô. Cũng vậy, này 

Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn có tà 

kiến... (như trên)... có tà định, nếu họ có ước 

nguyện hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; 

nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 

có ước nguyện; nếu họ không có và không không 
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có ước nguyện, thời họ không đạt được quả vị. Vì 

sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là phương 

pháp để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, một người cần lửa, tìm cầu 

lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Người ấy đem 

phần phía trên đồ quay lửa, rồi cọ xát với một 

khúc que ướt và có nhựa, nếu người ấy có ước 

nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát 

với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy 

không lấy được lửa; nếu người ấy không có ước 

nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện, 

nếu người ấy không có và không không có ước 

nguyện đem phần trên đồ quay lửa, rồi cọ xát với 

một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không 

lấy được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là 

phương pháp, này Bhumija, để lấy được lửa. 

Cũng vậy, này Bhumija, có những Sa-môn, hay Bà-

la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định; nếu họ 

có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt 

được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 

có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 

không không có ước nguyện, thời họ không thể đạt 

được quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương 

pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 

chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
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định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ 

đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu 

họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 

không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 

họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây là phương 

pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, cầu tìm 

dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu, sau khi đổ 

những hột giống dầu vào cái thùng, tiếp tục rưới 

nước rồi ép (cho ra dầu). Nếu người ấy có ước 

nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 

thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 

người ấy lấy được dầu. Nếu người ấy không có ước 

nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; 

nếu người ấy không có và không không có ước 

nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 

cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), 

thời người ấy lấy được dầu. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp để lấy được dầu. 
Cũng vậy, này Bhumija những vị Sa-môn hay Bà-

la-môn nào có chánh kiến... có chánh định. Nếu họ 

có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 

quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và 

không có ước nguyện, nếu họ không có và không 

không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 

được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là 

phương pháp có thể đạt được quả vị. 
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Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm cầu 

sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy vắt 

sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ. Nếu người ấy có 

ước nguyện, vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, 

thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 

ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước 

nguyện; nếu người ấy không có và không không có 

ước nguyện, người ấy vắt sữa từ nơi vú con bò cái 

còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 

Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-

môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh 

định, nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 

họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện; 

nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không 

có và không không có ước nguyện, hành Phạm 

hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm 

cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu sanh tô; sau 

khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 

cây que khuấy, đánh. Nếu người ấy có ước nguyện, 

sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi 

lấy cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được 

sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu 

người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy 

không có và không không có ước nguyện, thời sau 



 

105 BẮT ĐẦU 

khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 

que khuấy, đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ 

sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy 

được sanh tô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-

môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh 

định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 

họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện; 

nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không 

có và không không có ước nguyện, hành Phạm 

hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này 

Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumija, có một người cần lửa, tìm 

cầu lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, sau khi 

mang phần trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một 

khúc cây khô không có nhựa. Nếu người ấy có ước 

nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát 

với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy 

lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước nguyện; 

nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu 

người ấy không có và không không có ước nguyện, 

đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một 

khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy 

được lửa. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương 

pháp để lấy được lửa. Cũng vậy, này Bhumija, 

những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh 

kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành 

Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không 
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có ước nguyện; có và không có ước nguyện, nếu họ 

không có và không không có ước nguyện, hành 

Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì sao vậy? Này 

Bhumija, đây là phương pháp đưa đến quả vị. 

Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi 

Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena 

tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành 

động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng 

Ông. 

– Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 

khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi 

lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được 

nghe, như Thế Tôn được? 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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19 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh SỰ 

TU TẬP – Tăng III, 454 

 

SỰ TU TẬP –Tăng III, 454 

1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong 

sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 

tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 

chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 

khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 

Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 

xứ, không có tu tập Bốn chánh cần, không có tu tập 

Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 

tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phần, 

không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 

trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, 

không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 

dưỡng đúng cách. 

Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 

những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 

hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được 

sanh ra một cách an toàn", tuy vậy, các con gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 

miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 

ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 

tám, mười hay mười hai trứng gà mái ấy không được 

con gà mái nằm ấp một cách đúng đắn, ấp nóng một 

cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 

trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 

rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 

có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 

thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 

sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 

có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 

không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 

tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn: "Mong 

rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 

có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 

các lậu hoặc không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập 

cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 

cần, có tu tập Bốn như ý túc, có tu tập Năm căn, có 

tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đề phần, có tu tập 

Thánh đạo tám ngành. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 

trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một 

cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 

dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy 

không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 

con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với 

miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra 

một cách an toàn!", tuy vậy, các con gà con ấy có 

thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 

sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 

toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 

mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một 

cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 

dưỡng một cách đúng đắn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 

tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 

rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 

có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 

khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 

Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 

tập Bốn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nề hay đệ tử 

người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 

ngón tay và dấu ngón tay cái. Người ấy không có thể 

biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng 

ấy". Nhưng người ấy biết được cán búa bị hao mòn 

trên sự hao mòn của cán búa. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 

sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ấy 

lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các 

ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 

hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển, 

có đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn sáu 

tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buồm 

và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 

nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần 

và mục nát một cách dễ dàng. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 

trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và 

mục nát. 
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20 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Khema – 

Tương III, 230  

 

Khema – Tương III, 230 

1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 

Kosambi, tại vườn Ghosita. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 

Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 

3) Rồi các Tỷ-kheo Trưởng lão, vào buổi chiều, từ 

chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi Tôn giả Dàsaka: 

- Hãy đến đây, này Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ-

kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 

Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 

nói với Hiền giả như sau: ‘Này Hiền giả, Hiền giả có 

kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được 

không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng 

trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không 

phải tăng trưởng?’" 

4) -Thưa vâng, chư Hiền. 

Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ấy, đi đến Tôn 

giả Khemaka, sau khi đến, nói với Tôn giả Khemaka: 
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- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 

Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 

không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 

trưởng?" 

5) -Tôi không có thể kham nhẫn, thưa Hiền giả... tôi 

không có thể chịu đựng... có những dấu hiệu tăng 

trưởng, không phải thuyên giảm! 

6) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 

lão; sau khi đến, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 

- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 

"Tôi không có thể kham nhẫn, này Hiền giả... có 

những dấu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 

giảm!" 

7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ-

kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 

Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 

Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: ‘Này Hiền giả, 

Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, 

thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 

uẩn. Trong năm thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka quán 

có cái gì là tự ngã hay ngã sở không?’" 

8) -Thưa vâng, chư Hiền. 
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Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 

đi đến Tôn giả Khemaka, sau khi đến... 

- Các bậc Trưởng lão, này Hiền giả, nói với Hiền giả 

như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 

uẩn này, tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Trong năm 

thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 

ngã hay ngã sở không?" 

9) -Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn 

này, tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Trong năm thủ 

uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 

hay ngã sở cả. 

10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 

lão; sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 

- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiền, đã nói như sau: 

"Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn 

này, tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Trong năm thủ 

uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 

hay ngã sở cả!" 

11) - Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ-

kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 

Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 

Khemaka, nói với Hiền giả như sau: ‘Hiền giả 

Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 
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là sắc thủ uẩn...thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn 

này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 

ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la-

hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận". 

12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 

Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 

đi đến Tôn giả Khemaka... 

- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tỷ-kheo Trưởng 

lão nói với Hiền giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 

Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn... 

thức thủ uẩn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 

uẩn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 

thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 

các lậu hoặc". 

13). .. - Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 

uẩn này, tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Trong năm 

thủ uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự 

ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A-

la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 

trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi có chứng được: 

"Tôi là", tuy vậy tôi cũng không quán: "Cái này là 

tôi". 
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14) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 

nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 

- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiền, đã nói như sau: 

"Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn 

này, tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Trong năm thủ 

uẩn này, thưa Hiền giả, tôi không quán cái gì là ngã 

hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la-

hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 

trong năm thủ uẩn, dầu cho tôi chứng được: "Tôi là", 

tuy vậy tôi cũng không quán: " Cái này là tôi ". 

15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ-

kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 

Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Tỷ-kheo 

Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: "Này Hiền giả 

Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", là cái gì? 

