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6 BỆNH 

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 10 tưởng - Bệnh thuyên giảm nhờ quán 

10 tưởng - Kinh GIRIMÀNANDA – 

Tăng IV, 384 

 

GIRIMÀNANDA – Tăng IV, 384 

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

vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 

Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 

giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi 

đến Tôn giả Girimànanda, vì lòng từ mẫn. 

- Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 

Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 

này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 

được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 

được thuyên giảm ngay lập tức!  

3. Thế nào là mười? 

1. Tưởng vô thường. 

2. Tưởng vô ngã. 
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3. Tưởng bất tịnh. 

4. Tưởng nguy hại. 

5. Tưởng đoạn tận. 

6. Tưởng từ bỏ. 

7. Tưởng đoạn diệt. 

8. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 

9. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

10. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra.  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng vô thường?  

4. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 

đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 

sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng  là 

vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 

Như vậy vị ấy trú, tùy quán vô thường, trong năm 

thủ uẩn này. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 

thường.  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng vô ngã?  

5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 

đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 

như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 

ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 

vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 

ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 

Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã.  



 

13 BỆNH 

Và này Ananda, thế nào là tưởng bất tịnh?  

6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo quán sát thân này từ 

bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 

bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong thân 

này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 

xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 

lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 

(niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 

nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 

tiểu". Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân này. 

Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh.  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng nguy hại?  

7. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi 

đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 

sau: "Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như 

vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như 

bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 

đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 

vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 

bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, 

bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh 

đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, 

bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 

bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 

bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thư ung 

loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 

thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sanh; các bệnh 

do làm việc quá độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 

các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 

nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 

sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 

đây gọi là các tưởng nguy hại.  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng đoạn tận?  

8. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 

dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 

không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 

sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 

trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục 

khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không 

sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 

tận.  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng từ bỏ?  

9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 

đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 

như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự 

an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 

tham, Niết bàn.  
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Và này Ànanda, thế nào là tưởng đoạn diệt?  

10. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 

hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy 

xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 

sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 

ly tham, Niết bàn".  

Và này Ànanda, thế nào là tưởng không ưa thích 

trong tất cả thế giới?  

11. Ở đây, này Ànanda, phàm ở đời có những chấp 

thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên 

nào, Tỷ-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không 

chấp thủ. Này Ànanda, đây gọi là tưởng không hoan 

hỷ đối với tất cả thế gian.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường 

trong tất cả hành?  

12. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hổ, 

nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ànanda, đây gọi 

là vô thường trong tất cả hành.  

Và này Ananda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vào, 

hơi thở ra?  

13. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 

đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-
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già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị 

ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra.  

1. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 

ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài";  

2. Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn". 

Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn".  

3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập.  

6. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập.  

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

8. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

9. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

11. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  
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13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 

ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

15. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 

từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.  

Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 

Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 

có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 

tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 

lập tức". 

15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 

Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 

tưởng này. Và Tôn giả Girimànanda, sau khi nghe 

mười tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm 

ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 

bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy 

của Tôn giả Girimànanda. 
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2 4 cảm giác đau đớn của người sắp mạng 

chung - Kinh DHANANJANI – 97 

Trung II, 753 

 

KINH DHANANJANI 

(Dhananjani suttam)  
– Bài kinh số 97 – Trung II, 753 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 

nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang 

du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại 

chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 

mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 

đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 

giả Sariputta, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 

ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sariputta nói với 

vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 

– Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 

mạnh khỏe không? 
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– Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được 

mạnh khỏe. 

– Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 

không bệnh và mạnh khỏe không? 

– Thưa Hiền giả, chúng Tỷ-kheo cũng không 

bệnh và được mạnh khỏe. 

– Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 

Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la-

môn Dhananjani có được không bệnh và mạnh khỏe 

không? 

– Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 

không bệnh và được mạnh khỏe. 

– Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 

không phóng dật không? 

– Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn 

Dhannajani có thể không phóng dật được! Thưa Hiền 

giả, Bà-la-môn Dhananjani ỷ thế vua, bóc lột các Bà-

la-môn gia chủ, ỷ thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 

vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 

cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 

vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 

không có thành tín. 
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– Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 

Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành khi 

chúng ta được nghe Bà-la-môn Dhananjani phóng 

dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 

Dhananjani, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 

Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 

cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 

(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 

Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 

tại Kalandakanivapa.  

Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buổi sáng, cầm 

y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ 

Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 

thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương 

Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 

về, đi đến Bà-la-môn Dhananjani. Bà-la-môn 

Dhananjani thấy Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 

khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 

liền thưa với Tôn giả Sariputta: 

– Hãy uống sữa này và chờ cho đến giờ ăn cơm. 

– Thôi vừa rồi, Bà-la-môn. Hôm nay ta đã ăn 

xong. Ta sẽ ngồi nghĩ trưa ở một góc cây. Ông có thể 

đến đó. 
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– Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Dhananjani vâng đáp Tôn giả 

Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 

xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 

lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 

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

thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 

nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngồi một bên: 

– Này Dhananjani, ông có không phóng dật 

không? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 

thể không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 

phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 

đầy tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 

nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 

hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thống 

phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 

trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 

còn có những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với tổ 

tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 

đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 

chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 

phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 

bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy 

đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói".Tôi vì 

cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 

chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 

ngục".? Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi 

nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 

pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 

ngục quân kéo nó đến địa ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 

bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy 

đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 

vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 

chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 

ngục".? Hay vợ con người ấy có làm được gì khi nói: 

" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 

pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 

ngục quân kéo (chồng, cha tôi) đến địa ngục".? 
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– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 

pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 

người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

nói: "Tôi vì các đầy tớ lao công đã làm các điều phi 

pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 

ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đầy tớ lao 

công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 

chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 

bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 

chúng tôi) đến địa ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì bạn bè thân hữu... (như trên với những thay 

đổi cần thiết...) dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì các tân khách... (như trên với những thay 

đổi cần thiết)... dầu người ấy có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì tổ tiên... (như trên với những thay đổi cần 

thiết)... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì chư Thiên ... (như trên với những thay đổi 

cần thiết) ... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì vua chúa... (như trên với những thay đổi cần 

thiết)... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 

nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 

ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 

làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 

làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 

này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 

ngục".? Hay các người khác có làm được gì khi họ 

nói: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 

người này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 

địa ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 

người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 

bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 

vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 

chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 

hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 

hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 

được các thiện hành.  

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 

vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 

pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, một người vì vợ con 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
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ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 

người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 

Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 

tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 

các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 

Một người vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, 

làm các điều bất chánh, hay một người vì đầy tớ lao 

công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 

chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy tớ lao 

công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 

người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 

Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điều đúng 

pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 

Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 

chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 

bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng đầy tớ lao công, không làm các điều ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 

thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 

phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 

bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vị bạn bè thân 

hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 

người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 

Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 

đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 

hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 

hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 

làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 

thế nào? Một người vì bà con huyết thống làm các 

điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 

vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 

các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 

thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 

người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thống làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 

đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 

hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 

hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác, 

có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 

ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 

phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 

tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 

chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 

ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 

Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 

tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm các bổn phận tân khách đối với tân khách, không 

làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì tổ tiên 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 

người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 

vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 

chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 

hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 

hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 

các tổ tiên, không làm các điều ác, làm được các 

thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 

người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 

điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì chư Thiên 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 

ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 

tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối 

với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 

thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 

Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 

điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 

vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 

Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 

tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 

chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 

ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 

dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 

mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 

làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 

Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 

trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 

các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 

điều ác, làm được các thiện hành. 

Bà-la-môn Dhananjani hoan hỷ tín thọ lời Tôn 

giả Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Bà-la-môn Dhananjani sau một thời gian bị 

bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn 

Dhananjani cho gọi một người khác: 

– Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 

nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 

"Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, khổ 
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đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 

Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 

danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 

"Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn Dhananjani bị 

bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 

Sariputta và thưa: "Tôn giả, lành thay nếu Tôn giả 

Sariputta đi đến trú xá của Bà-la-môn Dhananjani". 

– Thưa vâng, Tôn giả. 

Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhananjani, 

đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 

rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 

ấy bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị 

bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân 

Thế Tôn. 

Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 

lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 

– Thưa Tôn giả, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 

Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 

giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 

của Bà-la-môn Dhananjani". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 

Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 

Dhananjani, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn 

sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 

Dhananjani: 

– Ta mong, này Dhananjani, Ông có thể kham 

nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng; ta mong khổ 

thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, và sự giảm 

thiểu được rõ rệt, không có gia tăng! 

– Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham 

nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của 

tôi gia tăng, không có giảm thiểu. Và sự gia tăng 

được rõ rệt, không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 

chém đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 

bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn 

gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa 

Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi 

không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia 

tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, 

không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 

lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 

rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 

Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có 

thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 

không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không 

có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đồ tể 

thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với 

con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 

Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng 

của tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 

kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những thống 

khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng 

được rõ rệt, không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 

sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng 

người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; cũng 

vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh 

khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa Tôn giả 

Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có 

thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 

không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không 

có giảm thiểu. 

– Này Dhananjani, địa ngục hay bàng sanh, chỗ 

nào tốt hơn? 
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– Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 

ngục. 

– Này Dhananjani, bàng sanh hay cảnh ngạ 

quỷ, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 

bàng sanh. 

– Này Dhananjani, cảnh giới ngạ quỷ hay loài 

Người, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 

cảnh giới ngạ quỷ. 

– Này Dhananjani, loài Người hay Tứ thiên 

vương thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 

tốt hơn loài Người. 

– Này Dhananjani, Tứ thiên vương thiên hay 

Tam thập tam thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 

tốt hơn Tứ thiên vương thiên. 

– Này Dhananjani, Tam thập tam thiên hay Dạ-
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ma Thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 

Tam thập tam thiên. 

– Này Dhananjani, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-

đà thiên (Tusita), chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 

hơn Dạ-ma thiên. 

– Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 

lạc thiên (Nimmanarati), chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 

Đâu-suất-đà thiên. 

– Này Dhananjani, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 

tại thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên 

tốt hơn Hóa lạc thiên. 

– Này Dhananjani, Tha hóa tự tại thiên hay 

Phạm thiên giới, chỗ nào tốt hơn? 

– Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới". 

Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la-

môn này rất ái luyến Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 

thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm 

thiên". 

– Này Dhananjani, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 

con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Hãy 

nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 

– Thưa vâng. 

Bà-la-môn Dhananjani vâng đáp Tôn giả 

Sariputta. Tôn giả Sariputta thuyết như sau: 

– Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 

đến cọng trú với Phạm thiên?  

 Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với 

từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 

phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 

vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 

hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 

vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 

quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa 

đến cọng trú với Phạm thiên.  
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 Lại nữa, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với 

bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 

hữu với hỷ... an trú biến mãn một phương với 

tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 

cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 

thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 

dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 

khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 

tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 

không hận không sân. Này Dhananjani, như 

vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 

thiên. 

– Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi 

cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà-

la-môn Dhananjani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 

cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 

Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 

giới cao thượng hơn cần phải chứng, sau khi an trú 

Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 

ngồi đứng dậy và ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 

sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 

mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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– Này các Tỷ-kheo, dầu cho có những cảnh giới 

cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 

trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 

kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 

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

xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị 

bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân 

Thế Tôn. 

– Này Sariputta, vì sao, dầu cho có những cảnh 

giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 

trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 

kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 

– Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 

Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 

con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 

với Phạm thiên. 

– Và này Sariputta, Bà-la-môn Dhananjani đã 

mệnh chung và sanh lên Phạm thiên giới. 
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3 5 phi thời để tinh cần - Kinh THỜI 

GIAN ĐỂ TINH CẦN – Tăng II, 411 

 

THỜI GIAN ĐỂ TINH CẦN – Tăng II, 411 

1.- Có năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ-kheo. 

Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo già yếu, bị già 

chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ 

nhất để tinh cần. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bệnh hoạn, bị 

bệnh hoạn chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi 

thời thứ hai để tinh cần. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi có nạn đói, mất 

mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi 

sống bằng khất thực nỗ lực. Này các Tỷ-kheo, đây là 

thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có sự sợ hãi về giặc 

cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. 

Khi chúng Tăng bị chia rẽ, này các Tỷ-kheo, có sự 

mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự 
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kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không 

có tịnh tín, không tìm được tịnh tín, và những ai có 

tịnh tín có thể đổi khác. Này các Tỷ-kheo, đây là phi 

thời thứ năm để tinh cần. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm phi thời để 

tinh cần. 

7. Này các Tỷ-kheo, có năm đúng thời này để tinh 

cần. Thế nào là năm? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo còn trẻ, niên 

thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh 

xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 

đúng thời thứ  nhất để tinh cần. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít bệnh, ít não, 

sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không 

quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các Tỷ-

kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ăn uống được đầy 

đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ 

dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các 

Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. 

11. Lại nữa, này các Tỷ kheo, các Thầy sống với 

nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa 
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hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. 

Này các Tỷ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hòa hợp, 

cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống 

thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các Tỷ-kheo, 

giữa chúng Tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn 

nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩn xuất 

lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín, tìm được 

tịnh tín, những ai có tịnh tín, được tăng trưởng nhiều 

hơn. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ năm để 

tinh cần. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm đúng thời 

để tinh cần. 
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4 5 sự kiện cần phải quan sát - Kinh SỰ 

KIỆN CẦN PHẢI QUAN SÁT – Tăng 

II, 421 

 

SỰ KIỆN CẦN PHẢI QUAN SÁT – Tăng II, 421 

1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cần phải 

thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 

bởi tại gia hay xuất gia.  

2. Thế nào là năm? 

- "Ta phải bị già, không thoát khỏi già" là sự 

kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

- "Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" là sự 

kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

- "Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết" là sự 

kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

- "Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải 

đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 

thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 

nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

- "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 

nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 

sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 

sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

 Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 

"Ta phải bị già, không thoát khỏi già", là sự kiện 

cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 

nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 

trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm 

ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên 

quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 

tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 

thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 

phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 

xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 

bởi tại gia hay xuất gia.  

 Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 

"Ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh" là 

sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 

khỏe mạnh. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm 

ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 

khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 

thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 

phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 

thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 

nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

 Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 

"Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 

sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 

sự sống. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, 

miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 

sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 

được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 

duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 

không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 

sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 

hay xuất gia.  

 Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 

"Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải 

đổi khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 

thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 

nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 

các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ấy, 

thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ấy thường 

xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 

vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm 

thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 

cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 

sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 

hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.  

 Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 

"Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 

nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 

thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 

sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 

sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 

nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

7. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 

ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát như vậy, 

ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 

thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta là 

chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 

là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 

tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 

thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 

xuất gia. 

8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, suy tư như 

sau:  

- "Không phải chỉ một mình ta già, không thoát 

khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình 

nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài 

hữu tình ấy phải bị già, không thoát khỏi già". 

Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, con 

đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con 

đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 

sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 

mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 

miên được chấm dứt.  

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 

thoát khỏi bệnh, nhưng phàm có những loài 

hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 

cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 

khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 

kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 

dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. 

Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho 

sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 

tùy miên được chấm dứt.  



 

49 BỆNH 

- "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 

thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 

tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 

các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 

khỏi chết..." ...  

- "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 

riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 

diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 

đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 

tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 

biến diệt...".  

- "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 

của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 

thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 

điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 

đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 

tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 

nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 

thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ 

sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy." 

Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên 

con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con 

đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 

sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 

mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 

miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 

Pháp yếu là như vậy, 

Hữu tình là như vậy. 

Phàm phu sanh nhàm chán, 

Thật không hợp cho Ta, 

Nếu Ta cũng nhàm chán, 

Đối với các chúng sanh, 

Cùng chung một số phận. 

