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4 MAHĀ MOGGALLĀNA 

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 



 

5 MAHĀ MOGGALLĀNA 

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 8 vi diệu pháp - Kinh ATULA 

PAHÀRÀDA – Tăng III, 557  

 

ATULA PAHÀRÀDA –  Tăng III, 55 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 

Nalerupucimanda. Rồi vua A-tu-la Pahàràda đi đến 

Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một 

bên. Thế Tôn nói với vua A-tu-la Pahàràda đang 

đứng một bên:  

- Này Paràhàda, có phải các A-tu-la thích thú biển 

lớn?  

- Bạch Thế Tôn, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

- Này Paràhàda, có bao nhiêu sự vi diệu trong biển 

lớn mà do chúng thấy, các A-tu-la thích thú biển lớn?  

- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong 

biển lớn mà do chúng thấy, các A-tu-la thích thú 

biển lớn.  

Thế nào là tám?  

2. Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần 

tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình 

như một vực thẳm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì rằng 
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biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, 

tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực 

thẳm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có 

thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú 

biển lớn. 

3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, 

không có vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển 

lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ, bạch Thế 

Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, 

thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp 

chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập 

tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng, bạch 

Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu 

có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ 

hay vất lên đất liền, nên bạch Thế Tôn,  đây là vi diệu 

chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, các A-

tu-la thích thú biển lớn. 

5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn 

nào, ví như sông hằng, sông Yamunà, sông 

Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các con sông 

ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển 

lớn. Vì rằng, phàm có các con sông lớn nào, ví như 

sông Hằng … trở thành biển lớn, nên bạch Thế Tôn, 
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đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy vậy, thấy 

vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước 

gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa 

từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được 

thấy có vơi có đầy. Vì rằng, bạch Thế Tôn, phàm có 

những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm 

có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không 

vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đầy, bạch Thế 

Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy 

vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là 

vị mặn. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một 

vị là vị mặn, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa 

từng có thứ sáu, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 

thích thú biển lớn. 

8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu 

báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu 

này, như chân trâu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc 

bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, 

bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại 

châu báu, ở đây có những châu báu này, như chân 

trâu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, 

bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não, bạch Thế Tôn, đây là vi 
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diệu chưa từng có thứ bảy, do thấy vậy, thấy vậy, các 

A-tu-la thích thú biển lớn. 

9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại 

chúng sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như 

các con Timi, Timingalà, Timiramingalà, những loại 

Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. 

Trong biển có những loài hữu tình do tự ngã dài một 

trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm 

do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ 

các loài chúng sanh lớn, tại đấy, có những chúng 

sanh như các con Timi, Timingalà, Timiramingalà, 

những loại Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại 

Gandhabbà. Trong biển có những loài hữu tình do tự 

ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn 

trăm, năm trăm do tuần, nên bạch Thế Tôn, đây là vi 

diệu chưa từng có thứ tám, do thấy vậy, thấy vậy, các 

A-tu-la thích thú biển lớn.  

Nhưng bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo có thích thú trong 

Pháp và Luật này?  

- Này Pahàràda, Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và 

Luật này. 

- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao 

nhiêu pháp vi diệu chưa từng có mà do thấy chúng, 

các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này?  
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10. - Này Pahàràda, có tám pháp vi diệu này chưa 

từng có trong Pháp và Luật mà do thấy chúng, 

các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này.  

Thế nào là tám?  

11. Ví như, này Pahàràda, biển lớn tuần tự thuận 

xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có 

thình lình như một vực thẳm.  

Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, các 

học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các 

con đường là tuần tự, không có sự thể chấp chánh trí 

thình lình. Này Pahàràda, vì rằng trong pháp và luật 

này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần 

tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể chấp 

chánh trí thình lình, nên này Pahàràda, đây là vi diệu 

chưa từng có thứ nhất do mà do thấy vậy, thấy vậy, 

các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này.  

12. Ví như, này Pahàràda, biển lớn đứng một chỗ, 

không có vượt qua bờ.  

Cũng vậy, này Pahàràda, khi các học pháp được ta 

sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của ta, dầu cho vì 

nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này 

Pahàràda, vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho 

các đệ tử, các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh 



 

15 MAHĀ MOGGALLĀNA 

mạng, cũng không vượt qua, nên này Pahàràda, trong 

Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai 

do mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 

trong Pháp và Luật này.  

13. Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp 

chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập 

tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền.  

Cũng vậy, này Pahàràda, người nào là ác giới, theo 

ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những 

hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự 

nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng 

tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham 

dục, tánh tình bất tịnh. Chúng Tăng không sống 

chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người 

ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng Tỷ-

kheo Tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và 

chúng Tăng sống xa người ấy.  

Vì rằng, này Pahàràda, người ấy là ác giới, theo ác 

pháp, … tánh tình bất tịnh … và chúng Tăng sống xa 

vị ấy, nên này Pahàràda, trong pháp và luật này, đây 

là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, 

thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật 

này.  
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14. Ví như, này Pahàràda, phàm có các con sông lớn 

nào, ví như sông hằng, sông Yamunà, sông 

Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các con sông 

ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển 

lớn.  

Cũng vậy, này Pahàràda, có bốn giai cấp: Sát-đế-lỵ, 

Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, 

xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố, 

họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành 

những Sa-môn Thích tử.  

Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp 

vi diệu chưa từng có thứ tư mà do thấy vậy, thấy vậy, 

các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này.  

15. Ví như, này Pahàràda, phàm có những dòng 

nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những 

nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển 

lớn được thấy có vơi có đầy.  

Cũng vậy, này Pahàràda, nếu có nhiều Tỷ-kheo nhập 

vào Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng 

không vì vậy được thấy có vơi có đầy.  

Này Pahàràda, nếu có nhiều vị Tỷ-kheo nhập vào 

Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng 

không vì vậy được thấy có vơi có đầy. Này Pahàràda, 
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trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa 

từng có thứ năm mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-

kheo thích thú trong Pháp và Luật này.  

16. Ví như, này Pahàràda, biển lớn chỉ có một vị 

mặn.  

Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có 

một vị là vị giải thoát.  

Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp 

vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy 

vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này.  

17. Ví như, này Pahàràda, biển lớn có nhiều châu 

báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu 

này, như chân trâu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc 

bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não.  

Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật này có nhiều 

châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu 

báu này, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như 

ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo 

tám ngành.  

Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều 

châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu 

báu này, như Bốn niệm xứ …, Thánh đạo tám ngành, 
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nên này Pahàràdan, trong Pháp và Luật này, đây là 

pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy mà do thấy vậy, 

thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật 

này.  

18. Ví như, này Pahàràda, biển lớn là trú xứ các loại 

chúng sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như 

các con Timi, Timingalà, Timiramingalà, những loại 

Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. 

Trong biển có những loài hữu tình do tự ngã dài một 

trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm 

do tuần.  

Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật là trú xứ của 

các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh 

này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự 

lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ 

Nhất lai quả, bậc Bất lai, bậc đã hướng đến chứng 

ngộ Bất lai quả, bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến 

chứng ngộ quả A-la-hán.  

Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của 

các loại chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh 

này … quả A-la-hán. Này Pahàràda, trong Pháp và 

Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám 

mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 

trong Pháp và Luật này.  
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Này Pahàràda, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có 

trong Pháp và luật và do thấy vậy, do thấy vậy, các 

Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 
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2 Chư Thiên nào có trí...  - Kinh TISSA 

– Tăng III, 379 

 

TISSA –Tăng III, 379 

1. Như vầy tôi nghe: 

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

núi Gijjihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có hai Thiên 

nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng 

chói sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau 

khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi 

đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải 

thoát. 

Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải 

thoát, không có dư y. 

Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 

nhận. Rồi các Thiên nhân ấy, sau khi được biết: "Bậc 

Đạo Sư đã chấp nhận", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 

hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế 

Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 
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- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau 

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

sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 

đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 

một Thiên nhân bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những 

Tỷ-kheo-ni này được giải thoát". Thiên nhân khác 

bạch với Ta: "bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này 

khéo giải thoát, không có dư y". Này các Tỷ-kheo, 

các Thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 

các Thiên nhân ấy đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 

về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 

2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 

xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna 

suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như 

sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 

không có dư y"". 

Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Tissa mạng chung không 

bao lâu và được sanh lên một Phạm thiên giới. Tại 

đấy, họ được biết vị ấy là Phạm thiên Tissa, có đại 

thần lực, có đạt uy lực. 

Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, như người lực sĩ duỗi 

cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; 

cũng vậy, biến mất ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm 

thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
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Mahàmoggallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 

với Tôn giả Mahàmoggallàna: 

- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền 

giả Moggallàna! Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới 

tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngồi, Hiền giả 

Moggallàna, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn! 

Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã 

soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả 

Mahàmoggallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 

Mahàmoggallàna nói với Phạm thiên Tissa đang 

ngồi xuống một bên: 

- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dư y là 

có dư y" hay "không có dư y là không có dư y"? 

- Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có 

trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y 

là không có dư y". 

- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 

thiên đều có trí như vậy: "Có dư y là có dư y" hay 

"không có dư y là không có dư y"? 

3. - Thưa Hiền giả, không phải tất cả chư thiên ở 

Phạm chúng thiên đều có trí như vậy: "Có dư y là có 

dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 
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 Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 

nào ở Phạm chúng thiên bằng lòng với tuổi thọ 

Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, 

với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, 

với uy quyền Phạm thiên, không như thật rõ biết 

sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy. Những vị ấy 

không có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay 

"không có dư y là không có dư y". 

 Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 

nào ở Phạm chúng thiên, không bằng lòng với tuổi 

thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 

Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng 

Phạm thiên, với uy quyền Phạm thiên, như thật rõ 

biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy; những vị ấy 

có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không 

có dư y là không có dư y". 

4. Ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo được 

giải thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như 

sau: "Tôn giả này được giải thoát cả hai phần". Khi 

thân còn tồn tại, các Thiên nhân và loài Người không 

thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallàna, 

các Thiên nhân ấy, có trí như sau: "Không có dư y là 

không có dư y". 

5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 

được tuệ giải thoát, chư Thiên ấy biết về vị ấy như 
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sau: "Tôn giả này được tuệ giải thoát". Khi thân còn 

tồn tại, các Thiên nhân và loài Người thấy được vị 

ấy. Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài Người 

không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả 

Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 

"Không có dư y là không có dư y". 

6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 

thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn 

giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do 

sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các 

thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 

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

chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 

mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy, 

thưa Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 

như sau: "Có dư y là có dư y". 

7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 

kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên 

ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này là vị tùy pháp 

hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 

tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 

chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự 

mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô 

thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì 
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mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả 

Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay 

trong các vị có dư y, vị ấy là vị có dư y". 

8. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hỷ tín thọ lời nói 

của Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi 

cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 

ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, 

hiện ra ở núi Gijjihakùta. Rồi Tôn giả, 

Mahàmoggallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 

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

bên, Tôn giả Mahàmoggallàna, đem câu chuyện nói 

với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất 

cả cho Thế Tôn nghe. 

- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không 

nói cho Thầy về hạng người vô tướng trú thứ bảy. 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 

thời để Thế Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. 

Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Moggallàna, hãy lắng nghe. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế 

Tôn nói như sau: 

9. - Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo không tác ý tất 

cả tướng, chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. 

Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn giả 

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

vô tướng tâm định. Rất có thể Tôn giả này do sử dụng 

các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng 

hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện 

tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an 

trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 

nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 

đình, sống không gia đình". Như vậy, này 

Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: 

"Có dư y là có dư y". 
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3 Chư Thiên nào có trí… - Kinh ĐẠI 

MỤC KIỀN LIÊN – Tăng III, 84 

 

ĐẠI MỤC KIỀN LIÊN –Tăng III, 84 

 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, 

chỗ khu vườn ông Anàthapindika.  

Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna trong khi độc cư thiền 

tịnh, những suy nghĩ như sau được khởi lên: "Có bao 

nhiêu chư Thiên có trí như sau: “Ta là bậc Dự lưu, 

không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt được giác 

ngộ”? " 

Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Tissa mệnh chung không bao 

lâu, được lên một Phạm thiên giới. Tại đấy, họ được 

biết vị ấy là: "Phạm thiên Tissa, có đại thần lực, có 

đại uy lực". 

2. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna, ví như người lực 

sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang 

duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra ở 

Phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 

Mahà Moggallàna từ xa đi đến; sau khi thấy, nói với 

Tôn giả Mahà Moggallàna:  

- Hãy đến, bạn Moggallàna! Thiện lai, bạn 

Moggallàna! Đã lâu, bạn Moggallàna, mới tạo cơ hội 
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này, tức là đến đây. Này bạn Moggallàna, hãy ngồi 

trên chỗ đã soạn này! " 

Tôn giả Mahà Moggalàna ngồi xuống trên chỗ đã 

soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahà 

Moggallàna, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahà 

Moggallàna nói với Phạm thiên đang ngồi một bên:  

- Có bao nhiêu Thiên nhân, này Tissa, có trí như 

sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối 

đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ"?  

- Này bạn Moggallàna, bốn Thiên vương có trí như 

sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối 

đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải tất cả Bốn Thiên vương đều có 

trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn 

bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ"?  

- Này bạn Moggallàna, không phải tất cả Bốn Thiên 

vương đều có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự 

lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 

ngộ".  

 Này bạn Moggallana, Bốn Thiên vương nào 

không thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức 

Phật, không thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 

với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bất động 

đối với Tăng, không thành tựu các Giới Luật được 

các bậc Thánh ái kính, Bốn Thiên vương ấy không 
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có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu không còn 

bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ".  

 Và này bạn Moggallàna, Bốn Thiên vương nào 

thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, 

thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, 

thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, 

thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với các Giới 

được bậc trí ái kính, Bốn Thiên vương ấy có trí 

như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị 

thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải chỉ có Bốn Thiên vương mới 

có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không 

còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ", hay 

các chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba... hay các chư 

Thiên Dạ-ma... hay các chư Thiên ở cõi Tusità 

(Đâu-suất)... hay chư thiên Hóa lạc hay chư Thiên 

tha hóa Tự tại... cũng có trí như sau: "Chúng ta 

là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 

đạt đến giác ngộ"?  

- Này bạn Moggallàna, chư Thiên Tha hóa Tự tại 

có trí như sau: "Chúng ta là bậc dự lưu, không còn 

bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên Tha hóa Tự 

tại đều có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, 

không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 

ngộ"?  
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- Này bạn Moggallàna, không phải tất cả chư Thiên 

Tha hóa Tự tại đều có trí như sau: "Chúng ta là 

bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt 

đến giác ngộ". Này bạn Moggallàna, chư thiên 

Tha hóa Tự tại nào không thành tựu lòng tịnh tín 

bất động đối với đức Phật, không thành tựu lòng 

tịnh tín bất động đối với Pháp, không thành tựu 

lòng tịnh tín bất động với Tăng, không thành tựu 

lòng tịnh tín bất động đối với các Giới được các 

bậc Thánh ái kính, các chư Thiên ấy không có trí 

như sau: "Chúng ta là bậc Dư lưu, không còn bị 

thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ".  

- Và này bạn Moggallàna, chư thiên Tha hóa Tự tại 

nào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức 

Phật, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 

Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 

Tăng, thành tựu các Giới được các bậc Thánh ái 

kính, chỉ những chư Thiên ấy mới có trí như sau: 

"Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 

quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

3. Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna sau khi hoan hỷ tín 

thọ lời nói của Phạm thiên Tissa, như một người lực 

sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 

duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm thiên giới và 

hiện tại Jetavana. 
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4 Chỉ có Ta hay Moggalana… - Kinh 

CATUMA – 67 Trung II, 253 

 

KINH CATUMA 

(Catuma suttam) 

 – Bài kinh số 67 – Trung II, 253 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 

Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-

kheo, do Sariputta và Moggallana cầm đầu cùng đến 

Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 

đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 

sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 

các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 

Tôn giả Ananda: 

– Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là 

các tiếng gì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 

giành cá với nhau. 

– "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-

kheo, do Sariputta và Moggallama cầm đầu, đã đến 

Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 
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đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 

sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các 

tiếng náo động ồn ào khởi lên. 

– "Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các 

Tỷ-kheo ấy: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả". 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 

các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo ấy 

như sau: 

– Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 

đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 

ấy đang ngồi một bên: 

– Này các Tỷ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 

tiếng náo động ồn ào thật giống như tiếng hàng đánh 

cá tranh giành cá với nhau? 

– Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-

kheo, do Sariputta và Moggallana dẫn đầu, đã đến 
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Catuma để yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 

chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 

tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 

náo động ồn ào khởi lên. 

– Hãy đi đi này các Tỷ-kheo, Ta đuổi các Ông. 

Các Ông chớ có ở gần Ta. 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 

Ngài, dọn dẹp lại sàng tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. 

Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 

họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 

tử trú ở Catuma thấy các Tỷ-kheo ấy từ xa đi đến, 

sau khi thấy liền đến gặp các Tỷ-kheo, sau khi đến 

bèn nói như sau: 

– Nay chư Tôn giả đi đâu? 

– Chư Huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi 

đi. 

– Chư Tôn giả hãy ngồi lại một lát. Chúng tôi 

có thể làm cho Thế Tôn vui lòng. 
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– Thưa vâng, chư Huynh. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 

Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 

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

một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 

trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 

 Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 

Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 

chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 

kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 

cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 

chúng Tỷ-kheo.  

 Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ-kheo, 

xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 

pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 

họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng.  

 Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 

không được nước, chúng có thể đổi khác, 

chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 

Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 

chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 

này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 

đổi khác, họ có thể biến dạng.  

 Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé nếu không 
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được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, 

chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 

Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 

chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 

này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 

đổi khác, họ có thể biến dạng.  

 Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 

Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 

chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 

kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 

cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 

chúng Tỷ-kheo. 

Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 

tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 

lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 

đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mất ở 

Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 

Phạm thiên Sahampati, đắp thượng y vào một bên 

vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

 Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 

Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 

chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 

kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 

cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 

chúng Tỷ-kheo.  



 

36 MAHĀ MOGGALLĀNA 

 Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 

xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 

pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 

họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng.  

 Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 

không được nước, chúng có thể đổi khác, 

chúng có thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế 

Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 

chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 

này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 

đổi khác, họ có thể biến dạng.  

 Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 

được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có 

thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 

có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 

lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 

được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ 

có thể biến dạng.  

 Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 

Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 

chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 

kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 

cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 

chúng Tỷ-kheo. 

Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống 

và ví dụ con nghé con.  

Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 

– Chư Hiền, hãy đứng dậy! Hãy cầm lấy y và 

bình bát! Thế Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 

và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 

hột giống và ví dụ con nghé con. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 

Mahamoggallana, từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lấy y 

bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 

rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 

Sariputta đang ngồi một bên: 

 Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 

bị Ta đuổi? 

– Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 

đuổi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 

rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 

cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 

lạc. 

– Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 

vậy khởi lên Ông nữa. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 

 Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-

kheo bị Ta đuổi? 

– Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 

đuổi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 

rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 

Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 

– Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 

Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 

mới có thể lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 

Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 

 Này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ 

đợi những ai lội xuống nước. Thế nào là bốn?  

 Sợ hãi về sóng,  

 Sợ hãi về cá sấu,  

 Sợ hãi về nước xoáy,  

 Sợ hãi về cá dữ.  
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Này các Tỷ-kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ 

đợi những ai lội xuống nước.  

 Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 

sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 

gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 

Luật này. Thế nào là bốn?  

 Sợ hãi về sóng,  

 Sợ hãi về cá sấu,  

 Sợ hãi về nước xoáy,  

 Sợ hãi về cá dữ.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng?  

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 

vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 

gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 

già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 

áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 

thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". 

 Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 

đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Ông 

cần phải đi ra như vậy, Ông cần phải đi về như 

vậy; Ông cần phải ngó tới như vậy, Ông cần 

phải ngó quanh như vậy; Ông cần phải co tay 

như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-già-lê), mang y 

bát như vậy".  

 Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 

chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 

khuyên giáo người khác. Những người này 

giống như con chúng ta, giống như cháu chúng 

ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, 

cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 

học tập, và trở về hoàn tục.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 

học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị 

sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 

sợ hãi về sóng là đồng nghĩa với phẫn não. 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 

sấu?  

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 

vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 

già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 

áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 

thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này".  

 Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 

đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Ông 

nên nhai cái này, Ông không nên nhai cái này; 

Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nếm cái này, Ông không nên nếm cái 

này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 

uống cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 

cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 

Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 

được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 

phép, Ông nên nếm; cái gì không được phép, 

Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 

nên uống; cái gì không được phép, Ông không 

nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 

đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 

Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 

ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 

Ông không nên nếm. Đúng thời, Ông nên uống; 

không đúng thời, Ông không nên uống".  

 Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 

chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 

nhai, cái gì chúng ta không muốn, chúng ta 

không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 

cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không 

ăn; cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm, cái gì 

chúng ta không muốn, chúng ta không nếm; cái 

gì chúng ta muốn, chúng ta uống; cái gì chúng 

ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 

được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 

phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 

chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 

gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì 

được phép, chúng ta uống; cái gì không được 

phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 

chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 

nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 

thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 

ta nếm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 

gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 

chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 

cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 

loại cứng và loại mềm, hình như các món ăn ấy 

đang bị chận đứng lại trên miệng". Vị ấy từ bỏ 

học tập, và trở về hoàn tục.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 

tập, và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ 

hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 

sợ hãi về cá sấu là đồng nghĩa với tham ăn. 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 

xoáy?  

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 

vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 

già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 

áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 

thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn 
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này".  

 Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 

đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 

khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 

hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 

chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 

người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 

dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 

ấy.  

 Vị ấy suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 

xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục 

trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì 

nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài 

sản, vừa làm công đức", vị ấy từ bỏ học tập và 

trở về hoàn tục.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 

sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục 

trưởng dưỡng. 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ?  

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 

vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 

gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 

già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 

thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn 

này".  

 Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 

đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất 

thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 

nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 

Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 

đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu.  

 Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 

hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 

ấy. Vị này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 

tập, trở về hoàn tục.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 

tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ 

hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các Tỷ-kheo, sợ 

hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. 

Này các Tỷ-kheo, những điều này là bốn điều 

đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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5 Gương tu tập - Kinh MONG CẦU – 

Tăng II, 128 

 

MONG CẦU – Tăng II, 128 

1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta 

sẽ được như Sàriputta, Moggallàna". Này các Tỷ-

kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-

kheo của ta, tức là Sàriputta, Moggallàna.  

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 

chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: 

"Mong ta sẽ được như Khema và Tỷ-kheo-ni 

Uppalavannà". Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 

đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là 

Khema và Uppalavannà.  

3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta 

sẽ được như gia chủ Citta, và Hatthaka người 

Alavì". Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo 

lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta 

và Hatthaka người Alavì.  

4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 

chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta 
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sẽ được như nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, 

mẹ của Nandà". Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 

đồ để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư 

sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà.  
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6 Kinh HÀNG MA – 50 Trung I, 727 

 

KINH HÀNG MA 

(Maratajjaniya suttam) 

 – Bài kinh số 50 – Trung I, 727 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân 

chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng 

Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn 

giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 

Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 

ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamoggallana nghĩ 

như sau: "Nay sao bụng của Ta lại nặng nặng như 

có gì chồng chất quá đầy?" Rồi Tôn giả 

Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 

vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 

ngồi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 

giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 

trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 

liền nói với Ác ma: 

– Hãy đi ra, Ác ma! Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có 

phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có khiến 
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cho Ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài! 

Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 

ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài". Chính vị Bổn sư cũng chưa biết ta mau 

như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được?" 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana lại nói với Ác ma 

như sau: 

– Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 

"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 

Ngươi nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này không biết ta, 

không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 

mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 

được?" 

Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 

biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài"". Rồi Ác ma từ miệng Tôn giả 

Mahamoggallana bước ra, và đứng dựa nơi cửa 
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(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 

đứng dựa nơi cửa thấy vậy, bèn nói Ác ma: 

– Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 

có nghĩ rằng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 

Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?).  

Này Ác ma, thuở xưa, ta là Ác ma tên là Dusi, 

và chị ta tên là Kali. Ngươi con trai chị ta. Như vậy 

Ngươi là cháu ta.  

Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ra 

đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 

Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và Sanjiva, 

hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả.  

Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không 

một ai ở đây có thể bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 

pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 

được gọi là Vidhura (Vô song).  

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 

các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 

không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 

Sanjiva đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 

gốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
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làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 

ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 

thấy vậy liền nói với nhau như sau: "Thật vị diệu 

thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 

giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn ngồi. Chúng ta hãy 

hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 

chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, 

củi và phân bò chồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 

lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 

đếm ấy đã tàn, liền xuất định, phủi áo, vào buổi sáng 

đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 

người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 

Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liền nghĩ: 

"Thật vi diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 

thay, này các Tôn giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn 

ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 

Tôn giả Sanjiva được xưng danh là Sanjiva, Sanjiva. 

Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 

không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 

giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 

vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 

đến phỉ báng, mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại các vị 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 

mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 

ấy có thể đổi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 

để chi phối họ." 
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Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà-

la-môn gia chủ và phỉ báng, mạ lỵ, thống trách và 

nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 

như sau: "Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện 

nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: "Chúng tôi 

tu thiền, chúng tôi tu thiền" và với hai vai thụt xuống, 

với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, 

si thiền, dại thiền. Ví như con cú đậu trên cành cây, 

khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 

thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 

tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 

"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 

vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 

thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 

trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, si 

thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 

trên)... dại thiền. Ví như con mèo ngồi bên đống rác, 

khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 

thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như trên)... dại 

thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 

đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 

những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 

sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 

chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 

cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, 

dại thiền". Này Ác ma lúc bấy giờ, phần lớn những 

người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào 
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cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 

"– Này các Tỷ-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 

bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phỉ báng, 

mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 

hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 

trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đổi 

tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 

họ". 

Này các Tỷ-kheo, hãy đến biến mãn một 

phương với tâm câu hữu với từ, rồi an trú, 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, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 

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

câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu với 

hỷ... (như trên)..., biến mãn một phương với tâm câu 

hữu với xả, rồi an trú; 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, an trú biến 

mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
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không hận, không sân". 

Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 

khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến 

khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 

trú; 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, an trú biến mãn với tâm câu hữu 

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

Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 

hữu với hỷ... (như trên)...biến mãn một phương với 

tâm câu hữu với xả rồi an trú; 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, an trú 

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

không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 

"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 

của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy ta 

hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 

"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
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thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy có thể 

đổi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp để chi 

phối họ". 

Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà-

la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 

đảnh lễ, cúng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 

thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 

tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đổi tâm, và như 

vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 

Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 

xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 

các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 

sau một thời gian những vị này mạng chung và phần 

lớn sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 

thiện thú, Thiên giới và đời này. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 

"– Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 

Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 

hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 

được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 

dường có thể đổi tâm và như vậy Ác ma Dusi mới có 

dịp để chi phối họ". Này các Tỷ-kheo, các Người 



 

56 MAHĀ MOGGALLĀNA 

hãy sống quán bất tịnh trên thân, (quán) tưởng 

nhàm chán đối với các món ăn, (quán) tưởng bất 

khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh vô 

thường đối với tất cả hành". 

Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 

Kakusandha khuyến khích như vậy, khuyến giáo như 

vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 

trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 

(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 

tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 

vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 

với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 

thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào một đứa 

trẻ, cầm một hòn đá, đánh trên đầu Tôn giả Vidhura 

khiến bể đầu. Rồi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 

đầu bị bể và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Rồi 

này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác nhìn xung quanh với cái nhìn 

con voi chúa và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 

Dusi không biết sự vừa phải".  

Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
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Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 

địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 

Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 

khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 

nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 

trong tim của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 

sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục.'' Và 

ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 

năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 

ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 

ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 

Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 

vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 

như con cá. 

Địa ngục ấy thế nào 

Dusi bị nấu sôi 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha. 

Có trăm loại cọc sắt, 

Tự cảm thọ riêng biệt 

Địa ngục là như vậy, 

Dusi bị nấu sôi. 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 
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Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ, 

 

Dựng lên giữa biển cả, 

Cung điện trải nhiều kiếp, 

Bằng ngọc chói lưu ly, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 

Tiên nữ múa tại đây, 

Trang sức màu dị biệt. 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ Thọ. 

 

Ai Thế Tôn khuyến khích, 

Được chư Tăng chứng kiến, 

Với ngón chân rung chuyển, 

Lâu đài Vijayanta! 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Với ngón chân rung chuyển 

Lâu đài Vijayanta? 

Đầy đủ thần thông lực, 

Chư thiên cũng hoảng sợ. 
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Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vijayanta, 

Hiền giả, Người có biết, 

Chứng ái tận giải thoát? 

Sakka đã chân thành, 

Trả lời câu được hỏi. 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Ai từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 

Hiền giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 

Phạm thiên cảnh Thiên giới? 

Brahmà đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
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Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 

Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ! 

 

Ai với sự giải thoát, 

Cảm xúc Cao sơ đảnh, 

Rừng Đông Videha, 

Và người nằm trên đất, 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Thật sự lửa không nghĩ: 

"Ta đốt cháy kẻ ngu", 

Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 

Cũng vậy, này Ác ma, 

Ngươi đột kích Như Lai. 

Tự mình đốt cháy mình 

Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
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Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 

"Ác quả không đến ta". 

Điều ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 

Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 

 

Tỷ-kheo chống Ác ma, 

Tại rừng Bhesakala, 

Vị Dạ xoa, thất vọng, 

Biến mất tại chỗ ấy. 
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7 Kinh KHÔNG UẾ NHIỄM – 5 Trung 

I, 59 

 

KINH KHÔNG UẾ NHIỄM 

(Anangana suttam)  

– Bài kinh số 5 – Trung I, 59 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 

Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 

(Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 

Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". - "Thưa 

Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 

Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 

nào là bốn?  

 Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 

nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có 

cấu uế".  

 Có hạng người có cấu uế, và như thật tuệ tri: 

"Nội thân ta có cấu uế".  

 Có hạng người không có cấu uế, nhưng không 
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như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế".  

 Có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ 

tri: "Nội thân ta không có cấu uế".  

Chư Hiền, ở đây, hạng người có cấu uế nhưng không 

như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Trong hai 

hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được 

gọi là hạng người hạ liệt.  

Chư Hiền, ở đây, hạng người có cấu uế và như thật 

tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Trong hai hạng người 

có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 

người ưu thắng.  

Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 

nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có 

cấu uế". Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng 

người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt.  

Chư Hiền, ở đây, hạng người không có cấu uế và như 

thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". Trong hai 

hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy 

được gọi là hạng người ưu thắng. 

Được nói như vậy, Tôn giả Mahamoggallana 

(Đại Mục-kiền-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 

sau: 
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– Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, 

trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người 

được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 

thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 

trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng 

người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 

là ưu thắng? 

– Ở đây, Hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng 

không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Với 

người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 

không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ 

không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ 

trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, 

trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm". 

Này Hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng, 

mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy 

bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 

không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi 

bặm. Này Hiền giả, như vậy cái bát ấy, sau một thời 

gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. 

– Này Hiền giả, sự thật là vậy. 

– Này Hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế 

nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". 

Với người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này 
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sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ 

không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ 

trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, 

trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn nhiễm". 

Ở đây, này Hiền giả, hạng người có cấu uế, và 

như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Với người 

này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ khởi lên 

ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế 

ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 

không còn sân, không còn si, trong khi không còn 

cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 

giả, giống như cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 

hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và 

người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 

quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, 

như vậy cái bát ấy, sau một thời gian được thanh tịnh 

hơn, được sạch sẽ hơn. 

– Này Hiền giả, sự thật là vậy. 

– Này Hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế 

và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Với hạng 

người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 

khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 

trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 

còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi 
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không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". 

Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cấu 

uế nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 

có cấu uế". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 

"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 

tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 

Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 

sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm 

còn ô nhiễm". Này Hiền giả, giống như một cái bát 

bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 

về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 

không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 

vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, như vậy cái bát 

ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 

bặm hơn. 

– Này Hiền giả, sự thật là vậy. 

– Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 

cấu uế nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 

không có cấu uế". Với người này có thể chờ đợi sau: 

"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 

tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 

Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 

sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm 

còn ô nhiễm". 
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Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cấu 

uế và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". 

Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 

sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh 

tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 

này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 

không có sân, không có si, trong khi không còn cấu 

uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền giả, 

giống như một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 

hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 

người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 

quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, 

như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 

thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 

– Này Hiền giả, sự thật là vậy. 

– Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 

cấu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu 

uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 

này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 

tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 

này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 

sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô 

nhiễm". 

Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do 
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duyên này, trong hai người có cấu uế này, một người 

được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 

Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 

này, trong hai người này không có cấu uế, một người 

được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 

Này Hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì 

là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế?  

- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh 

giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Nếu ta có 

phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo chớ có biết về 

ta rằng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 

này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo có thể biết được các 

Tỷ-kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 

"Các Tỷ-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 

đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và 

bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Nếu ta có 

phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 

ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 

Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo 

quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
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ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 

quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 

kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 

Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 

cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Nếu ta có 

phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đồng đẳng 

hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 

đẳng". Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một 

Tỷ-kheo không đồng đẳng quở trách Tỷ-kheo ấy, 

không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng. Tỷ-kheo này 

nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo không đồng đẳng quở trách 

ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng". Do đó vị 

này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 

phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng 

bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng 

pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 

không hỏi Tỷ-kheo khác nhiều lần trong khi giảng 

pháp cho chúng Tỷ-kheo!". Này Hiền giả, sự tình này 

có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 

nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 

bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
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khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 

nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 

lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 

Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 

cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 

nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 

hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng 

các Tỷ-kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để 

dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ-

kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 

Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo 

để một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 

dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tỷ-kheo ấy đi 

trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 

nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 

trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 

không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng 

cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 

Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 

cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng tại chỗ 

ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ 
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ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng Tỷ-kheo khác tại 

chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 

nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 

này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 

chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 

tốt nhất; còn Tỷ-kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ 

ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 

nhất. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác tại 

chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 

đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 

chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 

tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 

Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 

cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng 

tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 

không phải Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 

sẽ thuyết pháp tùy hỷ pháp!" Này Hiền giả, sự tình 

này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, sau 

khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo ấy tại chỗ 

ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ-

kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 

sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 

sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp". Do đó, 

vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
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phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng, 

ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 

xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 

cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!" Này Hiền 

giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 

thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 

còn Tỷ-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 

tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 

Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 

ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ-

kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó vị này trở thành 

phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất 

mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng, 

ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 

tịnh xá,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 

cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 

ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 

thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 

Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 

khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 

xá; còn Tỷ-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
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cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 

"Một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 

tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 

Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 

thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 

bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng 

các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 

ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 

cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 

tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 

trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ-

kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 

Tỷ-kheo ấy. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 

cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-

kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 

cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 

bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai 

thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng các Tỷ-

kheo-ni... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 

các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 

ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
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cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 

tình này có thể xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 

trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 

cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 

Tỷ-kheo ấy. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 

cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-

kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 

lễ bái, cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 

nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 

hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng ta 

nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 

nhận được các y phục tối thắng!" Này Hiền giả, sự 

tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 

các y phục tối thắng, Tỷ-kheo ấy không nhận được 

các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 

Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thắng; ta 

không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 

trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 

và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-

kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng ta 

nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng... (như 

trên)... các sàng tọa tối thắng, các dược phẩm trị 
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bịnh tối thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 

dược phẩm trị bịnh tối thắng!" Này Hiền giả, sự tình 

này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 

dược phẩm trị bịnh tối thắng, còn Tỷ-kheo ấy không 

nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Tỷ-

kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác nhận được 

các dược phẩm trị bịnh tối thắng; còn ta không nhận 

được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Do đó vị này 

trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 

và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới 

của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 

thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 

nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy là vị sống 

trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất 

thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 

mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng 

phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 

dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 

này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện 

pháp, cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ.  