Hiền giả nói: "Tôi là sắc?" Hiền giả nói: "Tôi là 

khác sắc?. ..; Hiền giả nói: "Tôi là thức?"; Hiền giả 

nói: "Tôi là khác thức?". Này Hiền giả Khemaka, cái 

mà Hiền giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 

Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 

đi đến Tôn giả Khemaka... 
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17) - Thôi vừa rồi, Hiền giả Dàsaka chạy qua, chạy 

lại như thế này để làm gì? Hãy đem gậy lại đây! Ta 

sẽ đi đến các Tỷ-kheo Trưởng lão! 

18) Rồi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các Tỷ-

kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ-

kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 

khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 

liền ngồi xuống một bên. 

19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 

Khemaka đang ngồi một bên: 

- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi 

là", cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", là cái gì? Hiền giả 

nói: "Tôi là sắc?"; Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 

"là thọ... là tưởng... là các hành"...; Hiền giả nói: "Tôi 

là thức?"; Hiền giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 

Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 

mà Hiền giả nói "Tôi là", là cái gì? 

20) - Thưa chư Hiền, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 

không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 

các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức". Tôi cũng 

không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rằng, này các 

Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 

nhưng tôi không có quán: "Cái này là tôi".  
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21) Ví như, này chư Hiền, hương thơm của hoa sen 

xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa trắng, nếu có người 

nói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 

về nhụy hoa", nói như vậy có nói đúng không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

- Vậy chư Hiền, trả lời như thế nào là trả lời một 

cách đúng đắn? 

Chư Hiền, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 

lời một cách đúng đắn. 

22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Tôi là 

sắc"; tôi không nói: "Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ"... 

"Tôi là tưởng"... "Tôi là các hành"... Tôi không nói: 

"Tôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 

Nhưng này chư Hiền, dầu rằng đối với năm thủ uẩn 

của tôi được có này, tôi không có quán: "Cái này là 

tôi". 

23) Dầu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiền, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 

còn nghĩ: "Đối với năm thủ uẩn, vẫn còn dư tàn tế 

nhị". Dư tàn kiêu mạn "Tôi là", dư tàn dục "Tôi là", 

dư tàn tùy miên "Tôi là" chưa được vị ấy đoạn trừ. 

Vị ấy sau một thời gian, sống quán sự sanh diệt 

trong năm thủ uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 

Đây là các hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, 

đây là thức đoạn diệt" 

24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 

thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn (?) "Tôi là", các 

dư tàn ngã dục "Tôi là", các dư tàn ngã tùy miên (?) 

"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 

đoạn tận. 

25) Này chư Hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa 

dính bụi, những người chủ giao nó cho một người 

thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 

nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 

bò rồi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 

vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng, nhưng nó vẫn 

còn dư tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 

bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho những người 

chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 

hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dư tàn mùi 

muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 

tận, nay được đoạn trừ. 

26-27) Cũng vậy, này chư Hiền, dầu cho vị Thánh đệ 

tử đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị 

ấy, cái dư tàn trong năm thủ uẩn, dư tàn ngã mạn 

"Tôi là", dư tàn ngã dục "Tôi là", dư tàn ngã tùy 

miên: "Tôi là" chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 

uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 

đoạn diệt. Đây là thọ... đây là tưởng... đây là các 

hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 

đoạn diệt". Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 

trong năm thủ uẩn này nên các dư tàn trong năm thủ 

uẩn này, ngã mạn "Tôi là", ngã dục "tôi là", ngã tùy 

miên "Tôi là" chưa được đoạn tận nay đi đến đoạn 

trừ. 

28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 

với Tôn giả Khemaka: 

- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 

Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 

rằng: "Tôn giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết 

giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 

hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 

29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 

giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 

hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 

30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-

kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 

Khemaka giảng. 
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31) Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng sáu 

mươi Tỷ-kheo được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, 

kể cả Tôn giả Khemaka.  
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21 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh THIỀN – 

Tăng IV, 173 

 

THIỀN – Tăng IV, 173 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng:  

- "Y chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 

tận".  

- "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 

diệt tận".  

- "Y chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt 

tận".  