Trong khi đời sống Ta, 

Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 

Kiêu mạn trong không bệnh, 

Trong tuổi trẻ sinh mạng, 

Tất cả Ta nhiếp phục 

Phát xuất từ an ổn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 

Thấy được cảnh Niết-bàn. 

Nay Ta không có thể, 

Hưởng thọ các dục vọng, 

Ta sẽ không thối đọa, 

Chứng cứu cánh Phạm hạnh. 
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5 5 tinh cần chi phần - Kinh CÁC CHI 

PHẦN – Tăng II, 410 

 

CÁC CHI PHẦN – Tăng II, 410 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm chi phần tinh cần 

này.  

2. Thế nào là năm? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có lòng 

tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của 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, Phật, Thế 

Tôn.  

- Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 

không lạnh quá, không nóng quá, trung bình 

hợp với tinh tấn.  

- Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như 

chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 

suốt hay đối với các vị đồng Phạm hạnh.  

- Vị ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 

thiện, thành tựu các thiện pháp, kiên trì, nỗ lực, 

không tránh né đối với các thiện pháp.  
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- Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến 

sanh diệt (của các Pháp), thành tựu thánh thể 

nhập, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau." 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chi phần tinh 

cần. 
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6 5 tưởng cần tu tập - Kinh NGƯỜI BỊ 

BỆNH – Tăng II, 539 

 

NGƯỜI BỊ BỆNH – Tăng II, 539 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Đại Lâm, giảng 

đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ 

Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. 

Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy 

vậy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 

Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ 

một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ 

đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 

hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, 

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

thoát.  

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống:  

- Quán bất tịnh trên thân,  

- Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn,  

- Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 

giới,  
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- Quán vô thường trong tất cả hành,  

- Và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết. 

Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ 

một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ 

đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 

hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, 

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

thoát.  

 



 

55 BỆNH 

7 6 lợi ích nghe pháp đúng thời - Kinh 

PHAGGUNA – Tăng III, 163 

 

PHAGGUNA –Tăng III, 163 

 

1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 

bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; 

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

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 

bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 

đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 

chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 

Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 

đến, thấy vậy, muốn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 

nói với Tôn giả Phagguna:  

- Thôi được rồi, Phagguna! Thầy chớ có rời khỏi 

giường. Đã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước, Ta 

sẽ ngồi tại các chỗ ấy. 

Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 

khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phagguna:  

- Này Phagguna, mong rằng Thầy có thể kham nhẫn! 

Mong rằng Thầy có thể chịu đựng! Mong rằng các 
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khổ thọ được giảm thiểu, không tăng trưởng! Mong 

rằng triệu chứng giảm thiểu được thấy rõ, không tăng 

trưởng!  

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 

không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con tăng 

trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 

trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu!  

- Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 

(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, những ngọn gió kinh 

khủng thổi lên, đau nhói trong đầu con. Bạch Thế 

Tôn, con không thể kham nhẫn, con không có thể 

chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không có 

giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 

không có giảm thiểu.  

- Bạch Thế Tôn, như một người lực sĩ lấy một dây 

nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cảm thấy đau đầu 

một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không 

có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, 

khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu. 

Triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm 

thiểu.  

- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tể thiện xảo hay 

đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao 

cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, bạch Thế Tôn, một 
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ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. 

Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 

không có thể chịu đựng. Những khổ thọ của con 

gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 

tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu.  

- Bạch Thế Tôn, ví như hai người lực sĩ, sau khi 

nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng 

người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, một sức nóng kinh 

khủng khởi lên trong thân của con. Bạch Thế Tôn, 

con không có thể kham nhẫn, con không có thể 

chịu đựng. Những khổ thọ của con gia tăng, không 

có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 

không có giảm thiểu. 

Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 

Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỉ, từ chỗ ngồi, đứng dậy và ra đi. 

2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 

không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả 

lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 

Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 

ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 

giả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
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- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 

lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 

Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 

phần kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm vị ấy được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử.  

 Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nếu nghe pháp 

đúng thời, và thẩm sát ý nghĩa đúng thời.  

Thế nào là sáu?  

3. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 

chung, được thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 

vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 

văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 

thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 

thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 

4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi 

mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 

được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 

cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 

có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 

thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 

đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
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5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi 

mệnh chung, không được thấy Như Lai, cũng không 

được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 

tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 

đã được học một cách thông suốt; do vị ấy, với tâm 

tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được 

nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 

được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này 

Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 

đúng thời. 

6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 

thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 

khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 

thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sống 

Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 

được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 

với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 

lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 

7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 

giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 

trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 

được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 

pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 

cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
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tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 

giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 

Ànanda, đây là lợi ích thứ năm khi được nghe pháp 

đúng thời. 

8. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 

thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 

khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 

không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 

tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được học 

thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy 

quán pháp như đã được nghe, như đã được học 

thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 

thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 

ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 

đúng thời, và khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 
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8 Bị thất niệm lúc mạng chung thì sao  - 

Kinh NGHE VỚI TAI – Tăng II, 172 

 

NGHE VỚI TAI – Tăng II, 172 

1.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng 

tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo 

thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là 

bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương quảng. Các 

pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 

lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi 

mạng chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một 

loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc đọc các 

pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm 

được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến 

thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 

do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 

nhập; đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi.  

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương quảng. Các 

pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
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lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi 

mạng chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một 

loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc không 

đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có Tỷ-kheo có thần 

thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội 

chúng chư Thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây 

chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 

hạnh". Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi 

lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 

tiếng trống. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể 

nghe được tiếng trống. Người ấy không có nghi ngờ, 

không có do dự, đó là tiếng trống hay không phải là 

tiếng trống. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 

trống". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 

thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương 

quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai … 

chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 

do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 

nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi.  

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương quảng. Các 

pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập … 
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nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được 

tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 

một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 

Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật 

mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Chậm chạp, 

này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 

tiếng tù và. Người ấy, trong khi đi giữa đường có thể 

nghe được tiếng tù và. Người ấy không có nghi ngờ, 

không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải là 

tiếng tù và. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 

tù và". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 

thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương 

quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được 

tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 

nhập … nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt 

được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên. 

Và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 

thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và 

Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các 

Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  
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Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây 

là lợi ích thứ ba được chờ đợi.  

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 

pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương quảng. Các 

pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, 

do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập … nhưng không 

có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết 

pháp cho hội chúng chư Thiên; và không có Thiên tử 

thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể 

có người được hóa sanh:"Này bạn, bạn có nhớ 

không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng 

ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi 

nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm chạp, này các Tỷ-

kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 

sanh ấy đi đến thù thắng.  

Ví như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi 

trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một 

chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói 

với người bạn kia: "Này bạn, bạn có nhớ cái này 

không? Này bạn, bạn có nhớ cái này không?". Người 

ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này bạn, tôi 

có nhớ!". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 

thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng … Phương 

quảng. Các pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng 
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đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập 

… nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được 

tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 

không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 

thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh:"Này 

bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, 

tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả 

lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm 

chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 

chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây 

là lợi ích thứ tư được chờ đợi.  

Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 

bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; có 

bốn lợi ích này được chờ đợi.  
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9 Con người được sanh ra, sanh với búa 

trong miệng - Kinh Kokàlika – Tương I, 

329  

 

Kokàlika – Tương I, 329 

1) Tại Sàvatthi. 

2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi 

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

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng 

ác dục. Họ bị ác dục chi phối. 

4) Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 

Kokàlika: 

 - Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 

chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 

vào Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và 

Moggallàna thật là hòa ái. 

5) Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 
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 Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng 

tin cậy; nhưng Sàriputta và Moggallàna là hạng ác 

dục. Họ bị ác dục chi phối. 

6) Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 

-- Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 

chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 

vào Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và 

Moggallàna thật là hòa ái. 

7) Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 

--.. Họ bị ác dục chi phối. 

8) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tỷ-kheo Kokàlika: 

--.. Sariputta và Moggallàna thật là hòa ái. 

9) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. 

10) Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, 

toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. 

Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh 

(mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột 

đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng 

rolatthi (hột cây jujube, cây táo?). Từ hột rolatthi, 

chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột kolama, 
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chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả 

amala, chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. Từ 

quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. 

Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy 

máu và mủ. 

11) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh 

chung. Bị mệnh chung, Tỷ-kheo Kokàlika sanh trong 

địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 

Sàriputta và Moggallàna. 

12) Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm đã gần 

mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 

Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn và đứng một bên. 

13) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. 

Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung Tỷ-kheo 

Kokàlika phải sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm 

hận thù đối với Tôn giả Sàriputta và Moggallàna. 

14) Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 

xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 

rồi biến mất tại chỗ ấy. 
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15) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 

Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, hồi hôm, Phạm thiên Sahampati, 

khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 

sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 

lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ 

kheo, Phạm thiên Sahampati bạch với Ta: "Bạch Thế 

Tôn, Tỳ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Và bạch Thế 

Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika sau khi mệnh chung đã sanh 

vào địa ngục Sen hồng với tâm thù hận đối với Tôn 

giả Sàriputta và Moggattàna". Này các Tỷ-kheo, 

Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 

xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 

biến mất tại chỗ. 

16) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa 

ngục Sen hồng? 

17) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa 

ngục Sen hồng. Không dễ gì tính được là bao nhiêu 

năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 

nhiêu trăm ngàn năm. 

18) -- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng 

một ví dụ? 



 

70 BỆNH 

19) Thế Tôn đáp: 

-- Có thể được, này Tỷ-kheo.  

Này Tỷ-kheo, ví như có một bao hột đậu mè, nặng 

hai mươi khàrika, theo đo lường ở nước Kosala. Ví 

dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một lần một 

hột mè.  

 1. Này Tỷ-kheo, còn mau hơn là bao hột mè, nặng 

hai mươi khàrika ấy, theo đo lường của nước 

Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do 

phương tiện ấy, so sánh (với tuổi thọ) ở địa ngục 

Abhuda.  

 2. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Abhuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirabbuda.  

 3. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Nirabbuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa.  

 4. Này-Tỷ kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ababa 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Atata.  

 5. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Atata 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ahaha.  

 6. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ahaha 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda.  

 7. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

Sogandhika.  



 

71 BỆNH 

 8. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Sogandhika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Uppala 

(Sen xanh).  
 9. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Uppala 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pundarika (Sen 

trắng).  
 10. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen 

trắng bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pudumà (Sen 

hồng).  

Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokàlika sanh tại địa ngục 

Sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sàriputta 

và Moggallàna. 

20) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 

Thiện Thệ lại nói thêm: 

Phàm con người đã sanh,  

Sanh với búa trong miệng,  

Kẻ ngu khi nói bậy,  

Tự chặt đứt lấy thân.  

Ai khen kẻ làm bậy,  

Ai chê người làm hay,  

Tự nhen nhúm bất hạnh,  

Do nơi miệng của mình,  

Chính do bất hạnh ấy,  

Nên không được an lạc.  
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Nhỏ thay bất hạnh này,  

Trong canh bạc rủi may,  

Bị tan hoang tài sản,  

Trong giờ phút đỏ đen.  

Lớn hơn sự bất hạnh,  

Hơn mọi bất hạnh khác,  

Do tự mình gây nên,  

Cho tự ngã của mình.  

Ai đối xử ác ý,  

Với chư Phật, Thiện Thệ,  

Phải trải qua thời gian,  

Trăm ngàn nhiều hơn nữa,  

Ba mươi sáu và năm,  

Trải thời gian thật dài.  

Ai với lời và ý,  

Phỉ báng bậc Hiền Thánh,  

Dùng ác tâm chống đối,  

Sẽ sa đọa địa ngục.  
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10 Con người được sanh ra, sanh với búa 

trong miệng - Kinh Tudu brahmà – 

Tương I, 327 

 

Tudu brahmà – Tương I, 327 

1) Tại Sàvatthi. 

2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika bị bệnh, đau đớn, 

bị trọng bệnh. 

3) Rồi Bích-chi Phạm thiên Tudu khi đêm đã gần 

mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 

Jetavana, đi đến Tỷ-kheo Kokàlika. 

4) Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không, và nói với 

Tỷ-kheo Kokàlika: 

-- Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào Sàriputta và 

Moggallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa 

nhã. 

5) -- Ông là ai, này Hiền giả? 

6) -- Ta là Bích-chi Phạm thiên Tudu. 
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7) -- Này Hiền giả, phải chăng Ông đã được Thế Tôn 

nói là đã chứng quả Bất lai. Vậy Ông đến ở đời này 

làm gì? Ông có thấy lỗi lầm của Ông như thế nào? 

Phàm con người đã sanh,  

Sanh với búa trong miệng,  

Kẻ ngu khi nói bậy,  

Tự chặt đứt lấy thân.  

Ai khen kẻ làm bậy,  

Ai chê người làm hay,  

Tự nhen nhúm bất hạnh,  

Do chính miệng của mình;  

Chính do bất hạnh ấy,  

Nên không được an lạc,  

Nhỏ thay bất hạnh này,  

Trong canh bạc (rủi may),  

Bị tan hoang tài sản,  

Trong giờ phút đỏ đen!  

Lớn hơn, sự bất hạnh,  

Hơn mọi bất hạnh khác,  

Do tự mình gây nên,  

Cho tự ngã của mình!  

Ai đối xử ác ý,  

Với chư Phật, Thiện Thệ,  

Phải trải qua thời gian,  
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Trăm ngàn, nhiều hơn nữa,  

Ba mươi sáu và năm,  

Trải thời gian thật dài.  

Ai với lời và ý,  

Phỉ báng bậc Hiền Thánh,  

Dùng ác tâm chống đối,  

Sẽ sa đọa địa ngục.  
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11 Con người được sanh ra, sanh với búa 

trong miệng - Kinh TỶ KHEO 

KOKÀLIKA – Tăng IV, 467 

 

TỶ KHEO KOKÀLIKA – Tăng IV, 467 

1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 

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

xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, 

bị ác dục chinh phục. 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 

có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 

Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 

Moggallàna. 

Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 

Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối 

với con Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục 

chinh phục." 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 

có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 

Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 

Moggallàna. 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 

thiện là Sàriputta và Moggallàna. 

2. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 

ra.  

Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thân của 

Tỷ-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to bằng hạt cải; 

sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu; 

sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hạt 

đậu lớn; sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 

bằng hòn sỏi; sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthi, 

chúng lớn lên bằng hột táo; sau khi lớn lên bằng hột 

táo, chúng lớn lên bằng trái Àmala, chúng lớn lên 

bằng trái dưa (trái vilva); sau khi lớn lên bằng trái 

dưa vilva, chúng lớn lên bằng trái billa (trái dưa đã 

chín); sau khi lớn lên bằng trái billa, chúng bị phá 

vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, nó nằm trên lá chuối, 

như con cá ăn phải đồ độc. 

3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ-

kheo Kokàlika, sau khi đến, đứng trên hư không và 

nói với Tỷ-kheo Kokàlika:  

- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và 

Moggallàna! Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 
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- Ông là ai?  

- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 

- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 

Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 

đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 

vấn đề này. 

Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 

Kokàlika bài kệ này:  

-Con người được sanh ra,  

Sanh với búa trong miệng,  

Người ngu nói điều xấu,  

Là tự chém vào mình. 

-Ai khen người đáng chê,  

Ai chê người đáng khen,  

Đều chất chứa bất hạnh,  

Do từ miệng tạo thành,  

Và chính do bất hạnh,  

Nên không được an lạc. 

-Nhỏ thay, bất hạnh này,  

Chính do cờ bạc sanh,  

Khiến tài sản tiêu hao,  

-Bất hạnh này lớn hơn,  
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Không những mất tất cả,  

Lại mất cả tự mình,  

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 

-Ai chỉ trích bậc Thánh,  

Với lời, với ác ý,  

Trải qua trăm ngàn thời,  

Với ni-rab-bu-đa,  

Còn thêm ba mươi sáu,  

Với năm a-bu-đa,  

Phải sanh vào địa ngục 

Chịu khổ đau tại đấy. 