Này Hiền giả, ví như một bát bằng đồng, mang 

từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
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tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy 

bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với 

một cái bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 

người thấy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 

đẽ ngon lành vậy?" Khi cầm cái bát lên, mở ra và 

nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 

sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm ố khởi lên. Những 

người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống nữa 

là những người đã no.  

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 

thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 

được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy là 

vị sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống 

hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 

hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các 

đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 

cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 

giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 

thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 

trừ. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 

bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và 

được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 

làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 

gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, 
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tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 

vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 

các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ-

kheo ấy đã được diệt trừ.  

Này Hiền giả, ví như một bát đồng, mang từ 

hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 

thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đầy 

với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 

loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 

về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: "Bạn 

mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy?" Khi cầm 

cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 

ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 

không yếm ố khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 

ấy huống nữa là người đói.  

Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tỷ-kheo nào, 

mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 

được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 

ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 

thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 

phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng dường 

Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 

thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 

của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana 

thưa với Tôn giả Sariputta: 

– Hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 

– Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 

– Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 

Giribbaja. Này Hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 

mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 

Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 

một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 

là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 

Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 

người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 

Samiti, con người thợ xe, hãy đẽo đường cong này, 

đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 

không có cong, không có đường méo, không có mắt 

gỗ, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính". 

Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 

là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 

đúng như vậy, Samiti, con người làm xe, đẽo đường 

cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của 

vành xe ấy. Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo 

Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 

lên lời hoan hỷ như sau: "Hình như người này đang 

đẽo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy".  

Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 

mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất 

gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, 

xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm 

lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 

trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha 

thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng 

Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 

đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi 

không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không 

định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả 

Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 

giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy.  

Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 

không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 

không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 

không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 

trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 

Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 

trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 

về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ 

lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 

không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 

như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 

một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 

khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!  

Này Hiền giả, ví như một người đàn bà hay 

người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, 

sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 

xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 

tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 

đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 

tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 

gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 

thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 

khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 

Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 

thuyết, cùng nhau tùy hỷ. 
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8 Kinh NGỦ NGỤC – Tăng III, 396 

 

NGỦ NGỤC –Tăng III, 396 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 

núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi 

ngủ gục, trong làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng 

Magadha. 

Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 

Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong 

làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 

vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 

lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mất 

giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng 

Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 

Mahàmoggallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 

chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã 

soạn sẵn; sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả 

Mahàmoggallàna. 

- Này Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục? Này 

Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục? 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

2. - Do vậy, này Moggallàna, khi nào Thầy trú có 

tưởng và thụy miên xâm nhập Thầy, chớ có tác ý đến 

nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có xảy 

ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn 

diệt. 

3. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna, với tâm của 

Thầy, hãy tùy tầm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 

như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 

kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên 

ấy được đoạn diệt. 

4. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy đọc 

tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 

đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 

Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

5. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy kéo 

hai lỗ tai của Thầy, và lấy tay xoa bóp tay chân. Sự 

kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên 

ấy được đoạn diệt. 
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6. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 

chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 

chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 

có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 

đoạn diệt. 

7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy tác ý 

đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 

ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 

cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 

chế. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 

miên ấy được đoạn diệt. 

8. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy trú 

tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 

lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 

Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 

miên ấy được đoạn diệt. 

9. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 

được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy nằm 

như dáng nằm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 

chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 

tưởng thức dậy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 

Thầy hãy thức dậy thật mau, nghĩ rằng: "Ta sẽ trú, 
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không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 

một bên, lạc thụy miên". Như vậy, này Moggallàna, 

Thầy cần phải học tập. 

10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 

"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đến thăm các 

gia đình". Này Moggallàna, như vậy các Thầy sẽ học 

tập.  

- Này Moggallàna, nếu Tỷ-kheo say sưa trong 

cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 

gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 

công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 

tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tỷ-kheo 

ấy có thể suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 

gia đình này. Các người này không ưa thích gì 

ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ấy nản chí, vị 

ấy giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 

hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiền định. 

 Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 

"Ta sẽ không nói lời khiêu khích". Như vậy, này 

Moggallàna, Thầy cần phải học tập. 

- Khi nào có lời khiêu khích, này Moggallàna, 

thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại.  
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- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 

động.  

- Với người có dao động, thời không có phòng 

hộ.  

- Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 

Thiền định. 

 Này Moggallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 

hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 

liên hệ. Thật vậy, này Moggallàna, Ta không tán 

thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

 Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sống 

Thiền tịnh, Ta tán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 

11. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 

Mahàmoggallàna bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào, tóm tắt lại, một 

Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 

đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 

ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 

cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư 

Thiên và loài Người? 
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- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 

sau: "Không nên thiên chấp tất cả pháp". Này 

Moggallàna, vị Tỷ-kheo được nghe như sau: "Không 

nên thiên chấp tất cả pháp". Vị ấy thắng tri tất cả 

pháp; do thắng tri tất cả pháp, vị ấy liễu tri tất cả 

pháp. 

 Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khổ hay không khổ, không 

lạc, vị ấy trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm thọ ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 

trú tùy quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ. 

 Do vị ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm 

thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 

quán đoạn diệt, do vị ấy trú tùy quán từ bỏ, nên 

không chấp thủ một cái gì ở đời. 

 Do không chấp thủ nên không lo âu. 

 Do không tham đắm nên tự mình nhập Niết-

bàn. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 

thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 

trong trạng thái này nữa". 

Này Moggallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 

Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 

đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 

các ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến 
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cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư 

Thiên và loài Người. 

 Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 

Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 

công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 

công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 

hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 

năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 

trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 

thế giới này. 

- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ-

kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khi thế giới ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 

Phạm cung trống không. Ở đấy, này các Tỷ-

kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 

Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị 

Tự tại. 

- Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 

chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 

theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 

thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 

quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Này các Tỷ-

kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
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báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 

chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 

ngàn người con trai, này các Tỷ-kheo, là những 

bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 

Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 

bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 

trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 

Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 

Của các việc hiền thiện, 

Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta tu, 

Từ tâm trong bảy năm, 

Trong bảy thành hoại kiếp, 

Không trở lại thành kiếp, 

Ta đạt Quang Âm thiên, 

Khi thế giới hoại kiếp 

Sanh Phạm cung trống rỗng. 

Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 

Trong ba mươi sáu lần, 

Làm Thiên chủ Thiên giới. 

Ta làm vua Chuyển luân, 

Chủ tể cõi Diêm-phù. 

Bậc Sát-ly quán đảnh, 

Bậc chủ tể loài Người, 
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Ta chiến thắng đất này, 

Không với trượng, với kiếm, 

Không bạo lực, đúng pháp, 

Đối mọi người bình đẳng, 

Ta trị vì đúng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 

Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đầy đủ bảy báu, 

Chư Phật thương tưởng đời, 

Khéo dạy điều như vậy. 

Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiều tài sản, 

Có thần lực, danh xưng, 

Vương chủ rừng Diêm-phù, 

Ai nghe, không tịnh tín? 

Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 

Hãy kính trọng diệu pháp, 

Hãy nhớ lời Phật dạy. 
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9 Kinh NÓI LÊN CHÁNH TRÍ – Tăng 

IV, 447 

 

NÓI LÊN CHÁNH TRÍ – Tăng IV, 447 

(Sự kiện có xảy ra và không xảy ra; Tôn giả 

Moggallàna; pháp đưa đến không thể lớn mạnh; 

Tuyên bố chánh trí – không thật). 

1. Ở đây, Tôn giả Mahàmoggallàna gọi các Tỷ-kheo:  

- Này các hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmoggallàna. 

Tôn giả Mahàmoggallàna nói như sau:  

2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh 

trí: " Tôi rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 

thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 

trạng thái này nữa". Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, 

là vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện 

xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 

tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. 

