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2 MAHĀ KOTTHITA 

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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8 MAHĀ KOTTHITA 

1 Không bao lâu sẽ xuất gia trở lại - 

Kinh HATTHISÀRIPUTTA – Tăng 

III, 183 

 

HATTHISÀRIPUTTA –Tăng III, 183 

 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi tại Isipatana, vườn 

Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ-kheo trưởng lão, 

sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp 

tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về Thắng pháp luận.  

Tại đấy, Tôn giả Hatthisàriputta, trong khi các tỷ-

kheo trưởng lão đang thuyết về Thắng pháp luận, lại 

nói xen vào chặng giữa.  

Rồi Tôn giả Mahàkotthita nói với Tôn giả 

Hatthisàriputta:  

- Tôn giả Citta Hatthisàriputta, trong khi các tỷ-kheo 

trưởng lão đang thuyết về Thắng pháp luận, chớ có 

nói xen vào chặng giữa! Tôn giả Citta hãy chờ cho 

đến cuối câu chuyện. 

Được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo bạn bè của Tôn giả 

Citta Hatthisàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita:  

- Tôn giả Kotthita chớ có bất mãn Tôn giả Citta 

Hatthisàriputta! Tôn giả Citta Hatthisàriputta là bậc 
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Hiền trí. Tôn giả Citta Hatthisàriputta có thể nói 

chuyện về Thắng pháp luận với các Tỷ-kheo trưởng 

lão và thật rất khó lòng cho các Hiền giả để biết được 

tâm tư của người khác. 

2. - Ở đây, thưa các Hiền giả, có hạng người, khi còn 

sống gần vị Bổn sư hay sống gần một vị đồng Phạm 

hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy, là người nhu 

hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm 

tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an 

tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi người ấy 

rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi các vị đồng Phạm hạnh 

đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với các 

Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ cư 

sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 

ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao 

thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham 

ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn 

công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục.  

Ví như, này các Hiền giả, một con bò ăn lúa, bị dây 

cột lại, hay bị nhốt trong chuồng. Này Hiền giả, nếu 

có ai nói như sau: "Con bò ăn lúa này sẽ không bao 

giờ đi xuống ruộng lúa nữa", nói như vậy, thưa các 

Hiền Giả, là nói một cách chơn chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả, sự kiện này, thưa Hiền 

giả, có xảy ra: Con bò ăn lúa ấy, sau khi bứt dây, 

hay phá sập chuồng, có thể xuống ruộng lúa nữa. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây, một số người khi 

còn sống gần vị Bổn Sư, hay sống gần một vị đồng 

Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy, là 

người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là 

người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, 

là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi 

người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi vị đồng Phạm 

hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với 

các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ 

cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 

ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao 

thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham 

ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn 

công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

3. Ví như có hạng người ly dục..., chứng và trú sơ 

Thiền. Với tư tưởng: "Ta đã được sơ Thiền", vị ấy 

sống giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và 

hoàn tục.  

Ví như, này các Hiền giả, một cơn mưa to lớn xảy ra 

tại ngã tư đường, khiến cho bụi bặm biến mất và bùn 

hiện ra. Này các Hiền giả, nếu có ai nói như sau: 

"Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra 

nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 

chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, 

thưa Hiền giả: "Tại ngã tư đường này, có người đi 
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qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể 

làm cho khô khí ẩm ướt và bụi sẽ hiện ra trở lại. 

- Cũng như vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng 

người ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy, 

với ý nghĩa: "Ta đã chứng sơ thiền", sống giao thiệp 

với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

4. Ở đây, này các Hiền giả, có hạng người làm cho 

tịnh chỉ tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ hai. Vị 

ấy, với ý nghĩa: "Ta đã chứng được Thiền thứ hai", 

giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn 

tục.  