4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 

chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 

ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 

Moggallàna.  

Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 

với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, 

đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên Sahampati 

bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 

mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika mệnh 

chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 

ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 

Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
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Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 

mất tại chỗ. 

5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-

kheo:  

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 

khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 

sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 

đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 

Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati thưa với Ta: "Bạch 

Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 

sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với 

Sàripuuta và Moggallàna". Này các Tỷ-kheo, Phạm 

thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, 

đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mất 

tại chỗ. 

6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 

ngục sen hồng?  

- Này Tỷ-kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng, rất khó 

mà tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy 

trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng 

ấy trăm ngàn năm. 
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- Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng?  

- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cỗ xe chở hai mươi 

cân kosala chở đầy hột mè. Rồi một người cứ sau 

một trăm năm, một trăm năm lấy lên một hột mè. 

Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai mươi cân 

kosala chở đầy hột mè, do phương pháp này, đi đến 

tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một 

Abbuda địa ngục.  

1. Địa ngục Abbuda. 

2. Ví như, hai mươi abbuda địa ngục là bằng một 

Nirabbuda địa ngục. 

3. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục là  bằng 

một Ababà địa ngục.  

4. Ví như, hai mươi ababà địa ngục bằng một 

Ahaha địa ngục.  

5. Ví như, hai mươi ahaha địa ngục là bằng một 

Atato địa ngục.  

6. Ví như, hai mươi atato địa ngục bằng một 

Kumodo địa ngục.  

7. Ví như, hai mươi kumodo địa ngục là bằng một 

Sogandhika địa ngục.  

8. Ví như, hai mươi sogandhika địa ngục bằng 

một Uppalako địa ngục.  

9. Ví như, hai mươi uppalako địa ngục bằng một 

Pundarika địa ngục. 
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10. Ví như, hai mươi pundarika địa ngục bằng một 

Paduma địa ngục. 

Này Tỷ kheo, Tỷ kheo Kokàlika phải sanh vào địa 

ngục Paduma (sen hồng), vì khởi lên ác ý đối với 

Sàriputta và Moggallàna. 

Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 

bậc Đạo Sư lại nói thêm:  

Con người được sanh ra 

Sanh với búa trong miệng,  

Người ngu nói điều xấu,  

Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đáng chê,  

Ai chê người đáng khen,  

Đều chất chứa bất hạnh,  

Do từ miệng tạo thành,  

Và chính do bất hạnh,  

Nên không được an lạc. 

Nhỏ thay bất hạnh này,  

Chính do cờ bạc sanh,   

Khiến tài sản tiêu hao,  

Bất hạnh này lớn hơn,  

Không những mất tất cả,  

Lại mất cả tự mình. 
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Là người khởi ác ý,  

Đối với chư Thiện thệ. 

Ai chỉ trích bậc Thánh,  

Với lời, với ác ý,  

Trải qua trăm ngàn thời,  

Với Ni-rab-bu-da,  

Còn thêm ba mươi sáu,  

Với năm A-bu-đa,  

Phải sanh vào địa ngục,  

Chịu khổ đau tại đấy. 
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12 Cư sĩ chứng Bất lai quả - Kinh 

Sirivaddha – Tương V, 275  

 

Sirivaddha – Tương V, 275 

1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vương Xá, tại Trúc 

Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, cư sĩ Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi gia chủ Sirivaddha bảo một người: 

-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả Ananda; 

sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 

giả Ananda và thưa: "Thưa Tôn giả, gia chủ 

Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ 

cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như 

vầy: « Lành thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda 

đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ 

mẫn »". 

-- Thưa vâng, Gia chủ. 

Người ấy vâng đáp gia chủ Sirivaddha, đi đến Tôn 

giả Ananda. 
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4) Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi 

xuống một bên. Ngồi một bên, vị ấy thưa với Tôn giả 

Ananda: 

-- Thưa Tôn giả Ananda, gia chủ Sirivaddha bị bệnh, 

đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân 

Tôn giả Ananda và thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 

nếu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ 

Sirivaddha vì lòng từ mẫn". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 

5) Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát đi đến trú 

xứ của gia chủ Sirivaddha; sau khi đến, ngồi xuống 

trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 

nói với gia chủ Sirivaddha: 

6) -- Này Gia chủ, Gia chủ có thể kham nhẫn được 

chăn? Gia chủ có thể chịu đựng được chăng? Có 

phải các khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng 

trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không có thể kham nhẫn, con 

không có thể chịu đựng. Các khổ thọ kịch liệt tăng 

trưởng nơi con, không có giảm thiểu; có dấu hiệu 

tăng trưởng, không có giảm thiểu. 
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7) -- Vậy, này Gia chủ, hãy tự học tập như sau: "Tôi 

sẽ trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú, 

quán thọ trên các cảm thọ... Tôi sẽ trú, quán tâm trên 

tâm... Tôi sẽ trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 

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

Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập. 

8) -- Thưa Tôn giả, bốn niệm xứ này được Thế Tôn 

thuyết giảng, những pháp ấy có ở trong con, và con 

hiện thực hành những pháp ấy. Thưa Tôn giả, con 

trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 

niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú, quán thọ 

trên các cảm thọ... Con trú, quán tâm trên tâm... Con 

trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

9) Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn 

thuyết giảng này, con không thấy có một pháp nào 

mà không được đoạn tận ở nơi con. 

10) -- Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 

lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Này Gia chủ, Gia 

chủ đã tuyên bố về quả Bất lai. 
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13 Cư sĩ có trí bị bệnh cần được cư sĩ có trí 

khác giáo giới thế nào  - Kinh Bị Bệnh – 

Tương V, 593  

 

Bị Bệnh – Tương V, 593 

1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 

tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng. 

2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 

Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng 

sẽ đi du hành. 

3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 

đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 

xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 

Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 

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

họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 

4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 

đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 

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

Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 

thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này.  
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Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới 

như thế nào? 

5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 

đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp 

an ủi như sau (assàsaniya dhamma):  

- Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động 

của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 

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

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn".  

- Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động 

của Tôn giả đối với Pháp: "Pháp do Thế Tôn khéo 

thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 

đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu".  

- Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động 

của của Tôn giả đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh 

là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng 

đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 

của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 

Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 

của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 

đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 

điền vô thượng ở đời".  
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- Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả 

được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 

không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 

nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, 

không bị chấp thủ,  đưa đến Thiền định. 

6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 

này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới 

với bốn pháp an ủi này. Cần phải nói như vậy. 

7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 

nói: "Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thời 

nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 

thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 

nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả 

không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 

chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương 

nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả". 

8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 

đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 

tận", vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn giả có 

lòng thương nhớ vợ con hay không?" Nếu vị ấy 

nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần 

phải được nói như sau: "Tôn giả thế nào cũng chết. 

Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 

cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ 

vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
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hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn 

giả". 

9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 

đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 

tận", vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn giả có 

lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 

không?" Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 

nhớ năm dục công đức của loài Người", vị ấy cần 

phải được nói như sau: "Các Thiên dục đối với nhân 

dục, còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 

Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng 

tâm đến Tứ đại thiên vương thiên". 

10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 

dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 

cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cõi Ba mươi 

ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tứ đại thiên 

vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 

đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 

cõi trời Ba mươi ba". 

11-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 

đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cõi 

trời Ba mươi ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chư 

Thiên Yamà, chư Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 

thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dẫn 
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hơn, còn thù diệu hơn chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 

ba...". 

17) ... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 

thù diệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. Tốt 

hơn Tôn giả từ bỏ tâm khỏi chư Thiên Tha hóa tự tại 

thiên và hướng tâm đến Phạm thế, Phạm thiên giới". 

18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 

Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 

Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói như 

sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thường, 

không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 

Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 

đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya)". 

19) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Phạm 

thế và hướng đến đoạn diệt thân kiến", vị cư sĩ nói 

như vậy, này Mahànàama, và với Tỷ-kheo có tâm 

giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 

gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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14 Gương tu tập - Cư sĩ Citta - Kinh Thăm 

Người Bệnh – Tương IV, 474  

 

Thăm Người Bệnh – Tương IV, 474 

1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở 

rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược 

thảo, các cây trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ 

Citta: 

-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 

thành vua Chuyển luân Thánh vương!" 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư 

Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, 

chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 

-- Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, 

cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua. 

4) Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các 

bà con huyết thống nói với gia chủ Ciita: 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ 

có nói lung tung. 
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-- Tôi nói với các vị những gì khiến các vị nói với 

tôi: "Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, 

chớ có nói lung tung"? 

-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: "Cái ấy là 

vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần 

phải bỏ đi và vượt qua". 

-- Vì rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 

chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, 

các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này Gia 

chủ, hãy nguyện: 'Trong tương lai, ta sẽ thành vua 

Chuyển luân Thánh vương' ". Cho nên tôi mới trả lời 

với họ: 'Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường 

hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua'". 

5) -- Này Thiện gia nam tử, các chư Thiên ở hoa 

viên... các cây trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì 

mà nói với Ông: Này Gia chủ hãy nguyện: ‘Trong 

tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 

vương’? 

-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 

Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các 

cây trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta 

này giữ giới, tánh thiện, nếu phát nguyện: 'Trong 

tương lai, ta sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương!" 

Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
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thành công người trì giới, sẽ đem đến quả đúng 

pháp". Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 

Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 

cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên 

đã nói như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 

‘Trong tương lai ta làm vị Chuyển luân Thánh 

vương’". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô 

thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải 

bỏ đi và vượt qua". 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng 

tôi. 

-- Vậy các Ông cần phải học như sau:  

 "Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối 

với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 

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

Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn".  

 Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 

Pháp: 'Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 

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

mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu'.  

 Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 

chúng Tăng: 'Thiện hạnh là chúng đệ tử của 

Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 



 

95 BỆNH 

Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 

Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung 

kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, 

là phước điền vô thượng ở đời'.  

 Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, 

tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 

những vị trì giới và có thiện tánh". 

Như vậy, các Ông cần phải học tập. 

7) Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bè thân hữu, 

các bà con huyết thống có tịnh tín đối với đức Phật, 

đối với Pháp, đối với chúng Tăng và khuyên họ bố 

thí, vị ấy liền mệnh chung. 
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15 Gương tu tập - Cư sĩ chứng Bất lai quả 

- Kinh Sirivaddha – Tương V, 275  

 

Sirivaddha – Tương V, 275 

1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vương Xá, tại Trúc 

Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, cư sĩ Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi gia chủ Sirivaddha bảo một người: 

-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả Ananda; 

sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 

giả Ananda và thưa: "Thưa Tôn giả, gia chủ 

Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ 

cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như 

vầy: « Lành thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda 

đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ 

mẫn »". 

-- Thưa vâng, Gia chủ. 

Người ấy vâng đáp gia chủ Sirivaddha, đi đến Tôn 

giả Ananda. 
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4) Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi 

xuống một bên. Ngồi một bên, vị ấy thưa với Tôn giả 

Ananda: 

-- Thưa Tôn giả Ananda, gia chủ Sirivaddha bị bệnh, 

đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân 

Tôn giả Ananda và thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 

nếu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ 

Sirivaddha vì lòng từ mẫn". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 

5) Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát đi đến trú 

xứ của gia chủ Sirivaddha; sau khi đến, ngồi xuống 

trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 

nói với gia chủ Sirivaddha: 

6) -- Này Gia chủ, Gia chủ có thể kham nhẫn được 

chăn? Gia chủ có thể chịu đựng được chăng? Có 

phải các khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng 

trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không có thể kham nhẫn, con 

không có thể chịu đựng. Các khổ thọ kịch liệt tăng 

trưởng nơi con, không có giảm thiểu; có dấu hiệu 

tăng trưởng, không có giảm thiểu. 
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7) -- Vậy, này Gia chủ, hãy tự học tập như sau: "Tôi 

sẽ trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú, 

quán thọ trên các cảm thọ... Tôi sẽ trú, quán tâm trên 

tâm... Tôi sẽ trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 

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

Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập. 

8) -- Thưa Tôn giả, bốn niệm xứ này được Thế Tôn 

thuyết giảng, những pháp ấy có ở trong con, và con 

hiện thực hành những pháp ấy. Thưa Tôn giả, con 

trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 

niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú, quán thọ 

trên các cảm thọ... Con trú, quán tâm trên tâm... Con 

trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

9) Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn 

thuyết giảng này, con không thấy có một pháp nào 

mà không được đoạn tận ở nơi con. 

10) -- Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 

lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Này Gia chủ, Gia 

chủ đã tuyên bố về quả Bất lai. 
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16 Hộ niệm người sắp mất - Chớ có mệnh 

chung với tâm còn ái luyến - Kinh CHA 

MẸ CỦA NAKULA 1 – Tăng III, 33 

 

CHA MẸ CỦA NAKULA 1 –Tăng III, 33 

 

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

tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển.  

Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khổ 

đau, bị trọng bệnh.  

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 

Nakula như sau: 

- Thưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 

mong cầu ái luyến.  

- Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh 

chung tâm còn mong cầu ái luyến.  

- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 

còn mong cầu ái luyến.  

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 

chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 

không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 

cửa". Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! Thưa 

Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 

Thưa Gia chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có 
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thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 

thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 

mong cầu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 

người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 

luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 

tâm còn mong cầu ái luyến. 

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 

"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 

chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 

chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa Gia chủ, Gia 

chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta 

sống làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành 

Phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, 

chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 

luyến! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 

chung còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách 

người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 

"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 

chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ 

không còn muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia 

chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi gia chủ 

mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiều 

hơn, sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do 

vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 

còn mong cầu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
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người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 

Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 

mong cầu ái luyến. 

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 

"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 

chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thưa 

Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa Gia chủ, 

cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng 

của Thế Tôn còn giữ Giới Luật một cách đầy đủ, 

tôi là một trong những người ấy. Nếu ai có nghi 

ngờ hay phân vân, hiện nay, Thế Tôn đang ở giữa 

dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 

Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến 

Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 

mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến! Đau 

khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 

còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 

khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 

"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 

nội tâm tịnh chỉ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ 

như vậy! Thưa Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ 

đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn chứng 

được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những 

vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 

Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
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Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người 

ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 

chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 

luyến! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 

chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở 

trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 

luyến. 

 Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 

"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, trong Pháp và Luật 

này không đạt được thể nhập, không đạt được an 

trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi 

nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được 

vô úy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 

đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 

vậy! Thưa Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử 

gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn, trong Pháp và 

Luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 

được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do 

dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác 

sống trong lời dạy đạo đức Bổn Sư, tôi sẽ là một 

trong những người ấy. Nếu có ai có nghi ngờ hay 

phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 

chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 

vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 

hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 

tâm còn mong cầu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia 

chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
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ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh 

chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 

Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 

liền khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 

thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 

ấy của gia chủ, cha của Nakula.  

Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 

lành bệnh không bao lâu, chống gậy đi đến Thế Tôn; 

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

Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngồi 

xuống một bên:  

4. - Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật 

khéo lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Được nữ gia 

chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh 

phúc, đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông.  

- Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 

đệ tử gia chủ mặc áo trắng gìn giữ Giới Luật 

viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 

trong những vị ấy.  

- Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 

đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm 

tịnh chỉ, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 

trong những vị ấy.  
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- Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 

đệ tử gia chủ mặc áo trắng, trong Pháp và Luật 

này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 

được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được 

do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 

người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 

gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 

ấy.  