Vị ấy bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 

thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 

tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào 
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trong trống rỗng (sa mạc), rơi vào trong rối ren (rừng 

rậm), rơi vào trong bế tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi 

vào trong bế tắc và bất hạnh.  

Như Lai hay đệ tử Như Lai, thiện xảo trong tâm 

người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 

khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác 

tâm mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như 

thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: "Tôi rõ biết 

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

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

nữa."? " Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 

thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 

tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 

người khác với tâm mình, tác ý đến tâm người ấy như 

sau: Như thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: " Tôi 

rõ biết rằng: « Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 

những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 

thái này nữa »?"  

Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, 

thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm 

người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 

khác, với tâm mình biết rõ tâm người ấy như sau:  

1. "Có phẫn nộ là Tôn giả này, sống nhiều với tâm 

bị phẫn nộ thấm nhuần. Với tâm bị phẫn nộ 
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thấm nhuần, nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật 

do Như Lai thuyết giảng.  

2. Có hiềm hận là Tôn giả này...  

3. Có gièm pha là Tôn giả này...  

4. Có não hại là Tôn giả này...  

5. Có tật đố là Tôn giả này...  

6. Có xan tham là Tôn giả này...  

7. Có lừa đảo là Tôn giả này...  

8. Có man trá là Tôn giả này...  

9. Có ác dục là Tôn giả này...  

10. Có thất niệm là Tôn giả này...  

Dầu cho còn nhiều việc (cao thượng hơn) cần phải 

làm thêm, tuy có chứng được thù thắng nhưng chỉ là 

phần nhỏ lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa 

đường này nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật do Như 

Lai thuyết giảng." 

3. Tỷ-kheo ấy, chư Hiền, do không đoạn tận mười 

pháp này, đi đến được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn 

rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy 

ra.  

Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, do đoạn tận mười pháp 

này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng 

trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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10 Kinh TƯ LƯỢNG – 15 Trung I, 219 

 

KINH TƯ LƯỢNG 

(Anumana suttam) 

 – Bài kinh số 15 – Trung I, 219 

 

Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa 

những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi 

Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở 

đây, Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục-kiền-liên) 

gọi các Tỷ-kheo: 

"– Chư Hiền Tỷ-kheo. 

"– Thưa Hiền giả. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 

Mahamoggallana. Tôn giả Mahamoggallana nói như 

sau: 

– Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: "Mong 

rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư 

Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, 

đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
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khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 

giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ-

kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy 

không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 

lòng tin vào người ấy.  

Chư Hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở 

thành khó nói?  

- Chư Hiền, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 

chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 

chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 

nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người; 

chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 

là một tánh khiến trở thành khó nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 

chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 

chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 

nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 

làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 

Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 

người có hiềm hận, như vậy là... khó nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 

làm nhân trở thành cố chấp; chư Hiền, Tỷ-kheo 



 

96 MAHĀ MOGGALLĀNA 

phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp 

như vậy là... khó nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra 

những lời liên hệ đến phẫn nộ... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại 

chống đối vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 

trích vị đã buộc tội mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất 

vấn vị đã buộc tội mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 

vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn 

đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 

thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 

tội...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo tật đố và xan tham...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo lừa đảo và lường 

gạt... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 

mạn...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thế tục, cố 
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chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ-

kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó 

hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói.  

Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 

thành khó nói. 

Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 

"Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi 

được chư Tôn giả nói!"; Và nếu vị ấy là một người 

dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 

thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi 

được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 

rằng, Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng Tỷ-

kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 

tin vào người ấy.  

Chư Hiền, thế nào là những đức tánh khiến người ấy 

trở thành dễ nói?  

- Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo không có ác dục, không 

bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 

ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 

đức tánh khiến trở thành dễ nói.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 

người; chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 

người... dễ nói.  
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- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 

không bị phẫn nộ chi phối...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 

không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm 

hận...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 

không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 

không vì phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến 

phẫn nộ...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 

lại chống đối vị đã buộc tội mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 

lại chỉ trích vị đã khiển trách mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 

lại chất vấn vị đã buộc tội mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 

tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra 

ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn 

của mình...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 

thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
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hại...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đố và xan 

tham... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 

lường gạt... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không ngoan mê và 

quá mạn...  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thế 

tục, cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 

Tỷ-kheo không chấp trước thế tục, không cố chấp 

tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 

trở thành dễ nói.  

Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 

trở thành dễ nói. 

Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã 

với tự ngã như sau:  

- "Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta 

không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu 

ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác 

sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-

kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 

sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chi phối".  
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- "Người này khen mình chê người, nên ta không 

ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 

mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 

sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 

vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 

khen mình chê người".  

- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta 

không ưa người ấy... Ta sẽ không phẫn nộ, không 

bị phẫn nộ chi phối";  

- "Người này phẫn nộ, vì vị phẫn nộ làm nhân trở 

thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 

Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 

trở thành người hiềm hận";  

- "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 

thành cố chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 

không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 

thành cố chấp";  

- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 

phẫn nộ nên Ta không ưa người ấy... Ta sẽ không 

phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 

nộ";  

- "Người này bị buộc tội, trở lại chống đối vị đã 

buộc tội mình, nên Ta không ưa người ấy... Ta có 

bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội 

mình";  
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- "Người này bị buộc tội, trở lại chất vấn vị đã buộc 

tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 

buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 

mình";  

- "Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một 

vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, 

sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 

ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đề với 

một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vấn đề, và 

không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình";  

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 

hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 

không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 

thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 

biết";  

- "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 

người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại";  

- "Người này tật đố và xan tham nên ta không ưa 

người ấy... Ta sẽ không tật đố và xan tham";  

- "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không 

ưa người ấy... Ta sẽ không khi cuống và lường 

gạt";  

- "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 

ưa người ấy... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn";  
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- "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 

tánh khó hành xả nên ta không ưa người ấy, không 

thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố 

chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 

không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 

khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 

không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, 

tánh dễ hành xả". 

Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 

với tự ngã như sau:  

- "Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối 

không?" Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 

rằng: "Ta có ác dục và bị ác dục chi phối", thì chư 

Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các 

ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 

quán sát và biết rằng: "Ta không có ác dục, không 

bị ác dục chi phối", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 

sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 

thiện pháp.  

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phải quán sát tự ngã 

với tự ngã như sau: "Không biết ta có khen mình 

chê người hay không?... 

- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi 

phối không?... 
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- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm 

nhân, trở thành có hiềm hận không?... 

- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 

thành người cố chấp không?... 

- Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 

lời liên hệ đến phẫn nộ không?... 

- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 

chống đối vị đã buộc tội ta không?... 

- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 

chất vấn vị đã buộc tội ta không?...  

- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né 

vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn 

đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 

không?... 

- Và lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có giải 

thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 

biết không?... 

- Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 

không? ...  

- Lại nữa, không biết ta có tật đố và xan tham 

không?...  

- Lại nữa, không biết ta có khi cuống và lường gạt 

không?...  
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- Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 

không?....  

- Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải quán 

sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 

thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 

Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 

có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó 

hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh 

tấn đoạn trừ những ác, bất thiện pháp ấy. Chư 

Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 

không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, 

tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 

sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 

pháp. 

Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 

rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 

trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 

tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy.  

Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 

rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 

trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống 

với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp.  

Chư Hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 

trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, 
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tự quán sát mặt mày của mình trong một tấm kính 

sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong 

sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt 

mình, thì người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu 

uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế 

trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng: 

"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 

tịnh".  

Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-

kheo thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 

đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 

tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, 

nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 

bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 

Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 

đêm tu học thiện pháp. 

Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 

Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 

Mahamoggallana. 
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11 Kinh Tương Ưng Moggalàna – Tương 

IV, 419  

 

Tương Ưng Moggalàna 

 

Với Tầm – Tương IV, 419 

1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, 

Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 

2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

-- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 

3) Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

-- Ở đây, này chư Hiền, trong khi tôi độc cư Thiền 

tịnh, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên nơi tôi: 

"Thiền thứ nhất, Thiền thứ nhất", được gọi là như 

vậy. Thế nào là Thiền thứ nhất? 
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4) -- Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 

thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 

có tứ. Ðây gọi là Thiền thứ nhất. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, 

chứng và trú Thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do 

ly dục sanh, có tầm có tứ. Này chư Hiền, do tôi trú 

với an trú này, các tưởng câu hữu với dục (kàma) 

được tác ý và hiện hành (samudàcaranti). 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Thiền thứ nhất. Này Moggalàna, hãy đặt 

tâm vào Thiền thứ nhất! Hãy nhứt tâm vào Thiền 

thứ nhất". 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 

chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 

ly dục sanh, có tầm có tứ. 

8) Này chư Hiền, nếu ai nói một cách chơn chánh: 

"Vị đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng được đại 

thắng trí", người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Mahà 

Moggahàna là người đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, 

chứng được đại thắng trí". 
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Không Tầm – Tương IV, 421 

1-2). .. 