Ví như, thưa các Hiền giả, một hồ nước lớn gần một 

làng hay thị trấn. Tại đấy, một cơn mưa to xảy đến, 

khiến cho các loài sò ốc, các đá sỏi biến mất. Thưa 

các Hiền giả, nếu có ai nói như sau: "Nay tại hồ 

nước này, các loại sò ốc, các đá sỏi sẽ không xuất 

hiện ra nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách 

chơn chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, 

thưa Hiền giả: Tại hồ nước này, loài Người có thể 

uống, hay loài trâu bò có thể uống, hay gió và sức 

nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò 

ốc, các đá sỏi có thể xuất hiện ra lại. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng người 

làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 

hai. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ 



 

12 MAHĀ KOTTHITA 

hai", giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và 

hoàn tục. 

5. Ở đây, thưa các Hiền giả, có hạng người từ bỏ hỷ... 

chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã 

chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp với các Tỷ-

kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục.  

Ví như, thưa các Hiền giả, có người đã ăn đồ ăn 

thượng vị, không ưa thích các đồ ăn hôm qua để lại. 

Thưa các Hiền giả, nếu ai nói như sau: "Nay người 

này không còn ưa thích đồ ăn nữa", thưa các Hiền 

giả, người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 

chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện có xảy ra: 

Người này, thưa Hiền giả, khi ăn đồ ăn thượng vị, 

cho đến khi nào chất dinh dưỡng còn tồn tại trong 

thân, cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác 

sẽ làm vị ấy ưa thích. Cho đến khi chất dinh dưỡng 

tiêu mất, khi ấy món ăn có thể làm cho vị ấy ưa thích. 

- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 

từ bỏ hỷ... chứng và trú Thiền thứ ba, vị ấy với ý 

nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp 

với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

6. Ví như, này các Hiền giả, có hạng người từ bỏ lạc, 

từ bỏ khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy 

với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ tư", giao 

thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục.  
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Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước trong khe núi, 

không có gió, không có sóng. Rồi thưa các Hiền giả, 

nếu có ai nói như sau: "Nay trong hồ nước này sẽ 

không hiện ra sóng nữa", người ấy, thưa các Hiền 

giả, có nói một cách chơn chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có thể xảy 

ra: Nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn đến, mưa 

to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng; nếu từ 

phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương 

Nam, mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho 

hồ nước ấy khởi sóng. 

- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 

từ bỏ lạc, từ bỏ khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 

tư. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ 

tư", giao thiệp với Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn 

tục. 

7. Ở đây, này các Hiền giả, có hạng người không tác 

ý tất cả các tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm 

định. Vị ấy, với ý nghĩ: "Ta đã chứng đạt được vô 

tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, 

các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 

vua chúa, đại thần các vua chúa, với các ngoại đạo, 

các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng 

túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn 

công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn công, 

liền từ bỏ học pháp và hoàn tục.  
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Ví như, thưa các Hiền giả, một vị vua, hay đại thần 

của vua, đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh 

chủng, đến trú ở một đêm tại một khóm rừng. Ở đấy, 

do tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng 

trống lớn, trống nhỏ, tiếng tù và, nên tiếng của con 

dế biến mất. Rồi này các Hiền giả, có người nói như 

sau: "Nay trong khóm rừng này, tiếng kêu của con 

dế không hiện ra nữa". Người ấy nói như vậy, thưa 

các Hiền giả, có nói một cách chơn chánh không?  

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, 

thưa Hiền giả: Khi nào vua hay vị đại thần của vua 

ra đi khỏi khóm rừng này, khi ấy tiếng con dế kêu sẽ 

hiện hữu. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây, có hạng người 

do không tác ý tất cả các tướng, chứng đạt và an trú 

vô tướng tâm định. Vị ấy, với ý nghĩ: "Ta đạt được 

vô tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, 

các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 

vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, 

các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng 

túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn 

công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn công, 

liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

8. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta sau một thời 

gian từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi các Tỷ-kheo, 

bạn của Tôn giả Citta Hatthisàriputta đi đến Tôn giả 
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Mahàkotthita, sau khi đến nói với Tôn giả 

Mahàkotthita:  

- Có phải Tôn giả Mahàkotthita biết được tâm của 

Citta Hatthisàriputta với tâm của mình: "Citta 

Hatthisàriputta đã chứng quả chứng này, quả chứng 

này ", hay là chư Thiên báo cho biết về vấn đề này; 

tuy vậy, vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục?  