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 

lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 

mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 

đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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17 Hộ niệm người sắp mất - Chớ có sợ, này 

Mahanama - Kinh Mahànàma 1 – 

Tương V, 539  

 

Mahànàma – Tương V, 539 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 

2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 

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

một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 

3) -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, 

phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi 

chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu 

hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 

chiều, con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi 

cuồng chạy; con gặp con ngựa cuồng chạy; con gặp 

người cuồng chạy; con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy; 

con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch 

Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 

con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 

chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con 
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suy nghĩ như sau: "Nếu lúc ấy con mệnh chung, thời 

sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau chỗ nào?" 

4) -- Chớ có sợ, này Mahànàma! Chớ có sợ, này 

Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! Không 

ác là cái chết của ông!  

Này Mahànàma, với ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn 

vẹn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm tu tập trọn 

vẹn về sở văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm tu 

tập trọn vẹn về trí tuệ; với người ấy, dầu thân có sắc 

này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 

cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 

toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dầu cho thân này ở đây 

bị quạ ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, chó ăn, hay 

giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 

nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn 

vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về 

sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn vẹn về 

trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù 

thắng. 

5) Ví như, này Mahànàma, một người nhận chìm một 

ghè sữa bơ, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 

sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè hay 

mảnh vụn chìm xuống nước; nhưng sữa, bơ hay dầu 

thời nổi lên, trồi lên trên.  



 

107 BỆNH 

Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 

được tu tập trọn vẹn về tín, tâm được tu tập trọn vẹn 

về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 

tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 

trí tuệ; với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp 

thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 

bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, đoạn 

diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 

chim ưng ăn, chó ăn, giả-can ăn hay các sanh loại sai 

khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu 

tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 

vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn 

vẹn về trí tuệ; thời tâm của vị ấy thượng thặng, đi 

đến thù thắng. 

6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 

trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 

tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 

được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chớ có sợ, này 

Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 

là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 

 

Mahànàma – Tương V, 542 

1) Như vầy tôi nghe. 
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2) Rồi Mahànàma... 

3) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, Kapilavatthu... 

4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahànàma! Chớ có sợ hãi, 

này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 

Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 

pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết-

bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Thế nào 

là bốn? 

5) Ở đây, này Mahànàma,  

- Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 

đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 

Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Thế Tôn". 

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 

"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 

có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 

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

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 

Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 

tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
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kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 

được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 

kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 

bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 

được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 

đến Thiền định. 

6) Ví như, này Mahànàma, một cây thiên về phía 

Ðông, hướng về phía Ðông, xuôi về phía Ðông, nếu 

bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 

-- Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào 

nó hướng, về phía nào nó xuôi. 

-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 

này, vị Thánh đệ tử thiên về Niết-bàn, hướng về 

Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 
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18 Hộ niệm người sắp mất - Hãy chánh 

niệm tỉnh giác khi... - Kinh Tật Bệnh – 

Tương IV, 340  

 

Tật Bệnh 1 – Tương IV, 340 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Ðại Lâm, tại giảng 

đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng 

dậy, đi đến gian phòng chữa bệnh; sau khi đến, ngồi 

xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 

gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tỉnh 

giác khi thời đã đến (khi mệnh chung). Ðây là lời 

giáo giới của Ta cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 

niệm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân 

trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 

phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo chánh niệm. Sống quán thọ trên các cảm 

thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
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ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh 

niệm. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 

giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi 

lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều 

tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi 

mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, 

uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu 

tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, 

im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo tỉnh giác. 

5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm 

tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của 

Ta cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 

vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Lạc thọ 

này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải 

không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 

này, nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên 

sanh. Do duyên thân khởi lên lạc thọ, và duyên này 

là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 

sao thường trú được". Vị ấy trú quán vô thường đối 
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với thân và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong (vaya). 

Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị 

ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường; do vị 

ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán ly tham; do 

vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán từ bỏ đối 

với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy miên đối 

với thân và lạc thọ được đoạn diệt. 

7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 

vậy, khổ thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khổ 

thọ này khởi lên nơi ta. Khổ thọ ấy có duyên, không 

phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính 

thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do 

duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là 

vô thường, hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm 

sao thường trú được". Vị ấy trú quán vô thường đối 

với thân và khổ thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy 

trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú 

quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường; do vị ấy trú 

quán tiêu vong; do vị ấy trú quán ly tham; do vị ấy 

trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán từ bỏ đối với 

thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối với 

thân và khổ thọ được đoạn diệt. 

8) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 



 

113 BỆNH 

vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như 

sau: "Bất khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ 

bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do 

duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này 

là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân 

khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, do duyên 

sanh, thời bất khổ bất lạc thọ được khởi lên làm sao 

sẽ thường trú được" Vị ấy trú quán vô thường đối 

với thân và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 

vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn 

diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 

thường; do vị ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán 

ly tham; do vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán 

từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ của vị ấy, 

nên vô minh tùy miên đối với thân và bất khổ bất 

lạc thọ được đoạn diệt. 

9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: 

"Thọ ấy là vô thường". Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp 

trước thọ ấy". Vị ấy tuệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ 

ấy".  

Nếu vị ấy cảm thọ khổ thọ... Nếu vị ấy cảm thọ bất 

khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". 

Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước thọ ấy". Vị ấy tuệ 

tri: "Ta không hoan hỷ thọ ấy". 
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10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm 

giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy 

cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác 

thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm 

thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm 

giác thọ ấy như người không bị trói buộc. 

11)  

- Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 

đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 

thân".  

- Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng 

của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 

mạng".  

- Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 

chung, ở đây, mọi cảm thọ cảm giác không có gì 

đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 

duyên tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi 

dầu và tim bấc khô cạn, cháy hết, không được tiếp 

nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị 
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ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận 

đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 

mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ 

cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng". Vị ấy 

tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, 

mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến 

lắng dịu". 

 

Tật Bệnh 2 – Tương IV, 345 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Ðại Lâm, 

tại giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... 

3-5) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 

chánh niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác 

khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các 

Ông... 

6) Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo sống chánh 

niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần 

như vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy rõ biết như sau: "Lạc 

thọ này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy khởi lên có duyên, 
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không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên 

xúc này. Nhưng xúc này là vô thường, hữu vi, do 

duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và duyên này là 

vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 

sao có thể thường trú được?". Vị ấy trú quán vô 

thường đối với xúc và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 

vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn 

diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 

thường; do vị ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán 

ly tham; do vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán 

từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy 

miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt.  

7-11) (Giống như kinh trước, từ số 7 đến số 11, chỉ 

khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này 

như kinh trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì 

đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu... sẽ đi 

đến lắng dịu. (như kinh trước). 
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19 Hộ niệm người sắp mất - Hãy trú niệm 

hướng đến quả Alahán - Kinh CÓ 

LÒNG TỪ MẪN – Tăng II, 736 

 

CÓ LÒNG TỪ MẪN – Tăng II, 736 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 

Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia 

chủ.  

2. Thế nào là năm? 

- Khích lệ tăng thượng giới;  

- Khiến chúng sống theo gương pháp;  

- Khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho 

người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú niệm 

vào hướng đến quả A-la-hán";  

- Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa 

phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi 

đến như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến 

từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm 

các phước đức. Nay là thời làm các phước 

đức";  

- Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô 

hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của 

tín thí rơi rớt. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-

kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 
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20 Hộ niệm người sắp mất - Kinh 

DHANANJANI – 97 Trung II, 753 

 

KINH DHANANJANI 

(Dhananjani suttam) 

 – Bài kinh số 97 – Trung II, 753 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 

nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta 

đang du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với 

đại chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư 

mùa mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến 

Dakkhinagiri đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 

nói lên với Tôn giả Sariputta, những lời chào đón 

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

thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn 

giả Sariputta nói với vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một 

bên: 

– Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 

mạnh khỏe không? 

– Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được 

mạnh khỏe. 

– Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 

không bệnh và mạnh khỏe không? 
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– Thưa Hiền giả, chúng Tỷ-kheo cũng không bệnh 

và được mạnh khỏe. 

– Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 

Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la-

môn Dhananjani có được không bệnh và mạnh khỏe 

không? 

– Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 

không bệnh và được mạnh khỏe. 

– Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 

không phóng dật không? 

– Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn Dhannajani có 

thể không phóng dật được! Thưa Hiền giả, Bà-la-

môn Dhananjani ỷ thế vua, bóc lột các Bà-la-môn 

gia chủ, ỷ thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột vua. 

Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, cưới từ 

một gia đình có thành tín đã từ trần. Người vợ sau 

không có thành tín và cưới từ một gia đình không 

có thành tín. 

– Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! Này 

Hiền giả, thật là một tin không tốt lành khi chúng ta 

được nghe Bà-la-môn Dhananjani phóng dật. Rất có 

thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn Dhananjani, rất 

có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 

Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 

cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 

(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
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Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 

tại Kalandakanivapa.  

Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buổi sáng, cầm y 

bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ Bà-

la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 

thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương 

Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 

về, đi đến Bà-la-môn Dhananjani. Bà-la-môn 

Dhananjani thấy Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 

khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 

liền thưa với Tôn giả Sariputta: 

– Hãy uống sữa này và chờ cho đến giờ ăn cơm. 

– Thôi vừa rồi, Bà-la-môn. Hôm nay ta đã ăn xong. 

Ta sẽ ngồi nghĩ trưa ở một góc cây. Ông có thể đến 

đó. 

– Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Dhananjani vâng đáp Tôn giả Sariputta. 

Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng xong, 

liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên 

với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói 

với Bà-la-môn Dhananjani đang ngồi một bên: 

– Này Dhananjani, ông có không phóng dật không? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có thể 

không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 

phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, 
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còn đầy tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những 

trách nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn 

bè thân hữu, còn có những trách nhiệm bà con 

huyết thống phải làm đối với bà con huyết thống, 

còn có những trách nhiệm tân khách phải làm đối 

với tân khách, còn có những trách nhiệm tổ tiên 

phải làm đối với tổ tiên, còn có những trách nhiệm 

Thiên thần phải làm đối với Thiên thần, còn có 

những trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua 

chúa, lại còn thân này cần phải làm cho thỏa mãn 

và trưởng dưỡng! 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các 

điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 

pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân 

kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì 

khi nói".Tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã 

làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục 

quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay cha mẹ của người 

ấy làm được gì khi nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ 

đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 

chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến địa 

ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 
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– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các 

điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 

pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân 

kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì 

khi nói: "Tôi vì vợ con đã làm các điều phi pháp, đã 

làm điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân 

kéo tôi đến địa ngục".? Hay vợ con người ấy có làm 

được gì khi nói: " (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã 

làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. 

Chớ có để các địa ngục quân kéo (chồng, cha tôi) 

đến địa ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 

pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân 

kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì 

khó nói: "Tôi vì các đầy tớ lao công đã làm các điều 

phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các 

địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đầy 

tớ lao công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng 

tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm 

các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân 

kéo (chủ chúng tôi) đến địa ngục".? 
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– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì bạn bè thân hữu... (như trên với những 

thay đổi cần thiết...) dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì các tân khách... (như trên với những thay 

đổi cần thiết)... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì tổ tiên... (như trên với những thay đổi cần 

thiết)... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì chư Thiên ... (như trên với những thay đổi 

cần thiết) ... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì vua chúa... (như trên với những thay đổi 

cần thiết)... dầu người ấy có khóc than. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 

người vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái 

thân làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. 

Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều 

bất chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến 

địa ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: 

"Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi 

đã làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất 

chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến 
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địa ngục".? Hay các người khác có làm được gì khi 

họ nói: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái 

thân, người này làm các điều phi pháp, làm các điều 

bất chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó 

đến địa ngục".? 

– Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 

ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu 

người ấy có khóc than. 

– Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì 

cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng 

pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các 

điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 

được các thiện hành.  

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì 

vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
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chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 

pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, một người vì vợ con làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 

người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm 

được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế 

nào? Một người vì đầy tớ lao công làm các điều phi 

pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì đầy 

tớ lao công làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy tớ lao công 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 

người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 

Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 

đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng 

pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 

pháp, hành trì bất chánh. 
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– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng đầy tớ lao công, không làm các điều ác, 

làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là 

người vì bạn bè thân hữu làm các điều đúng pháp, 

làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vị bạn bè thân hữu 

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 

người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 

Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 

đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng 

pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 

pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều 

ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Một người vì bà con huyết thống làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một 

người vì bà con huyết thống làm các điều đúng 

pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 

thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn 
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giả Sariputta, người vì bà con huyết thống làm các 

điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy 

tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng 

pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 

pháp, hành trì bất chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác, có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 

ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 

phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 

tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều 

chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm các bổn phận tân khách đối với tân khách, 

không làm các điều ác, làm được các thiện hành. 

Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì 

tổ tiên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
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chánh, hay người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, 

làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm các 

điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối 

với các tổ tiên, không làm các điều ác, làm được 

các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 

Một người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các 

điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp 

hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì chư Thiên làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm 

các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa 

Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 
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– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối 

với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được 

các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 

Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 

điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 

đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp 

hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm 

các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 

không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 

người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 

giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 

chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 

ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 

nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 

dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 

chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 

dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các 

điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 
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– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 

trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, làm 

các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và 

thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 

trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 

các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa 

Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 

chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 

chánh. 

– Này Dhananjani, có những hành động khác có 

nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 

làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm 

các điều ác, làm được các thiện hành. 

Bà-la-môn Dhananjani hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 

Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Bà-la-môn Dhananjani sau một thời gian bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn Dhananjani 

cho gọi một người khác: 

– Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy nhân 

danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 

"Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, 

khổ đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". 

Rồi Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy 

nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và 

thưa: "Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn 

Dhananjani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu 

đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: "Tôn giả, lành 
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thay nếu Tôn giả Sariputta đi đến trú xá của Bà-la-

môn Dhananjani". 

– Thưa vâng, Tôn giả. 

Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhananjani, đi 

đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 

bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 

Tôn. 

Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh lễ 

Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 

Sariputta: 

– Thưa Tôn giả, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 

Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 

giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 

của Bà-la-môn Dhananjani". 

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 

Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 

Dhananjani, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn 

sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 

Dhananjani: 

– Ta mong, này Dhananjani, Ông có thể kham 

nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng; ta mong khổ 
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thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, và sự giảm 

thiểu được rõ rệt, không có gia tăng! 

– Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham 

nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của 

tôi gia tăng, không có giảm thiểu. Và sự gia tăng 

được rõ rệt, không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 

chém đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 

bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn 

gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. 

Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham 

nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống 

của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng 

được rõ rệt, không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ lấy 

một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi 

siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 

cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 

Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có 

thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 

không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không 

có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đồ tể 

thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với 

con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 

Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng 

của tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
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kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những 

thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự 

gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu.  

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau 

khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng 

người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; cũng 

vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh 

khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa Tôn giả 

Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có 

thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 

không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không 

có giảm thiểu. 

– Này Dhananjani, địa ngục hay bàng sanh, chỗ 

nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 

ngục. 

– Này Dhananjani, bàng sanh hay cảnh ngạ quỷ, 

chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 

bàng sanh. 

– Này Dhananjani, cảnh giới ngạ quỷ hay loài 

Người, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn cảnh 

giới ngạ quỷ. 

– Này Dhananjani, loài Người hay Tứ thiên vương 

thiên, chỗ nào tốt hơn? 
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– Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên tốt 

hơn loài Người. 

– Này Dhananjani, Tứ thiên vương thiên hay Tam 

thập tam thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên tốt 

hơn Tứ thiên vương thiên. 

– Này Dhananjani, Tam thập tam thiên hay Dạ-ma 

Thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn Tam 

thập tam thiên. 

– Này Dhananjani, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-đà 

thiên (Tusita), chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 

hơn Dạ-ma thiên. 

– Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa lạc 

thiên (Nimmanarati), chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 

Đâu-suất-đà thiên. 