3) -- "Thiền thứ hai, Thiền thứ hai", được nói đến 

như vậy. Thế nào là Thiền thứ hai? 

4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 

Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú 

Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 

không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm". Ðây gọi là 

Thiền thứ hai. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi làm cho tịnh chỉ các tầm và 

tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 

do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt 

tâm. Này chư Hiền, khi tôi trú với an trú này, các 

tưởng câu hữu với tầm được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 

phóng dật Thiền thứ hai. Này Bà-la-môn, hãy đặt 

tâm vào Thiền thứ hai! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ 

hai! Hãy định tâm vào Thiền thứ hai!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 

chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 

định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. 
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8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

 

Với Lạc – Tương IV, 422 

1-2). .. 

3) -- "Thiền thứ ba, Thiền thứ ba", như vậy được nói 

đến. Như thế nào là Thiền thứ ba? 

4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 

Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 

sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 

chứng và trú Thiền thứ ba". Ðây gọi là Thiền thứ ba. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm, 

tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 

là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này 

chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu 

hữu với hỷ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Thiền thứ ba! Này 

Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thiền thứ ba! Hãy nhứt 

tâm vào Thiền thứ ba! Hãy định tâm vào Thiền thứ 

ba!" 
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7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi ly 

hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 

mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 

trú Thiền thứ ba. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trước) 

 

Xả – Tương IV, 423 

1-2). .. 

3) -- "Thiền thứ tư, Thiền thứ tư", như vậy được nói 

đến. Như thế nào là Thiền thứ tư? 

4) Này chư Hiền, rồi tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 

Tỷ-kheo xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 

chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 

niệm thanh tịnh". Ðây gọi là Thiền thứ tư. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã 

cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 

không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, do tôi 

trú với an trú này, các tưởng câu hữu với lạc được 

tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
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phóng dật Thiền thứ tư. Này Moggalàna, hãy đặt tâm 

vào Thiền thứ tư! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ tư! 

Hãy định tâm vào Thiền thứ tư!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi xả 

lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 

trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 

thanh tịnh. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

 

Hư Không – Tương IV, 424 

1-2). .. 

3) -- "Không vô biên xứ, Không vô biên xứ", như vậy 

được nói đến. Thế nào là Không vô biên xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm 

dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi 

biết rằng: ‘Hư không là vô biên", chứng và trú Không 

vô biên xứ". Ðây gọi là Không vô biên xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, đoạn tận sắc tưởng một cách 

hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai 

biệt tưởng, tôi biết rằng Hư không là vô biên, chứng 
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và trú Không vô biên xứ. Này chư Hiền, do tôi trú 

với an trú này, các tưởng câu hữu với sắc được tác 

ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Không vô biên xứ! 

Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Không vô biên xứ! 

Hãy nhứt tâm vào Không vô biên xứ! Hãy định tâm 

vào Không vô biên xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, vượt 

qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại 

tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng Hư 

không là vô biên, chứng và trú Không vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

 

Thức – Tương IV, 425 

1-2). .. 

3) -- "Thức vô biên xứ, Thức vô biên xứ", như vậy 

được nói đến. Thế nào là Thức vô biên xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
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biết rằng: ‘Thức là vô biên’, chứng và trú Thức vô 

biên xứ". Ðây gọi là Thức vô biên xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, vượt qua Không vô biên xứ, tôi 

biết rằng Thức là vô biên, chứng và trú Thức vô biên 

xứ... Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các 

tưởng câu hữu với Không vô biên xứ được tác ý và 

hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Thức vô biên xứ! Này 

Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thức vô biên xứ! Hãy 

nhứt tâm vào Thức vô biên xứ! Hãy định tâm vào 

Thức vô biên xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền,sau một thời gian, tôi vượt qua 

Không vô biên xứ, biết rằng Thức là vô biên, chứng 

và trú Thức vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

 

Vô Sở Hữu Xứ – Tương IV, 426 

1-2). .. 
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3) -- "Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ", như vậy được 

nói đến. Thế nào là Vô sở hữu xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ-

kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 

biết rằng: ‘Không có sự vật gì", chứng và trú Vô sở 

hữu xứ". Này chư Hiền, đây gọi là Vô sở hữu xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, sau khi vượt qua Thức vô biên 

xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú Vô 

sở hữu xứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, 

các tưởng câu hữu với Thức vô biên xứ được tác ý 

và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Vô sở hữu xứ. Này 

Moggalàna, hãy đặt tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy nhứt 

tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy định tâm vào Vô sở hữu 

xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, vượt qua 

Thức vô biên xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, 

chứng và trú Vô sở hữu xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 
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Phi Tưởng – Tương IV, 427 

1-2). .. 

3) -- "Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ", như vậy được nói đến. Thế nào là Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ? 

4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 

Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 

chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Ðây gọi là 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi vượt qua Vô sở hữu xứ một 

cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 

xứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các 

tưởng câu hữu với Vô sở hữu xứ được tác ý và hiện 

hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy nhứt tâm vào Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ! Hãy định tâm vào Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ!" 



 

116 MAHĀ MOGGALLĀNA 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi vượt qua 

Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ. 

8) (Như số 8 của kinh trước). 

 

Vô Tướng – Tương IV, 428 

1-2). .. 

3) -- "Vô tướng tâm định, Vô tướng tâm định" 

(animitto cete samàdhi), như vậy được nói đến. Thế 

nào là Vô tướng tâm định? 

4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 

Tỷ-kheo không tác ý tất cả tướng, chứng và trú Vô 

tướng tâm định". Ðây gọi là Vô tướng tâm định. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi không tác ý tất cả tướng, 

chứng và an trú Vô tướng tâm định. Này chư Hiền, 

do tôi trú với an trú này, (tôi đạt được) thức tùy 

thuận tướng (nimittànusarivinnànam). 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 

tôi và nói như sau: "Này Moggalàna, này 

Moggalàna, chớ có phóng dật Vô tướng tâm định! 

Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Vô tướng tâm định! 
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Hãy nhứt tâm vào Vô tướng tâm định! Hãy định tâm 

vào Vô tướng tâm định!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi không tác 

ý tất cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. 

8) Này chư Hiền, nếu ai có nói một cách chơn chánh: 

"Vị đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thắng 

trí". Người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Moggalàna là 

người đệ tử được bậc Ðạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt 

thắng trí". 

 

Sakka – Tương IV, 430 (Ðế-thích)  

1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, 

tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna như người lực sĩ 

duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 

duỗi ra, như vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước 

mặt chư Thiên ở Tàvatimsa (Tam thập Tam thiên). 

I 

3) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 

đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ 

Tôn giả Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 
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4) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 

quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Lành thay, này Thiên chủ, là quy y pháp. Do nhân 

quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Lành thay, này Thiên chủ, là quy y chúng Tăng. Do 

nhân quy y chúng Tăng, này Thiên chủ, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

5) -- Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y 

Phật. Do nhân quy y Phật, này Hiền giả Moggalàna, 

ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 

chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này.  

Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y Pháp, 

này Hiền giả Moggalàna...  
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Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y chúng 

Tăng. Do nhân quy y chúng Tăng, thưa Hiền giả 

Moggalàna, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 

hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này. 

6-7-8) Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

9-10-11) Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

12-13-14) Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

15-16-17) Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... 

(giống như số 3,4,5 như trên, với những thay đổi cần 

thiết)... 

II 

18) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 chư Thiên đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 

giả Moggalàna rồi đứng một bên. 

19) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động (avecca pasàdena) đối với đức Phật: Ðây là 

Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 

Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
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Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 

Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức 

Phật, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số chúng 

sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 

thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà 

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

mình giác hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động 

như vậy đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử 

của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 

Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh 

hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 

tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 

kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 

chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do nhân 

đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, này 

Thiên chủ, ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân 

hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này.  
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Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ hoàn toàn các 

giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy, 

không bị phá hoại, không bị lấm tấm, không bị ô 

nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, 

không bị ô nhiễm (bởi tham và si), đưa đến Thiền 

định. Do nhân đầy đủ các giới được các bậc Thánh 

ái kính, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng 

sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

20) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy 

đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: Ðây là Thế 

Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều 

Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do 

nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, thưa 

Hiền giả Moggalàna, ở đây một số chúng sanh, sau 

khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này.  

Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ lòng 

tin bất động đối với Pháp: Ðây là pháp được Thế 

Tôn khéo giảng... được người có trí tự mình giác 

hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp, 

thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số chúng sinh, 

sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  
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Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ lòng 

tin bất động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng 

đệ tử của Thế Tôn... là vô thượng phước điền ở đời. 

Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng đệ 

tử của Thế Tôn, thưa Hiền giả Moggalàna, như vậy, 

ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 

chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này.  

Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ các 

giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy... 

đưa đến Thiền định. Do nhân đầy đủ các giới được 

các bậc Thánh ái kính, thưa Hiền giả Moggalàna, 

như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này. 