- Thưa chư Hiền, tôi biết được tâm của Citta 

Hatthisàriputta với tâm của tôi, rằng Citta đã chứng 

được quả chứng này, quả chứng này, và chư Thiên 

cũng báo cho biết về vấn đề này: "Thưa Tôn giả, 

Citta Hatthisàriputta đã chứng được quả chứng này, 

quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và 

hoàn tục". 

Rồi các bạn bè của Citta Hatthisàriputta đi đến Thế 

Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 

một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch 

Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Citta Hatthisàriputta đã chứng được 

quả chứng này, quả chứng này, nhưng đã từ bỏ học 

pháp và hoàn tục. 

- Này các Tỷ-kheo, Citta không bao lâu sẽ nghĩ đến 

xuất ly. 

9. Rồi Citta Hatthisàriputta không bao lâu cạo bỏ râu 

tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta sống một 
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mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, 

không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện 

nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu 

cánh Phạm hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại đã tự mình 

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

biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 

cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 

nữa". 

Và Tôn giả Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A-

la-hán. 
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2 Kinh TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA – 

Tăng IV, 108 

 

TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA – Tăng IV,10 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 

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

giả Mahàkotthita nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ hiện tại, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 

thọ trong tương lai"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ tương lai, mong rằng nghiệp ấy, ta được 

cảm thọ trong hiện tại"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 
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cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được 

cảm giác là khổ thọ?" 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 

Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 

hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, 

mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 

Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 

hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần 

thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 

thục"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ là không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy 

ta cảm thọ là thuần thục"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 

ít"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 

nhiều"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không 

được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 

dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 

cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm 

thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 

phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 

"Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong rằng 

nghiệp ấy, ta được cảm thọ trong tương lai?" Hiền 

giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả ".  

Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 

phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 

"Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong rằng 
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nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả lời: 

"Không phải vậy, thưa Hiền giả".  

Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 

phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 

"Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng 

nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ"? Hiền giả trả 

lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả".  

Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới 

Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm 

giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 

giác là lạc thọ"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, 

thưa Hiền giả". 

Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ 

thuần phục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là 

không thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 

vậy, thưa Hiền giả".  

Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ 

không thuần phục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 

thọ là thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 

vậy, thưa Hiền giả".  
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Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 

nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền 

giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả".  

Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 

ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều"? Hiền 

giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả".  

Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 

mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền 

giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả".  

Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 

Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm 

thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ"? Hiền 

giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 

đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 

3. - Thưa Hiền giả, với những gì không biết, không 

thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 

với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 

chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được 

sống dưới Thế Tôn. 
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- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy 

gì, không đạt gì, không chứng ngộ gì, không hiện 

quán gì, với mục đích để được biết, được thấy, được 

đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm 

hạnh được sống dưới Thế Tôn? 

- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được 

biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, 

không hiện quán, với mục đích để được biết, được 

thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn.  

"Đây là Khổ tập"...  

"Đây là Khổ diệt"...  

"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền 

giả, là điều không được biết, không được thấy, không 

được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 

quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 

được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 

được sống dưới Thế Tôn.  

Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không 

được thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không 

được hiện quán, với mục đích để được biết, được 

thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà 

Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
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3 Đệ nhất Đạt được Vô Ngại Giải - Kinh 

CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 

 

CÁC VỊ TỶ KHEO 3 – Tăng I, 51 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 

tối thắng là Ràhula. 

2. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là 

Ratthapàla. 

3. Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 

thắng là Kunda Dhàna. 

4. Trong các vị... đầy đủ biện tài, tối thắng là 

Vangìsa 

5. Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 

Upasena Vangantaputta. 

6. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối 

thắng là Dabba Mallaputta. 

7. Trong các vị...  được chư Thiên ái mộ, tối thắng 

là Pilindavaccha. 
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8. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là 

Bàhiva Dàructriya. 

9. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là 

Kumara Kassapa. 

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 

giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita. 

 

 

 

 