- "Y chỉ vào Thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt 

tận".  

- "Y chỉ vào Không vô biên xứ...  

- "Y chỉ vào Thức vô biên xứ...  

- "Y chỉ vào Vô sở hữu xứ...  

- "Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu 

hoặc được đoạn tận". 

2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 

Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận", như vậy được 

nói đến. Do duyên gì, được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 

và trú sơ Thiền.  
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Vị ấy, ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 

thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 

pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 

là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 

khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị 

ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 

hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 

thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 

cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết-

bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 

hoặc.  

Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 

pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 

hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 

trở lui thế giới này nữa.  

Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung, 

tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất 

sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 

bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 

chứng đạt và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái 

gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 

về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
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là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 

là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biến hoại, là 

trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 

những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 

những pháp ấy, sau khi tránh né tâm khỏi những 

pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 

tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 

sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 

đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 

tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 

với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ 

phần kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đấy chứng được 

Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, các lậu 

hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên 

này, được nói đến. 

3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiền thứ hai... 

y chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc 

được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 

được nói đến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc, 

đoạn tận 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.  
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Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 

thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 

pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 

là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 

khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã.  

Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 

tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 

dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 

thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 

sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết-

bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc.  

Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 

pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 

hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 

trở lui thế giới này nữa.  

Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung 

tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất 

sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 

bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 

lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiền... thứ tư. Vị ấy ở 

đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 

về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 

vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 



 

125 BẮT ĐẦU 

nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 

là biến hoại, là trống không, là vô ngã.  

Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 

tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy.  

Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 

hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 

thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 

cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-

bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc.  

Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 

pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 

là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không 

còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, thứ 

hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 

được nói đến. Do duyên này, được nói đến. 

4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Không 

vô biên xứ Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, được 

nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 

cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 

không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không 
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là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 

Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 

tưởng, thuộc về hành... vị ấy... do đoạn tận năm hạ 

phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-

bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, ta nói rằng: "Y chỉ vào Không vô 

biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận", như vậy được 

nói đến. Do duyên này, được nói đến. 

5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 

biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 

được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 

được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 

biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 

gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây, 

đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 

do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại 

đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 

này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 

xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đến như 

vậy. Do duyên này được nói đến. 
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Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiền chứng, cho 

đến như vậy, cần phải lấy trí để thể nhập.  

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 

phi phi tưởng Thiền chứng và Diệt thọ tưởng là 

những xứ, các Tỷ-kheo Thiền quán, khéo léo chứng 

nhập, khéo léo khởi xuất Thiền chứng. Ta nói rằng: 

"Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 

phải được chơn chánh làm cho biết rõ". 
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22 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Vị Giữ 

Giới – Tương III, 298  

 

Vị Giữ Giới – Tương III, 298 

1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn 

giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại 

Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. 

2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 

Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta... thưa 

như sau: 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta, những pháp gì Tỷ-kheo 

giữ giới cần phải như lý tác ý? 

4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần 

phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, 

bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 

người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 

5) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 

tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Hiền 

giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác 

ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 

nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, 

rỗng không, vô ngã. 
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6) Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỷ-kheo giữ giới 

do như tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, 

có thể chứng được quả Dự lưu. 

7) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 

giả Sàriputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? 

8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 

giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là 

vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất 

hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 

ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Dự 

lưu, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... 

vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 

10) -- Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả 

Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? 

11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, 

bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 

người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.  

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo 

Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô 

thường... vô ngã, có thể chứng được quả Bất lai. 
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12) -- Nhưng Tỷ-kheo Bất lai, này Hiền giả 

Sàriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? 

13-15) -- Tỷ-kheo Bất lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, 

bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 

người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Bất 

lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... 

vô ngã, có thể chứng được quả A-la-hán. 

16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiền giả Sàriputta, 

cần phải như lý tác ý các pháp gì? 

17) -- Vị A-la-hán, này Hiền giả Kotthika, cần phải 

như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh 

hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, 

hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 

18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 

làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công 

việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 

pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm 

tỉnh giác. 
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(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe 

cho vị giữ giới ). 

 

 

 

 
 

 