– Này Dhananjani, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự tại 

thiên, chỗ nào tốt hơn? 

– Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên tốt 

hơn Hóa lạc thiên. 

– Này Dhananjani, Tha hóa tự tại thiên hay Phạm 

thiên giới, chỗ nào tốt hơn? 

– Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới". Tôn 

giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la-môn 

này rất ái luyến Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết 

giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên". 

– Này Dhananjani, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con 

đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Hãy nghe 

khéo tác ý, ta sẽ giảng. 

– Thưa vâng. 

Bà-la-môn Dhananjani vâng đáp Tôn giả Sariputta. 

Tôn giả Sariputta thuyết như sau: 

– Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa đến 

cọng trú với Phạm thiên?  

Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn 

một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 

phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 

phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 

dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 

biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 

từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này 

Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cọng trú 

với Phạm thiên.  

Lại nữa, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú biến 

mãn một phương với tâm câu hữu với bi... an trú 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với hỷ... an 

trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, 

cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, 

cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 

giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
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khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 

câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận 

không sân. Này Dhananjani, như vậy là con đường 

đưa đến cọng trú với Phạm thiên. 

– Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi cúi 

đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà-la-

môn Dhananjani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 

cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 

Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh giới 

cao thượng hơn cần phải chứng, sau khi an trú Bà-

la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi 

đứng dậy và ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, sau 

khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 

mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, dầu cho có những cảnh giới cao 

thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an trú 

Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 

kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến 

đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, 

khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 

Tôn. 

– Này Sariputta, vì sao, dầu cho có những cảnh giới 

cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an trú 
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Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 

kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 

– Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị Bà-

la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 

con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 

với Phạm thiên. 

– Và này Sariputta, Bà-la-môn Dhananjani đã mệnh 

chung và sanh lên Phạm thiên giới. 
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21 Hộ niệm người sắp mất - Làm an tâm 

người bệnh bằng 4 Dự lưu phần - Kinh 

Ác Giới hay Anàthapindika 1 – Tương 

V, 556 

 

Ác Giới hay Anàthapindika 1 – Tương V, 556 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Lúc bấy giờ, gia chủ Anàthapindika đang bị bệnh, 

đau đớn, bị trọng bệnh. 

3) Rồi gia chủ Anàthapindika bảo một người: 

-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả Sàriputta; 

sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 

giả Sàriputta và thưa: "Gia chủ Anàthapindika, thưa 

Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cúi đầu 

đảnh lễ chân Tôn giả Sàriputta"; và thưa: "Lành 

thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Sàriputta đi đến trú 

xứ của gia chủ Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 

-- Thưa vâng, Gia chủ. 

Người ấy, vâng đáp gia chủ Anàthapindika, đi đến 

Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, người ấy thưa với Tôn giả 

Sàriputta: 

-- Gia chủ Anàthapindika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau 

đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 

Sàriputta, gia chủ thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 

nếu Tôn giả Sàriputta đi đến trú xứ của gia chủ 

Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 

Tôn giả Sàriputta im lặng nhận lời. 

5) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng, đắp y, cầm 

y bát với Tôn giả Ananda là Sa-môn tùy tùng, đi đến 

trú xứ của gia chủ Anàthapindika; sau khi đến, ngồi 

xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả 

Sàriputta nói với gia chủ Anàthapindika: 

-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhẫn nổi không? 

Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ 

giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 

hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con 

không thể chịu đựng. Kịch liệt là khổ thọ nơi con. 

Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu 

hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. 
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6) -- Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 

tựu lòng bất tín đối với Phật, nên sau khi thân hoại 

mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. Nhưng Gia chủ không có lòng bất tín đối với 

Phật. Trái lại, Gia chủ thành tựu lòng tịnh tín bất 

động đối với Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh 

Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Thế Tôn". Nếu Gia chủ tự thấy lòng tịnh 

tín bất động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập 

tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 

7) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 

tựu lòng bất tín đối với Pháp, nên sau khi thân hoại 

mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. Nhưng Gia chủ không có lòng bất tín đối với 

Pháp. Trái lại, Gia chủ thành tựu tịnh tín bất động 

đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 

thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 

có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 

giác hiểu". Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín 

bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của 

Gia chủ được an tịnh. 

8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 

tựu lòng bất tín đối với chúng Tăng, nên sau khi thân 

hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa 
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xứ, địa ngục. Nhưng Gia chủ không có lòng bất tín 

như vậy đối với chúng Tăng. Trái lại, Gia chủ thành 

tựu tịnh tín đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là 

chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 

của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế 

Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn 

là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, 

đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối 

với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ 

được an tịnh.  

9) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 

tựu ác giới, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị 

sanh vào... địa ngục. Nhưng Gia chủ không có ác 

giới như vậy. Trái lại, Gia chủ có giới được các bậc 

Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. Nếu Gia chủ tự 

thấy các giới được các bậc Thánh ái kính ấy, thời lập 

tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 

10) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 

tựu tà kiến như vậy, nên sau khi thân hoại mạng 

chung, bị sanh vào... địa ngục. Nhưng Gia chủ không 

có tà kiến như vậy. Trái lại, Gia chủ có chánh kiến. 

Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh kiến của Gia chủ, 

thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 
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11-19) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, 

thành tựu tà tư duy... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... 

tà tinh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 
như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 

vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng Gia chủ 

không có tà tư duy... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... 

tà tinh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 

như vậy. Trái lại, Gia chủ có chánh tư duy... chánh 

ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh 

tấn... chánh niệm... chánh định... chánh trí... chánh 

giải thoát. Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh tư 

duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... 

chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định... chánh 

trí... chánh giải thoát của Gia chủ, thời lập tức các 

cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 

20) Rồi các cảm thọ của gia chủ Anàthapindika lập 

tức được an tịnh. 

21) Rồi gia chủ Anàthapindika mời Tôn giả Sàriputta 

và Tôn giả Ananda dùng bữa ăn (từ nơi nồi nấu cơm 

của mình). 

22) Sau khi Tôn giả Sàriputta ăn xong, tay đã rời khỏi 

bát, gia chủ Anàthapindika đi đến Tôn giả Sàriputta; 

sau khi đến, lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. 
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23) Tôn giả Sàriputta tán thán gia chủ Anàthapindika 

với những lời kệ này: 

Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động khéo an lập. 

Ai có giới thiện lành, 

Ðược bậc Thánh ái kính. 

Ai tin tưởng chúng Tăng, 

Sở kiến được chánh trực, 

Người ấy gọi "Không nghèo", 

Ðời sống không uổng phí. 

Do vậy, bậc Hiền minh 

Cần tu tập tín giới, 

Thấy rõ được Chánh pháp, 

Không quên lời Phật dạy. 

24) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán 

thán với các lời kệ này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 

đi. 

25) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

26) -- Này Ananda, Ông đi đâu để nghỉ trưa? 
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-- Bạch Thế Tôn, gia chủ Anàthapindika đã được 

Tôn giả Sàriputta giáo giới với lời giáo giới như thế 

này, thế này... 

-- Hiền minh, này Ananda, là Sàriputta! Ðại tuệ, này 

Ananda, là Sàriputta! Vị ấy có thể chia chẻ bốn Dự 

lưu phần thành mười tướng. 

 

Ác Giới hay Anàthapindika 2 – Tương V, 561 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Lúc bấy giờ, gia chủ Anàthapindika bị bệnh, đau 

đớn, bị trọng bệnh. 

3-5) ... (giống như kinh trước, chỉ khác, đây là Tôn 

giả Ananda chứ không phải Tôn giả Sàriputta, và 

Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến... có 

dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiểu). 

6) -- Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bốn 

pháp nên run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về 

đời sau.  

7) Thế nào là bốn? 



 

146 BỆNH 

- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành 

tựu lòng bất tín đối với Phật. Khi vị ấy tự thấy 

lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ấy run sợ, 

hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau.  

- Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

thành tựu lòng bất tín đối với Pháp. Khi vị ấy 

tự thấy lòng bất tín của mình đối với Pháp; vị 

ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời 

sau.  

- Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

thành tựu lòng bất tín đối với chúng Tăng. Khi 

vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với 

chúng Tăng; vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về 

cái chết, về đời sau.  

- Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

thành tựu ác giới. Khi vị ấy tự thấy sự thành 

tựu ác giới của mình; vị ấy run sợ, hoảng hốt, 

sợ hãi về cái chết, về đời sau.  

Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 

phàm phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về 

đời sau. 

8) Do thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Ða văn 

Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, 

không có sợ hãi về cái chết, về đời sau.  
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Thế nào là bốn?  

- Ở đây, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử 

thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật: "Ðây 

là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 

Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 

Thế Tôn". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động 

của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, 

không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về 

đời sau.  

- Lại nữa, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử 

thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: 

"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 

hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 

có khả năng hướng thượng, được người trí tự 

mình giác hiểu". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất 

động của mình đối với Pháp, vị ấy không run 

sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, 

về đời sau.  

- Lại nữa, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử 

thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 

"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh 

là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh 

là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 
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chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 

kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 

được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đối 

với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, không 

hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau.   

- Lại nữa, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử 

thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 

không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị 

nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 

được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 

đến Thiền định. Khi tự thấy sự thành tựu các 

giới được các bậc Thánh ái kính của mình, vị 

ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ 

hãi về cái chết, về đời sau.  

Thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, bậc Ða văn 

Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, 

không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

9) -- Thưa Tôn giả Ananda, con không sợ hãi. Sao 

con có thể sợ hãi? Con đã thành tựu lòng tịnh tín đối 

với Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn"... 

đối với Pháp... đối với chúng Tăng... thưa Tôn giả, 

phàm có những học giới hòa kính (sàmici) tại gia do 

Thế Tôn thuyết giảng, con thấy không có tự mình vi 

phạm một giới nào. 
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10) -- Lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Khéo 

lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Gia chủ đã 

tuyên bố về Dự lưu quả rồi. 

 

Hận Thù hay Anàthapindika 3 – Tương V, 564 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 

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

Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 

một bên: 

3) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, làm cho 

tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhayàni), 

thành tựu bốn Dự lưu phần, và nhờ trí tuệ, Thánh 

lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 

vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 

bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 

lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ".  

Thế nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 

4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 

tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
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sự sợ, hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khổ ưu do 

tâm người ấy cảm thọ. Với người từ bỏ sát sanh, thời 

sự sợ hãi, hận thù như vậy được tịnh chỉ. 

... khởi lên cho người lấy của không cho... 

... khởi lên cho người tà hạnh trong các dục... 

... khởi lên cho người nói láo... 

Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện tại 

khởi lên cho người say đắm rượu men, rượu nấu. Do 

duyên say đắm rượu men, rượu nấu, sự sợ hãi, hận 

thù khởi lên ở đời sau, khổ ưu do tâm người ấy cảm 

thọ. Với người từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, 

thời sự sợ hãi, hận thù như vậy được tịnh chỉ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 

5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 

Ở đây, này Gia chủ,  

- Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 

đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 

Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 

Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 



 

151 BỆNH 

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 

"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 

có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 

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

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 

Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 

tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 

kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 

chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 

kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 

bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 

được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 

đến Thiền định. 

Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 

6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 

khéo thông đạt? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 

ý lý duyên khởi:  
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- Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh 

khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mặt, 

cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt.  

- Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 

duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 

duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 

thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 

lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 

uẩn này.  

- Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn, 

nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức diệt... nên 

lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 

khổ uẩn này vậy. 

Ðây là Thánh lý, với trí tuệ, được khéo thấy, khéo 

thông đạt. 

7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được tịnh 

chỉ năm sự sợ hãi, hận thù này, được thành tựu bốn 

Dự lưu phần này, và Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo 

thấy, khéo thông đạt thời nếu muốn, vị ấy có thể tự 

mình tuyên bố về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 

ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 

cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 

là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 

chứng quả giác ngộ". 

 



 

153 BỆNH 

 



 

154 BỆNH 

22 Hộ niệm người sắp mất - Lợi ích khi lâm 

chung được gặp... - Kinh PHAGGUNA 

– Tăng III, 163 

 

PHAGGUNA –Tăng III, 163 

 

1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 

bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; 

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

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 

bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 

đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 

chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 

Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 

đến, thấy vậy, muốn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 

nói với Tôn giả Phagguna:  

- Thôi được rồi, Phagguna! Thầy chớ có rời khỏi 

giường. Đã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước, Ta 

sẽ ngồi tại các chỗ ấy. 

Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 

khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phagguna:  
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- Này Phagguna, mong rằng Thầy có thể kham nhẫn! 

Mong rằng Thầy có thể chịu đựng! Mong rằng các 

khổ thọ được giảm thiểu, không tăng trưởng! Mong 

rằng triệu chứng giảm thiểu được thấy rõ, không tăng 

trưởng!  

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 

không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con tăng 

trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 

trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu!  

- Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 

(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, những ngọn gió kinh 

khủng thổi lên, đau nhói trong đầu con. Bạch Thế 

Tôn, con không thể kham nhẫn, con không có thể 

chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không có 

giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 

không có giảm thiểu.  

- Bạch Thế Tôn, như một người lực sĩ lấy một dây 

nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cảm thấy đau đầu 

một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không 

có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, 

khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu. 

Triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm 

thiểu.  
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- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tể thiện xảo hay 

đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao 

cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, bạch Thế Tôn, một 

ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. 

Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 

không có thể chịu đựng. Những khổ thọ của con 

gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 

tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu.  

- Bạch Thế Tôn, ví như hai người lực sĩ, sau khi 

nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng 

người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, một sức nóng kinh 

khủng khởi lên trong thân của con. Bạch Thế Tôn, 

con không có thể kham nhẫn, con không có thể 

chịu đựng. Những khổ thọ của con gia tăng, không 

có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 

không có giảm thiểu. 

Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 

Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỉ, từ chỗ ngồi, đứng dậy và ra đi. 

2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 

không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả 

lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 

Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 

ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 

giả mệnh chung, các căn được sáng chói. 

- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 

lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 

Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 

phần kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm vị ấy được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử.  

 Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nếu nghe pháp 

đúng thời, và thẩm sát ý nghĩa đúng thời.  

Thế nào là sáu?  

3. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 

chung, được thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 

vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 

văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 

thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 

thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 

4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi 

mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 

được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 

cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 

có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 

thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
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giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 

đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 

5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi 

mệnh chung, không được thấy Như Lai, cũng không 

được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 

tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 

đã được học một cách thông suốt; do vị ấy, với tâm 

tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được 

nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 

được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này 

Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 

đúng thời. 

6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 

thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 

khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 

thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sống 

Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 

được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 

với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 

lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 

7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 

giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 

giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 

trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
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được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 

pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 

cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 

tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 

giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 

Ànanda, đây là lợi ích thứ năm khi được nghe pháp 

đúng thời. 

8. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 

thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 

thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 

khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 

không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 

tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được học 

thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy 

quán pháp như đã được nghe, như đã được học 

thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 

thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 

ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 

đúng thời, và khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 
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23 Hộ niệm người sắp mất - Ta không muốn 

khi ta mệnh chung, cha ta rơi vào khốn 

khổ - Kinh Dìghàvu – Tương V, 504  

 

Dìghàvu – Tương V, 504 

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

Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi cư sĩ Dìghàvu thưa với cha là Jotika: 

-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 

thưa: "Cư sĩ Dìghàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 

đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 

Tôn". Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 

Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dìghàvu vì 

lòng từ mẫn!" 

-- Ðược, này Con. 

Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dìghàvu, đi đến Thế 

Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 

bên. 
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4) Ngồi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 

thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 

Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Dìghàvu vì lòng từ mẫn!" 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 

Dìghàvu; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 

sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 

-- Này Dìghàvu, Ông có kham nhẫn được chăng? 

Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 

giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 

hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 

không có thể chịu đựng. Ðau đớn kịch liệt nơi con 

không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 

dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. 

6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 

sau:  

- "Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 

Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Thế Tôn". 

- Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 

"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 

có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 

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

- Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 

Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 

tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 

kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 

được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- Ta sẽ thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 

kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 

bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 

được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 

đến Thiền định. 

7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 

Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở 

trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế 

Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật: 

"Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Ðối với 

Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 

được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định". 
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-- Do vậy, này Dìghàvu, sau khi ông đã an trú trong 

bốn Dự lưu phần này, Ông hãy tu tập thêm sáu 

minh phần pháp (chavijjà-bhàgiye dhamme). 

8) Ở đây, này Dìghàvu, Ông hãy trú:  

- Quán vô thường trong tất cả hành,  

- Quán khổ tưởng trong vô thường,  

- Quán vô ngã tưởng trong khổ,  

- Quán tưởng đoạn tận,  

- Quán tưởng ly tham,  

- Quán tưởng đoạn diệt.  

Như vậy, này Dìghàvu, Ông cần phải học tập. 

-- Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 

Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con 

và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con 

trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 

tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, 

quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 

tưởng đoạn diệt. 

9) Nhưng, bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sau đây: "Ta 

không có muốn gia chủ Jotika, ở đây khi ta chết phải 

rơi vào khốn khổ (vighàta)". 
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-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 

Dighàvu! Những gì Thế Tôn đang nói cho con, con 

hãy khéo tác ý. 

10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 

với lời giáo giới, từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi. 

11) Cư sĩ Dìghàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 

lâu liền mệnh chung. 

12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dìghàvu; sau khi 

được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 

mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư 

sĩ ấy chỗ nào? 

-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 

sĩ Dìghàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 

làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 

13) Cư sĩ Dìghàvu, sau khi đoạn diệt năm hạ phần 

kiết sử, được hóa sanh nhập diệt ở tại đấy, không còn 

trở lui thế giới này nữa. 
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24 Hộ niệm người sắp mất - Tôi sẽ không 

có thức y cứ vào… - Kinh GIÁO GIỚI 

CẤP CÔ ĐỘC – 143 Trung III, 581 

 

KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 

(Anathapindikovada suttam) 
– Bài kinh số 143 – Trung III, 581 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 

Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông 

Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp 

Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ 

Cấp Cô Độc gọi một người: 

– Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 

sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 

Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 

Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 

cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 

Sariputta (Xá-lợi-phất), sau khi đến, nhân danh ta cúi 

đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 

Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng 

bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, 

nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ 

của cư sĩ Cấp Cô Độc". 

– Thưa vâng, Tôn giả. 

Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 

Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 

xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch 

Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 

đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 

Tôn. 

Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 

đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một 

bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 

Sariputta: 

– Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 

đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 

Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 

thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 

xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 

Sariputta đắp y, cầm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau 

khi đến liền ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 

Tôn giả Sariputta nói với cư sĩ Cấp Cô Độc. 

– Này Cư sĩ, ta mong rằng Ông có thể kham 

nhẫn; Ta mong rằng Ông có thể chịu đựng. Ta mong 

rằng khổ thọ được giảm thiểu, không gia tăng, sự 

giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. 

– Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 

kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự khổ 

thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 

tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 

Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu (một 

người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, 

thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng 

thổi lên đau nhói trong đầu con.  

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham 

nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống 

của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 

rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, 

như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 

quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 

Tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị đau đầu một cách 

kinh khủng.  

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham 
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nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống 

của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 

rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, 

như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể 

cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén; 

cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh 

khủng cắt ngang bụng của con.  

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham 

nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống 

của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 

rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 

như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 

người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 

một hố than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 

một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. 

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham 

nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ 

của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 

rệt, không có giảm thiểu. 

– Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: "Tôi 

sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức 

y cứ vào con mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 

tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 

Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vào lưỡi.... hãy 

học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 

cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 

chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy.  

Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 

hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 

y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 

chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 

vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 

học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 

cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 

sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 

và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp". Này Cư sĩ, 

hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức 

y cứ vào nhãn thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như 

vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ thức... Tôi sẽ không 

chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức... 

Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 

thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức". 

Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
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không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 

y cứ vào nhãn xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 

thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 

không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 

xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc". Này Cư 

sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi 

sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh 

khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh 

khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 

khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 

khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 

khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 

và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 

khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không có thức y 

cứ vào địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

"Tôi sẽ không chấp thủ thủy giới.. Tôi sẽ không chấp 

thủ hỏa giới... Tôi sẽ không chấp thủ phong giới... 

Tôi sẽ không chấp thủ hư không giới... Tôi sẽ không 

chấp thủ thức giới và tôi sẽ không có thức y cứ vào 

thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 

sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc". Này Cư 

sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 

Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 

hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 

có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 

như vậy. 

Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thủ Hư không 

vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Hư 

không vô biên xứ". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 

Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 

chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 

có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Này 

Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ không có 

thức y cứ vào thế giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 

tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 

giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 

khác". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 

không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, 

được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được 
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tư sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 

pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Khi nghe nói vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc và 

chảy nước mắt. Rồi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 

Cấp Cô Độc: 

– Này Cư sĩ, Ông đang gượng lên mà sống, hay 

chìm xuống (cõi chết)? 

– Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên 

mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc 

Đạo sư được con hầu hạ đã lâu và dầu các vị Tỷ-

kheo, tu tập ý lực con chưa từng được nghe một thời 

thuyết pháp như vậy. 

– Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 

các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này Cư sĩ, thuyết pháp 

như vậy nói cho các hàng xuất gia. 

– Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 

như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 

Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cấu 

uế không nhiều, nếu không được nghe pháp, sẽ bị 

đọa lạc; nhưng họ không thể biết được (Chánh) pháp. 

Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 

khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài thuyết 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 

Cô Độc, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda 

ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 

liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 

tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 

sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc 

thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 

Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 

Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 

Rừng Jetavana, 

Tốt đẹp phước lành này, 

Được chư Thiên, chúng Tăng, 

Thường lui tới an trú, 

Được Pháp Vương trú trì, 

Ban hoan hỷ cho ta. 

Nghiệp, minh và Chánh pháp, 

Giới, tối thượng sanh mạng, 

Chính nhờ các pháp trên, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, 

Không phải do giai cấp, 

Không phải do tài sản. 

 

Do vậy bậc Hiền giả, 

Thấy rõ mục đích mình, 

Suy tư pháp chân chánh, 

Được thanh tịnh ở đây. 
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Như Sariputta, 

Về tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 

Trong những pháp kể trên. 

Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 

tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 

Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 

phía hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-

kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 

khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 

với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 

lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 

ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 

Rừng Jetavana 

Tốt đẹp phước lành này 

.... (như trên)... 

Hãy đạt được tối thắng 

Trong những pháp kể trên. 

Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 

suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 

Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 

Cô Độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc có 

lòng tịnh tín bất động đối với Tôn giả Sariputta. 

– Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 

thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 

Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 

một ai khác. 

 Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 

Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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25 Kinh Bệnh 1 – Tương IV, 83  

 

Bệnh 1 – Tương IV, 83 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có 

một tân Tỷ-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau 

đớn, bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 

Thế Tôn đi đến Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mẫn. 

4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng "Mới", nghe tiếng 

"Bệnh", khi biết được: "Tỷ-kheo ấy ít được người 

biết đến" liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 

5) Tỷ-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi 

thấy, liền gượng dậy trên giường. 

6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên 

giường. Có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại đấy Ta 

sẽ ngồi.  

Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. 
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7) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tỷ-kheo, Ông có kham nhẫn được không? 

Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ 

giảm thiểu, không tăng trưởng? Có phải có triệu 

chứng giảm thiểu, không phải tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không 

thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác! 

Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu 

chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. 

8) -- Này Tỷ-kheo, mong rằng Ông không có gì nghi 

ngờ, không có gì hối hận. 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi 

ngờ, không có gì hối hận. 

9) -- Nhưng đối với giới của mình, Ông có gì tự khiển 

trách không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Này Tỷ-kheo, nếu đối với giới của mình Ông 

không có gì để khiển trách, thời này Tỷ-kheo, Ông 

thế nào cũng có nghi ngờ đối với vấn đề gì, cũng có 

hối hận gì. 
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-- Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy 

về mục đích thanh tịnh trì giới. 

11) -- Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 

về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 

Ông hiểu pháp Ta dạy như thế nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là 

tham và đoạn tham. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 

này Tỷ-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là tham và đoạn 

tham. Với mục đích tham và đoạn tham, này Tỷ-

kheo, là pháp Ta dạy. 

13) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường 

hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

-- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là thường hay vô 

thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 

lý chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái 

này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

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

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

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

nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 

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

giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 

" Ta đã được giải thoát ". Vị ấy biết rõ: " Sanh đã tận, 

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

không còn trở lui trạng thái này nữa ". 

15) Thế Tôn thuyết như vậy, Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 

thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được 

nói lên, Tỷ-kheo ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô 

cấu: "Phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự 

đoạn diệt". 

 

Bệnh 2 – Tương IV, 86 

1-10) (Hoàn toàn giống như kinh trước). 
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11) -- Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 

về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 

Ông hiểu pháp Ta dạy như thế nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với 

mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 

này Tỷ-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là với mục đích 

tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. 

13-14) (Như kinh trước) 

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

tán thán lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này 

được nói lên, tâm Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi 

các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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26 Kinh Channa – Tương IV, 99  

 

Channa – Tương IV, 99 

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

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

sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà 

Cunda và Tôn giả Channa trú ở núi Gijjhakùta. 

3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh. 

4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ Thiền 

tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Cunda; sau khi 

đến nói với Tôn giả Mahà Cunda: 

-- Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 

Channa để hỏi thăm về bệnh hoạn. 

-- Thưa vâng, Hiền giả.  

Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

5) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi 

đến Tôn giả Channa, sau khi đến ngồi trên chỗ đã 

soạn sẵn. 
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6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 

Channa: 

-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả có kham nhẫn 

được chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải 

khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải 

có triệu chứng giảm thiểu, không phải tăng trưởng? 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta tôi không có thể kham 

nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ 

thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm 

thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm 

thiểu. 

8) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ chém đầu 

một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, 

này Hiền giả, những ngọn gió kinh khủng thổi lên 

đau nhói trong đầu tôi. Thưa Hiền giả, tôi không có 

thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng... không phải 

giảm thiểu. 

9) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ lấy một dây 

nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh. 

Cũng vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một 

cách kinh khủng. Này Hiền giả, tôi không thể kham 

nhẫn, không có thể chịu đựng... không phải giảm 

thiểu. 
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10) Này Hiền giả, ví như một người đồ tể thiện xảo 

hay một đệ tử người đồ tể mổ bụng với một con dao 

cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, những 

ngọn gió kinh khủng cắt mổ bụng của tôi. Thưa Hiền 

giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu 

đựng... không phải giảm thiểu. 

11) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm 

một người yếu hơn với những cánh tay của mình, 

nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. 

Cũng vậy, này Hiền giả, một sức nóng kinh khủng 

khởi lên trong thân tôi. Này Hiền giả, tôi không có 

thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là 

các khổ thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không 

có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 

phải giảm thiểu. 

12) Thưa Hiền giả Sàriputta, tôi sẽ đem lại con dao. 

Tôi không muốn sống nữa. 

13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn 

giả Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả 

Channa chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có 

các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời 

tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả 

Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hầu hạ 

thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả 

Channa chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy 



 

185 BỆNH 

chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 

đựng. 

14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không 

có các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. 

Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, 

tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi 

không có những người hầu hạ thích ứng, tôi có 

những người hầu hạ thích ứng. Ðã lâu ngày tôi hầu 

hạ bậc Ðạo Sư với tâm thích thú, không phải không 

thích thú. Ðây, thưa Hiền giả, là xứng đáng với người 

đệ tử. Vì rằng đã hầu hạ bậc Ðạo Sư với tâm thích 

thú, không phải không thích thú. Không có phạm tội, 

nếu Tỷ-kheo Channa đem lại con dao. Này Hiền giả 

Sàriputta, Hiền giả hãy thọ trì như vậy. 

15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 

Tôn giả Channa kham nhẫn được hỏi và trả lời. 

-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng 

ta sẽ biết. 

16) -- Này Hiền giả Channa, mắt, nhãn thức, những 

pháp do nhãn thức nhận biết, Hiền giả có quán: "Cái 

này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 

tôi"?... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiền giả 

Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, 
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Hiền giả có quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi"? 

17) -- Này Hiền giả Sàriputta, mắt, nhãn thức, các 

pháp do nhãn thức nhận biết, tôi quán: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải tự ngã của tôi". 

18) -- Này Hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn 

thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do 

thấy gì, do thắng tri gì mà Hiền giả quán: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải tự ngã của tôi"? 

19) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong mắt, trong nhãn 

thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi 

thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi 

quán: "Cái này không phải của tôi, cái này không 

phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".  

Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... Trong thân.. 

Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong các 

pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau 

khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải 

của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 

tự ngã của tôi".  
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20) Ðược nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 

Tôn giả Channa: 

-- Hiền giả Channa, Hiền giả cần phải luôn luôn chú 

ý đến lời dạy này của Thế Tôn: "Ai còn tham luyến, 

thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không 

dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai 

được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên 

chấp (nati), thời không có đến và đi. Ai không có đến 

và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và 

sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa 

hai đời. Ðây là sự đoạn tận đau khổ". 

21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, 

sau khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo giới 

này, từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi. 

22) Tôn giả Channa, sau khi hai vị Tôn giả ấy đi 

không bao lâu, liền đem lại con dao. 

23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 

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

24) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 

Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con 

dao. Sanh thú của vị ấy là gì? Ðời sau vị ấy sẽ như 

thế nào? 

-- Có phải trước mặt Ông, này Sàriputta, Tỷ-kheo 

Channa đã tuyên bố là không phạm tội? 

25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân 

tộc Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những 

gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với 

Tôn giả Channa, chính những gia đình ấy mới có lỗi. 

26) -- Này Sàriputta, những gia đình thân hữu và 

những gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là 

những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sàriputta, với sự 

việc như vậy, Ta không nói Channa là có lỗi. Này 

Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; 

người ấy, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa 

thời không vậy. Tỷ-kheo Channa không có tội lỗi khi 

đem lại con dao. Này Sàriputtra, Ông cần phải thọ trì 

như vậy 

 

 

 



 

189 BỆNH 

27 Kinh SĂN SÓC BỆNH 1 – Tăng II, 541 

 

SĂN SÓC BỆNH 1 – Tăng II, 541 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người bị bệnh tự săn sóc bệnh không được tốt đẹp.  

2. Thế nào là năm? 

- Làm điều không thích đáng;  

- Không biết vừa phải trong khi chữa trị;  

- Không sử dụng thuốc;  

- Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho 

mình, cho người bệnh), không có như thật nói 

rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như 

vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi 

đứng lại là đứng lại như vậy;  

- Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên, 

khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích 

thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn 

thọ. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt 

đẹp.  

4. Thế nào là năm? 
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- Làm điều thích đáng;  

- Biết vừa phải trong khi chữa trị;  

- Có sử dụng thuốc;  

- Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho 

mình), như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến 

là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm 

thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy;  

- Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc 

liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, 

không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt 

đẹp. 
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28 Kinh SĂN SÓC BỆNH 2 – Tăng II, 542 

 

SĂN SÓC BỆNH 2 – Tăng II, 542 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc 

người bệnh.  

2. Thế nào là năm? 

- Không có năng lực pha thuốc;  

- Không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích 

đáng; đưa cái gì không thích đáng, không đưa 

cái gì thích đáng,  

- Vì muốn lợi ích vật chất, săn sóc người bệnh, 

không phải vì lòng từ,  

- Cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước 

tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;  

- Không có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại 

trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỷ người bệnh. 

Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh 

không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người 

bệnh.  
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4. Thế nào là năm? 

- Có năng lực pha thuốc;  

- Biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; 

đưa cái gì thích đáng, không đưa cái gì không 

thích đáng,  

- Vì lòng từ săn sóc người bệnh, không vì lợi ích 

vật chất,  

- Không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, 

nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;  

- Có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình 

bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 

hỷ người bệnh. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người 

bệnh. 
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29 Kinh Thăm Người Bệnh – Tương IV, 474  

 

Thăm Người Bệnh – Tương IV, 474 

1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 

trọng bệnh. 

3) Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở 

rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược 

thảo, các cây trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ 

Citta: 

-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 

thành vua Chuyển luân Thánh vương!" 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư 

Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, 

chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 

-- Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, 

cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua. 

4) Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các 

bà con huyết thống nói với gia chủ Ciita: 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ 

có nói lung tung. 
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-- Tôi nói với các vị những gì khiến các vị nói với 

tôi: "Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, 

chớ có nói lung tung"? 

-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: "Cái ấy là 

vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần 

phải bỏ đi và vượt qua". 

-- Vì rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 

chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, 

các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này Gia 

chủ, hãy nguyện: 'Trong tương lai, ta sẽ thành vua 

Chuyển luân Thánh vương' ". Cho nên tôi mới trả lời 

với họ: 'Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường 

hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua'". 

5) -- Này Thiện gia nam tử, các chư Thiên ở hoa 

viên... các cây trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì 

mà nói với Ông: Này Gia chủ hãy nguyện: ‘Trong 

tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 

vương’? 

-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 

Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các 

cây trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta 

này giữ giới, tánh thiện, nếu phát nguyện: 'Trong 

tương lai, ta sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương!" 

Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
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thành công người trì giới, sẽ đem đến quả đúng 

pháp". Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 

Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 

cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên 

đã nói như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 

‘Trong tương lai ta làm vị Chuyển luân Thánh 

vương’". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô 

thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải 

bỏ đi và vượt qua". 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng 

tôi. 

-- Vậy các Ông cần phải học như sau:  

 "Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối 

với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 

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

Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn".  

 Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 

Pháp: 'Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 

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

mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 

người trí tự mình giác hiểu'.  

 Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 

chúng Tăng: 'Thiện hạnh là chúng đệ tử của 

Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
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Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 

Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung 

kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, 

là phước điền vô thượng ở đời'.  

 Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, 

tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 

những vị trì giới và có thiện tánh". 

Như vậy, các Ông cần phải học tập. 

7) Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bè thân hữu, 

các bà con huyết thống có tịnh tín đối với đức Phật, 

đối với Pháp, đối với chúng Tăng và khuyên họ bố 

thí, vị ấy liền mệnh chung. 
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30 Kinh Tật Bệnh – Tương IV, 340  

 

Tật Bệnh 1 – Tương IV, 340 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Ðại Lâm, tại giảng 

đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng 

dậy, đi đến gian phòng chữa bệnh; sau khi đến, ngồi 

xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 

gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tỉnh 

giác khi thời đã đến (khi mệnh chung). Ðây là lời 

giáo giới của Ta cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 

niệm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân 

trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 

phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo chánh niệm. Sống quán thọ trên các cảm 

thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 

ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh 

niệm. 
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4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 

giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi 

lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều 

tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi 

mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, 

uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu 

tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, 

im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo tỉnh giác. 

5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm 

tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của 

Ta cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 

vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Lạc thọ 

này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải 

không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 

này, nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên 

sanh. Do duyên thân khởi lên lạc thọ, và duyên này 

là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 

sao thường trú được". Vị ấy trú quán vô thường đối 

với thân và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong (vaya). 

Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị 

ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường; do vị 
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ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán ly tham; do 

vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán từ bỏ đối 

với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy miên đối 

với thân và lạc thọ được đoạn diệt. 

7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 

vậy, khổ thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khổ 

thọ này khởi lên nơi ta. Khổ thọ ấy có duyên, không 

phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính 

thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do 

duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là 

vô thường, hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm 

sao thường trú được". Vị ấy trú quán vô thường đối 

với thân và khổ thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy 

trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú 

quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường; do vị ấy trú 

quán tiêu vong; do vị ấy trú quán ly tham; do vị ấy 

trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán từ bỏ đối với 

thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối với 

thân và khổ thọ được đoạn diệt. 

8) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 

tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 

vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như 

sau: "Bất khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ 

bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do 
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duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này 

là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân 

khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, do duyên 

sanh, thời bất khổ bất lạc thọ được khởi lên làm sao 

sẽ thường trú được" Vị ấy trú quán vô thường đối 

với thân và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 

vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn 

diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 

thường; do vị ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán 

ly tham; do vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán 

từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ của vị ấy, 

nên vô minh tùy miên đối với thân và bất khổ bất 

lạc thọ được đoạn diệt. 

9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: 

"Thọ ấy là vô thường". Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp 

trước thọ ấy". Vị ấy tuệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ 

ấy".  

Nếu vị ấy cảm thọ khổ thọ... Nếu vị ấy cảm thọ bất 

khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". 

Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước thọ ấy". Vị ấy tuệ 

tri: "Ta không hoan hỷ thọ ấy". 

10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm 

giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy 

cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác 

thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm 
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thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm 

giác thọ ấy như người không bị trói buộc. 

11)  

- Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 

đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 

thân".  

- Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng 

của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 

mạng".  

- Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 

chung, ở đây, mọi cảm thọ cảm giác không có gì 

đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 

duyên tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi 

dầu và tim bấc khô cạn, cháy hết, không được tiếp 

nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị 

ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận 

đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy đang cảm thọ 

một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 

mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ 
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cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng". Vị ấy 

tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, 

mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến 

lắng dịu". 

 

Tật Bệnh 2 – Tương IV, 345 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Ðại Lâm, 

tại giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... 

3-5) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 

chánh niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác 

khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các 

Ông... 

6) Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo sống chánh 

niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần 

như vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy rõ biết như sau: "Lạc 

thọ này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy khởi lên có duyên, 

không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên 

xúc này. Nhưng xúc này là vô thường, hữu vi, do 

duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và duyên này là 

vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 
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sao có thể thường trú được?". Vị ấy trú quán vô 

thường đối với xúc và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 

vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn 

diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 

thường; do vị ấy trú quán tiêu vong; do vị ấy trú quán 

ly tham; do vị ấy trú quán đoạn diệt; do vị ấy trú quán 

từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy 

miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt.  

7-11) (Giống như kinh trước, từ số 7 đến số 11, chỉ 

khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này 

như kinh trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì 

đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu... sẽ đi 

đến lắng dịu. (như kinh trước). 
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31 Làm sao khổ thọ về thân khởi lên không 

có ảnh hưởng đến tâm  - Kinh Bị Trọng 

Bệnh hay Bệnh – Tương V, 453  

 

Bị Trọng Bệnh hay Bệnh – Tương V, 453 

1) Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại 

rừng Andha, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 

2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha và 

nói với Tôn giả Anuruddha: 

-- Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú gì, khiến 

cho khổ thọ về thân khởi lên, lại không có ảnh 

hưởng gì đến tâm? 

-- Thưa chư Hiền, do tôi trú với tâm khéo an trú trên 

bốn niệm xứ, nên các khổ thọ về thân khởi lên 

không có ảnh hưởng gì đến tâm. Thế nào là bốn? 

3) Ở đây, thưa chư Hiền, tôi trú, quán thân trên 

thân... quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên 

tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư 

Hiền, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm 

xứ, nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh 

hưởng đến tâm. 
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32 Sự khác biệt giữa người tu và người 

phàm - Kinh SỰ KIỆN KHÔNG THỂ 

CÓ ĐƯỢC – Tăng II, 391 

 

SỰ KIỆN KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC – Tăng II, 391 

1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 

có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 

Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời.  

2. Thế nào là năm? 

- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 

không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-

môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở 

đời.  

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh...  

- Phải bị chết, muốn không chết...  

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt...  

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 

kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay 

Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 

một ai ở đời.  

3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 

phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy 
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tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 

đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có 

diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và 

già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 

không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 

công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 

bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 

học bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, 

kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 

học, phải bị bệnh và bệnh đến...  

...phải bị chết và chết đến...  

...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến...  

...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 

kẻ ấy không suy tư: "Không phải chỉ một mình ta bị 

tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu 

tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 

tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải 

bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than 

khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
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làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 

không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 

buồn". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 

học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn 

trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải 

bị già và già đến; khi già đến, vị ấy suy tư như sau: 

"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 

Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có 

diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già, 

và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 

không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 

công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 

bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị già, khi già đến, không 

sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, 

không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 

được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, 

mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 

ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh 

đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 

học, phải bị bệnh và bệnh đến...  

...phải bị chết và chết đến...  

...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 

...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 

vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 

phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các 

loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 

các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt 

đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 

lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời 

ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu 

xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan 

hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi 

tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 

không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 

được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc 

mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 

làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị 

Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 

không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 

Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 

Chớ sầu, chớ than khóc, 

Lợi ích được thật ít, 

Biết nó sầu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 

 

Do vậy, bậc Hiền trí, 

Giữa các sự bất hạnh, 

Không hoảng hốt rung sợ, 

Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 

Với tụng niệm văn chú, 

Với lời thật khéo nói, 

Với bố thí chân chánh, 

Với truyền thống khéo giữ. 

Chỗ nào được lợi ích, 

Chỗ ấy gắn tinh cần. 

Nếu biết lợi không được, 

Cả ta và người khác, 

Không sầu, biết chịu đựng, 

Mong vị ấy nghĩ rằng: 

Nay ta phải làm gì? 

 



 

211 BỆNH 

33 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh BỆNH – 

Tăng II, 86 

 

BỆNH – Tăng II, 86 

 Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 

là hai? 

- Bệnh về thân  

- Bệnh về tâm. 

Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 

nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 

nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 

ba … được bốn … được năm … được mười … được 

hai mươi … được ba mươi … được bốn mươi … tự 

nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 

tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 

năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 

được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 

không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ 

những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người 

xuất gia. Thế nào là bốn? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực 

bội tức tối, không tự bằng lòng với các đồ vật 

như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh.  

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 

không tự bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 

lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 

không được tán thán, muốn được các lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng.  

- Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều 

không được tán thán, muốn được các lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng.  

- Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 

khi tính toán, ngồi xuống; sau khi tính toán, 

thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 

tiện, đại tiện.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh của 

người xuất gia.  

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như 

sau:  

- "Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 

bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất 

thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.  
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- Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, 

muốn được các điều không đáng được tán 

thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, 

danh vọng.  

- Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không 

tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, 

danh vọng.  

- Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự 

xúc chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa 

và các vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức 

nói phô khó chịu, khó chấp nhận.  

- Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi 

lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, 

không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng 

sống".  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập.  
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34 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh 

Nakulapità – Tương III, 9 

 

Nakulapità – Tương III, 9 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại 

núi Cá Sấu, rừng Bhesaka, vườn Nai. 

2) Rồi gia chủ Nakulapità đi đến Thế Tôn; sau khi 

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

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 

Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 

niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 

ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 

Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế 

Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế 

Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 

vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

4) - Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 

Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 

hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân 

này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 
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trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do 

vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 

"Dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị 

bệnh". Như vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học 

tập. 

5) Rồi gia chủ Nakulapità sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 

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

thân bên hữu hướng về Ngài, đi đến Tôn giả 

Sàriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi 

ngồi xuống một bên. 

6) Tôn giả Sàriputta nói với gia chủ Nakulapità đang 

ngồi một bên: 

- Này Gia chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 

tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải 

hôm nay Gia chủ đối diện với Thế Tôn, được nghe 

pháp thoại? 

- Làm sao không thể như vậy được, thưa Tôn giả? 

Hôm nay, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất 

tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại! 

- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được rưới với 

nước bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại? 
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7) - Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi 

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

xuống một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thế Tôn: 

"- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 

niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 

ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 

Thế Tôn và các Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, 

mong Thế Tôn giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, 

mong Thế Tôn giảng dạy cho con! Nhờ vậy con được 

hạnh phúc, an lạc lâu dài!" 

Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói với 

con: 

"- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 

Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 

hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân 

này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 

trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do 

vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 

‘Dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh!" 

Như vậy, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất 

tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. 

8) Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 

như sau: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là 
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thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thế 

nào là thân bị bệnh, nhưng tâm không bị bệnh 

không?" 

9) -Thưa Tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe 

tận mặt Tôn giả Sàriputta ý nghĩa của lời nói này. 

Lành thay, nếu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý 

nghĩa của lời nói này! 

10) -Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy 

nghiệm, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Nakulapità vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

11) Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

- Thế nào, này Gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh? 

12) Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu 

không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 

các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 

không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 

pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 

Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 

là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 

sắc. Vị ấy bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta". Do 

bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta!" khi sắc biến hoại, 
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đổi khác; do sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi 

lên sầu, bi, khổ, ưu não! 

13) Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 

có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 

Vị ấy bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám 

ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đổi 

khác; nên do thọ biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên 

sầu, bi, khổ, ưu, não! 

14) Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như 

là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 

trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: " Tưởng là ta, tưởng là 

của ta ". Do bị ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta" 

khi tưởng biến hoại, đổi khác; nên do tưởng biến 

hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

15) Vị ấy quán các hành như là tự ngã hay tự ngã 

như là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay 

tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành 

là ta, các hành là của ta". Do bị ám ảnh: "Các hành 

là ta, các hành là của ta" khi các hành biến hoại, đổi 

khác; do các hành biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên 

sầu, bi, khổ, ưu não! 

16) Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 

có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 

thức. Vị ấy bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta". 
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Do bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta" khi thức 

biến hoại, đổi khác; nên do thức biến hoại, đổi khác, 

vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

17) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh và tâm có 

bệnh. 

18) Thế nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm 

không có bệnh? 

19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu 

rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu 

tập pháp các bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân nhân, 

thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 

bậc Chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự 

ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 

ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 

là của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 

là của ta" khi sắc biến hoại, đổi khác; nên không do 

sắc biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 

não! 

20) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 

có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 

Vị ấy không bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta". Do 

vị ấy không bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi 

thọ biến hoại, đổi khác; nên không do thọ biến hoại, 

đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 
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21) Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như 

là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 

trong tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, 

tưởng là của ta ". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng 

là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại, đổi khác; 

nên không do tưởng biến hoại, đổi khác mà khởi lên 

sầu, bi, khổ, ưu, não! 

22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã 

như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự 

ngã ở trong các hành. Vị ấy không bị ám ảnh: "Các 

hành là ta, các hành là của ta". Do vị ấy không bị ám 

ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta" khi các hành 

biến hoại, đổi khác; nên không do các hành biến 

hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 

là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 

thức. Vị ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là 

của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức 

là của ta" khi thức biến hoại, đổi khác; nên không do 

thức biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 

não. 

24) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh, nhưng 

tâm không có bệnh. 
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25) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy, gia chủ 

Nakulapità hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Sàriputta 

thuyết. 
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35 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh SỰ KIỆN 

KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC – Tăng II, 391 

 

SỰ KIỆN KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC – Tăng II, 391 

1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 

có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 

Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời.  

2. Thế nào là năm? 

- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 

không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-

môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở 

đời.  

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh...  

- Phải bị chết, muốn không chết...  

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt...  

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 

kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay 

Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 

một ai ở đời.  

3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 

phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy 

tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 

đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có 



 

223 BỆNH 

diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và 

già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 

không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 

công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 

bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 

học bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, 

kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 

học, phải bị bệnh và bệnh đến...  

...phải bị chết và chết đến...  

...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến...  

...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 

kẻ ấy không suy tư: "Không phải chỉ một mình ta bị 

tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu 

tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 

tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải 

bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than 

khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 

làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 

không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
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buồn". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 

học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn 

trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải 

bị già và già đến; khi già đến, vị ấy suy tư như sau: 

"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 

Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có 

diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già, 

và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, 

bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 

không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 

công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 

bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị già, khi già đến, không 

sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, 

không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 

được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, 

mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 

ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh 

đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 

học, phải bị bệnh và bệnh đến...  
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...phải bị chết và chết đến...  

...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 

...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 

vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 

phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các 

loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 

các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt 

đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 

lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời 

ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu 

xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan 

hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi 

tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 

không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 

được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc 

mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 

làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị 

Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 

không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 

Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 

Chớ sầu, chớ than khóc, 
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Lợi ích được thật ít, 

Biết nó sầu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 

 

Do vậy, bậc Hiền trí, 

Giữa các sự bất hạnh, 

Không hoảng hốt rung sợ, 

Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 

Với tụng niệm văn chú, 

Với lời thật khéo nói, 

Với bố thí chân chánh, 

Với truyền thống khéo giữ. 

Chỗ nào được lợi ích, 

Chỗ ấy gắn tinh cần. 

Nếu biết lợi không được, 

Cả ta và người khác, 

Không sầu, biết chịu đựng, 

Mong vị ấy nghĩ rằng: 

Nay ta phải làm gì? 
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36 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh Với Mũi 

Tên – Tương IV, 336  

 

Với Mũi Tên – Tương IV, 336 

1-2) ... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 

cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ 

cảm giác bất khổ bất lạc thọ. 

4) Này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử cũng 

cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, 

cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là đặc thù, thế 

nào là thù thắng, thế nào là sai biệt giữa bậc Ða văn 

Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? 

6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 

bản... 

7) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 

xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 

ngực, đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ, 

cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. 
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8) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 

với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm 

thọ cả hai mũi tên.  

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 

khi cảm xúc khổ thọ; thời sầu muộn, than vãn, 

khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm 

giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm thọ về 

tâm.  

- Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy cảm thấy sân 

hận (patigha). Do cảm thấy sân hận đối với khổ 

thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ 

tùy miên (anuseti).  

- Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ dục lạc. 

Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 

phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào 

khác, ngoài dục lạc.  

- Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc 

thọ tồn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập 

khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 

xuất ly của các cảm thọ ấy.  

- Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, 

sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 

của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với 

bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ 

cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như 
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người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm 

thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác 

như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm 

giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 

giác như người bị trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, 

già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người 

ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 

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

khi cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không 

có than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, 

không có đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm thọ cảm giác 

một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải 

cảm thọ về tâm. 

10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta 

bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi 

tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm 

giác cảm thọ của một mũi tên.  

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh 

đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sầu muộn, 

không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, 

không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ một cảm 

thọ, cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm.  
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- Vị ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy. 

Do không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, 

sân tùy miên đối với khổ thọ không có tồn tại.  

- Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. 

Vì sao? Vì bậc Ða văn Thánh đệ tử có tuệ tri một 

sự xuất ly khác đối với khổ thọ, ngoài dục lạc.  

- Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối 

với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ tri 

sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 

sự xuất ly của những cảm thọ ấy.  

- Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 

diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 

cảm thọ ấy, đối với bất khổ bất lạc thọ, vô minh 

tùy miên không có tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc 

thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị 

trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị 

ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 

buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc 

thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 

trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 

không bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, 

khổ, ưu, ão. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc 

bởi đau khổ. 

11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù 

thắng, đây là sự sai biệt giữa bậc Ða văn Thánh đệ tử 

và kẻ vô văn phàm phu. 
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1) Bậc Trí tuệ Ða văn,  

Lạc khổ không chi phối, 

Giữa kẻ trí, phàm phu, 

Thiện sai biệt rất lớn. 

2) Bậc Ða văn, Tầm pháp,  

Thấy đời này, đời sau, 

Ái pháp không phá tâm, 

Không ái, không sân hận. 

3) Tùy thuận hay đối nghịch,  

Tiêu tán, diệt, không còn, 

Vị ấy biết con đường, 

Ðường không cấu, không sầu, 

Chánh trí, đoạn tái sanh, 

Ðến được bờ giác ngộ. 
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37 Thế Tôn bị bệnh - Kinh Bệnh 1 – Tương V, 125 

 

Bệnh 1 – Tương V, 125 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 

tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa trú ở hang 

Pipphalì, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 

3) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng 

dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đến, ngồi 

xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 

4) Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà 

Kassapa: 

-- Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? 

Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm 

thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng 

giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con 

không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng 

nơi con, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng 

trưởng, không có giảm thiểu. 
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5) -- Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn 

chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào 

là bảy? Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chơn 

chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... Xả giác 

chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 

được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 

trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chi này, này 

Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu 

tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 

ngộ, Niết-bàn. 

-- Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật 

vậy, bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi. 

6) Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahà Kassapa 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahà 

Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn 

giả Mahà Kassapa được đoạn tận như vậy. 

Bệnh 2 – 127tu5 

1-6) (Hoàn toàn giống kinh trên, chỉ khác đây là 

trường hợp ngài Mahà Moggalàna). 

Bệnh 3 – 127tu5 
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1) Một thời Thế Tôn ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, 

tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng 

bệnh. 

3) Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thế Tôn, sau khi 

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

4) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Cunda đang ngồi 

một bên: 

-- Này Cunda, hãy thuyết về giác chi. 

5) -- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn 

chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 

sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế 

nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn 

chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 

sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh 

thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 

đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, 

bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết 

giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 

thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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-- Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi. Thật vậy, 

này Cunda, chúng là giác chi. 

6) Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Ðạo Sư 

chấp nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy 

của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. (Kinh Hán 

Tạng: Tăng, Ðại 2,73la) 
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38 Thế Tôn bị bệnh - Kinh Bệnh – Tương 

V, 237 

 

Bệnh – Tương V, 237 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại làng Beluva. 

2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy an cư vào mùa mưa 

xung quanh Vesàli, chỗ nào có bạn bè, có người quen 

biết (sandittham), có người thân thiết (sambhattam). 

Ở đây, Ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Beluva này. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, an cư mùa mưa 

xung quanh Vesàli, tại chỗ có bạn bè, có người quen 

biết, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư 

mùa mưa tại làng Beluva. 

3) Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh 

trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như 

chết tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh 

giác, không có than vãn. 
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4) Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Thật không tương xứng 

đối với Ta, nếu Ta không báo trước các vị ủng hộ Ta 

và không từ giã chúng Tỷ-kheo mà nhập Niết-bàn. 

Vậy Ta hãy tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh này, lưu 

giữ mạng hành (jìvitasankhàra) và sống". Rồi Thế 

Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu 

giữ mạng hành và sống. 

5) Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh; thoát khỏi cơn 

bệnh không bao lâu, Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngồi 

trên chỗ đã soạn sẵn, trong bóng im, sau lưng ngôi 

nhà. 

6) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

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

bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn! Bạch 

Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng! Bạch Thế Tôn, 

thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ 

mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không được 

tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế 

Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt 

độ, nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-

kheo. 

7) -- Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì 

nữa ở nơi Ta. Này Ananda, Ta giảng pháp không có 
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phân biệt trong ngoài. Vì, này Ananda, đối với các 

pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo Sư còn 

nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Ta sẽ là 

vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo, hay: Chúng Tỷ-kheo 

chịu sự giáo huấn của Ta, thời này Ananda, người ấy 

sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, 

Như Lai không có nghĩ rằng: "Ta sẽ là vị cầm đầu 

chúng Tỷ-kheo", hay "Chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo 

huấn của Ta", thời này Ananda, làm sao Như Lai lại 

có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? 

8) Này Ananda, Ta nay đã già, bậc trưởng thượng, 

bậc trưởng lão, đã đạt đến đoạn cuối của đời, đã đến 

tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, 

sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chằng chịt. 

Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống 

như chính nhờ dây thừng chằng chịt. 

9) Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý 

đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, 

chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy, 

thân Như Lai được thoải mái.  

Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho 

chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, 

chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh 

pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 

nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.  
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Và này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn 

đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 

không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp 

làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 

không nương tựa một gì khác? 

10) Này Ananda, ở đây, Tỷ-kheo trú, quán thân trên 

thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 

tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên 

tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.  

Này Ananda, như vậy là Tỷ-kheo tự mình là ngọn 

đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính 

mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng 

Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm 

chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. 

11) Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta 

diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 

nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì 

khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 

pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 

gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối 

thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy 

tha thiết học hỏi. 

 



 

240 BỆNH 

39 Thức ăn của không bệnh là gì  - Kinh 

KHẢ LẠC – Tăng IV, 418 

 

KHẢ LẠC – Tăng IV, 418 

1. - Có mười pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó 

tìm được ở đời.  

2. Thế nào là mười? 

1. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở 

đời.  

2. Dung sắc...  

3. Không bệnh...  

4. Các giới đức...  

5. Phạm hạnh...  

6. Các bạn bè...  

7. Nhiều trí....  

8. Trí tuệ… 

9. Các pháp...  

10. Thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 

ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả 

hỷ, khả này khó tìm ở đời. 
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 Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả 

hỷ, khả ý khó tìm được ở này, mười pháp là 

những chướng ngại. 

1. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại 

cho tài sản.  

2. Không trang sức, không tô điểm là chướng 

ngại cho dung sắc.  

3. Hành động không thích ứng là chướng ngại 

cho không bệnh.  

4. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức.  

5. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho 

Phạm hạnh.  

6. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè.  

7. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí.  

8. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí 

tuệ.  

9. Không có chú tâm, không có quán sát là 

chướng ngại cho các pháp.  

10. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười khả lạc, khả hỷ, khả 

ý khó tìm ở đời này, mười pháp này là những chướng 

ngại. 

 Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả 

hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp là 

những thức ăn. 
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1. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các 

tài sản.  

2. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc.  

3. Hành động thích ứng là món ăn cho không 

bệnh.  

4. Bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức.  

5. Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh.  

6. Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè.  

7. Học tập là thức ăn cho nhiều trí.  

8. Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. 

9. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp.  

10. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, 

khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là 

những thức ăn. 
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40 Tu tập niệm chết - Kinh SỢ HÃI 

TRONG TƯƠNG LAI 1 – Tăng II, 470 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 1 – Tăng II, 470 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi 

trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo 

sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tinh tấn để 

chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 

những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 

chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Khi ta sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn 

ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do 

vậy, ta có thể mệnh chung. Như vậy là chướng ngại 

cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 

về tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở 

trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để 

chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
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những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 

chưa chứng ngộ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong 

rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong 

rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp 

ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 

khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm 

dịch (đàm) có thể làm ta khuấy động, các gió như 

kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh 

chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy 

hăng hái, cố gắng để chứng đạt những gì chưa chứng 

đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chứa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Sống một mình trong rừng, ta chung sống với các 

loài thú nguy hiểm, như sư tử, cọp, báo, gấu, dã can. 

Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, có thể làm ta 

mệnh chung. Như vậy là một sự chướng ngại cho ta. 
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Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Trong khi ta sống một mình trong rừng, ta chung 

sống với các loài ăn trộm, ăn cắp đã hành nghề. 

Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, chúng có thể 

làm ta mạng chung và như vậy là một chướng ngại 

cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh tấn, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình ở trong 

rừng. Ở trong rừng có những loài phi nhân nguy 

hiểm, chúng có thể đoạt mạng sống của ta làm ta 

mệnh chung, như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy 

ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa 

chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 

về tương lai, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi về tương 

lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 2 – Tăng II, 474 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi 

về tương lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa 
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chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế 

nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc 

đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 

đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. 

Khi đã già yếu, và bị già chinh phục, thật không dễ 

gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật, thật 

không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao 

nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, 

không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 

hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ 

sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 

về tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều 

hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 

hợp với tinh tấn, nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc 

phạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh 
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phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các 

Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 

rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái 

ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 

không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời 

ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 

chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 

những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng 

thái này, dầu có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất 

thực dễ kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng 

khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất 

mùa, đồ ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi 

sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn 

đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn; tại đấy, 

phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi 

phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, 

thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức 

Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng 

núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến 
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với ta, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước 

khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng 

đạt... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 

nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống 

được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay các loài Người sống với nhau thuận hòa, 

hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như 

nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính. 

Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, 

dân chúng trong nước leo lên xe để trốn tại chỗ nào 

có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn. 

Tại đấy, phải sống với quần chúng, phải sống với 

hỗn tạp, thật không dễ với quần chúng, sống với hỗn 

tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các 

Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 

rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái 

ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 

không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời 

ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành 
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tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được 

thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để chứng 

ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay chúng Tăng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, 

không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung 

một lời dạy... nhưng rồi đến thời chúng Tăng chia rẽ. 

Khi chúng Tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý 

đến giáo pháp của các Đức Phật. Thật không dễ gì 

để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. 

Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, 

không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh 

cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt... để chứng ngộ những gì chưa 

chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng 

Tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 

về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống không 

phóng, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đạt, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 – Tăng II, 479 

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-

kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, 

sau khi rõ biết, cần phải tinh tấn đoạn trừ chúng. Thế 

nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong 

tương lai, thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không 

tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ 

không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 

trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các 

người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 

Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 

tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các 

người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
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thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 

thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành những người 

thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu 

tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do 

Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm; do Luật ô nhiễm, 

nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn trừ chúng. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, 

họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có 

thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 

thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy 

sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới 

không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Các 

người ấy, do thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư 

cho những người khác, họ không có thể huấn luyện 

trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong 

tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp 
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ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên 

Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương 

lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn trừ chúng. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 

Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 

tu tập, tuệ không tu tập, khi họ thuyết về Thắng 

pháp hay về Quảng thuyết (Trí giải luận), họ rơi 

vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này 

các Tỷ-kheo, đây là do ô nhiễm Pháp, nên sanh ô 

nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 

Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn tận chúng. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, 
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tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên 

thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ 

đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ 

không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an 

trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 

phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những  

kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những 

chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại 

điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được 

thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an 

trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải 

học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, 

đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật 

ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn tận sợ hãi ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
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tu tập nên các trưởng lão Tỷ-kheo sẽ sống đầy đủ, 

biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh 

nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 

Họ sẽ trở thành những người sống đầy đủ, biếng 

nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn 

ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, do nhiễm ô về Pháp, đưa đến 

nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa đến nhiễm 

ô về Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn 

tận sợ hãi ấy. 

Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay 

chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 

Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 

hoàn toàn rỏ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn 

tận sự sợ hãi ấy. 
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SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4 – Tăng II, 484 

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, hiện chưa sanh 

khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy 

cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 

rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi 

ấy. 

2. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 

sẽ tham muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các 

y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đống rác, họ sẽ 

từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ 

xa vắng, họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô vua 

chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi 

vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn 

trừ sợ hãi ấy. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 

lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 

lành, họ sẽ từ bỏ nếp sống khất thực, từ bỏ các khu 

rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ 

sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh 



 

257 BỆNH 

sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với 

đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào 

nhiều hành động tầm cầu không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ tham muốn sàng tọa tốt đẹp. Do họ 

tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống 

dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 

nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, 

thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân 

sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu 

không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai sẽ sống liên hệ với Tỷ-kheo-ni, các 

chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sống liên hệ với 

Tỷ-kheo-ni, chánh học nữ, Sa-di-ni, này các Tỷ-

kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống 

Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội 
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lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống 

thế tục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai sống liên hệ với các người có hệ 

lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ 

với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa-

di, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và 

tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô 

tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng 

trọt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn tận sự sợ hãi ấy. 

Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn tận những sợ hãi ấy. 

 