21-23) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

24-26) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

27-29) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

30) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 

giả Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 
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31) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri... được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. 

32) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy 

đủ lòng tin bất động đối với đức Phật... được sanh 

lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

III 

33) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 

đến Tôn giả Mahà Moggalàna... 

34) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 

quy y Phật, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 

được 10 pháp hơn chư Thiên khác:  

1. Thiên thọ mạng,  

2. Thiên sắc,  

3. Thiên an lạc,  
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4. Thiên danh dự,  

5. Thiên thù thắng,  

6. Thiên sắc,  

7. Thiên thanh,  

8. Thiên hương,  

9. Thiên vị,  

10. Thiên xúc.  

Lành thay, này Thiên chủ, là sự quy y Pháp. Do nhân 

quy y Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 

được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: thiên thọ 

mạng... thiên xúc.  

Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng. Do nhân 

quy y Tăng, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 

được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: thiên thọ 

mạng... thiên xúc. 

35) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là quy y 

Phật... thiên xúc (như trên). 

36-38) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 Thiên nhơn... 

39-41) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 Thiên nhơn... 
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42-44) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 Thiên nhơn... 

45-47) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 Thiên nhơn... 

IV 

48) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 Thiên nhơn đi đến 

Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 

giả Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 

49) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 

Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với đức Phật: Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng 

Cúng, Chánh Biến Tri... Thế Tôn. Do nhân đầy đủ 

lòng tin bất động đối với đức Phật, ở đây một số 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 

sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 

được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: thiên thọ 

mạng... thiên xúc.  

Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với Pháp...  

Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 

động đối với chúng Tăng...  
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Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ các giới được 

bậc Thánh ái kính...  

50) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy 

đủ lòng tin bất động đối với đức Phật... thiên xúc. 

51-53) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 

54-56) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 

57-60) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 

61-63) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... 

thiên xúc. 

 

Candana – Tương IV, 438 

1-63) Rồi Thiên tử Candana... 

1-63) Rồi Thiên tử Suyàma... 

1-63) Rồi Thiên tử Santusita... 

1-63) Rồi Thiên chủ Sunimmita... 

1-63) Rồi Thiên tử Vasavatti... 
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12 Kinh ĐẠI Kinh RỪNG SỪNG BÒ – 

32 Trung I, 463 

 

ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 

(Mahagosingasuttam) 

 – Bài kinh số 32 – Trung I, 463 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng 

Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông 

Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta 

(Xá-lợi-phất) Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục-

kiền-liên), Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn 

giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly-

bà-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) cùng với một số 

Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả 

Mahamoggallana vào buổi chiều, sau khi tham thiền 

đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau 

khi đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 

– Hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn 

giả Sariputta để nghe pháp. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 
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Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 

Mahamoggallana. Rồi Tôn giả Mahamoggallana, 

Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến 

chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda 

thấy Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả 

Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn 

giả Sariputta để nghe pháp, sau khi thấy vậy liền đi 

đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: 

– Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân 

như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. 

Này Hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn 

giả Sariputta để nghe pháp. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 

Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn 

giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy 

Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 

thấy bèn nói với Tôn giả Ananda: 

– Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn 

giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 

Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 

Đêm rằm sáng trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, 

hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 

Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm chói sáng khu 
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rừng Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 

nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 

Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 

nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 

những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 

được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 

khéo quán sát; vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 

với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 

mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 

này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn 

giả Revata: 

– Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả 

lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 

hỏi Tôn giả Revata: Này Hiền giả Revata, khả ái thay 

ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 

Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng 

Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 

thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 

tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, 

thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 

tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có 
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thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn 

giả Anuruddha: 

– Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 

trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 

tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiền giả 

Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như 

trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào 

làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 

thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế 

giới. Này Hiền giả Sariputta, ví như một người có 

mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một 

ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này Hiền 

giả Sariputta, Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, 

siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 

Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 

chói khu rừng Gosinga. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn 

giả Mahakassapa: 

– Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã 

trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 

tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Này Hiền giả Kassapa, khả 
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ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền 

giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 

rừng Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự 

mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 

núi, tự mình sống khất thực, và tán thán đời sống khất 

thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc 

y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba 

y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, 

tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự 

mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự 

mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh 

không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và 

tán thán hạn tinh cần, tinh tấn, tự mình thành tựu giới 

hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình 

thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền 

định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành 

tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán 

sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát 

tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 

Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể 

làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói Tôn giả 

Mahamoggallana: 
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– Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 

đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 

chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamoggallana: Này Hiền 

giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga!... 

Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo nào có thể 

làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 

đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm). Các vị ấy hỏi 

nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 

nhau chớ không dừng lại (không trả lời được), và 

cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả 

Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 

chói khu rừng Gosinga. 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana nói với Tôn giả 

Sariputta: 

– Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự 

giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 

Tôn giả Sariputta: Này Hiền giả Sariputta, khả ái 

thay, khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây 

Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 

rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 

nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

– Ở đây, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo 

điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 

buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 

quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú 

quả ấy buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú 

vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 

Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 

thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có 

nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 

mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi 

sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 

nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 

vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo 

ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 

Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 

phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 

nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 

trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ấy 

muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào 

buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ-kheo ấy muốn an trú 

vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 

Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có 

thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Rồi Tôn giả Sariputta nói với các Tôn giả ấy: 

– Này chư Hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải 

thích của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến 
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chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn 

rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ 

như vậy thọ trì. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tôn giả ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 

những Tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi 

ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế 

Tôn: 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn 

giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch 

Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả 

Ananda từ xa đi đến; thấy vậy, con nói với Tôn giả 

Ananda: 

"– Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn 

giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 

Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 

Đếm rằm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng khắp, 

hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 

Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu 

rừng Gosinga? ’’ 

Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda 

trả lời với con như sau: 
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"– Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 

nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 

Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 

nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 

những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, 

được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 

khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 

với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 

mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 

này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 

– Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 

cho được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. 

Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã 

nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 

trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 

hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy 

nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được 

ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết 

pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu 

loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 

– Bạch Thế Tôn khi nghe nói vậy, con nói với 

Tôn giả Revata: 

"– Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả 

lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
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hỏi Tôn giả Revata: 

"– Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 

Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng 

Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 

Gosinga". 

"– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 

thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 

tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành 

tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. 

Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có thể làm 

sáng chói khu rừng Gosinga". 

– Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 

cho được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. 

Này Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui 

thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không 

gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn 

lui tới các chỗ không tịch. 

– Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với 

Tôn giả Anuruddha như sau: 

"– Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 

trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 

tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: 
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"– Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 

rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 

Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 

rừng Gosinga?" 

Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả 

Anuruddha nói với con: 

"– Này Hiền giả Sariputta, ở đây, Tỷ-kheo với 

thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế 

giới. Này Hiền giả Sariputta, ví như một người có 

mắt, lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát 

một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này 

Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo với thiên nhãn thanh 

tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 

Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 

chói khu rừng Gosinga". 

- Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho 

được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. 

Này Sariputta, chính Anuruddha với thiên nhãn 

thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 

– Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 

giả Mahakassapa: 

"– Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha 

đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
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chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: 

"– Khả ái thay ngôi rừng Gosinga!... (như 

trên)... Này Hiền giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm 

sáng chói khu rừng Gosinga?" 

Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả 

Mahakassapa nói với con: 

"– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự 

mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 

núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất 

thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc 

y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh 

ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu 

dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, 

tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, tự mình 

sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 

nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán 

hạnh tinh cần, tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh 

và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu 

thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự 

mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, 

tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, 

tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự 

thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiền giả Sariputta, 

hạng Tỷ-kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng 
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Gosinga." 

– Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 

chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này 

Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán 

thán đời sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải 

thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 

kiến. 

– Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 

giả Mahamoggallana: 

"– Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 

đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 

chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamoggallana: 

"– Này Hiền giả Moggallana, khả ái thay khu 

rưng Gosinga!... Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-

kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 

Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả 

Mahamoggallana nói với con: 

"– Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 

đàm luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau 

câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, 

chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc 

đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này Hiền giả 
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Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 

chói khu rừng Gosinga. " 

– Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 

chơn chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này 

Sariputta, Moggallana là bậc thuyết về Chánh pháp. 

Được nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana bạch 

Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con nói với Tôn giả Sariputta, 

như sau: 

"– Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo 

sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 

Tôn giả Sariputta: 

"– Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 

Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng 

khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền 

giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói 

khu rừng Gosinga?" 

– Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả 

Sariputta nói với con: 

"– Ở đây, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo 

điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 

buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 

quả nào vị ấy an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả 

ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú 

vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 

Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 

thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có 

nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 

mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi 

sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 

nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 

vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo 

ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 

Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 

phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 

nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, Tỷ-kheo 

ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy 

muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào 

buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi 

chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền 

giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm 

sáng chói khu rừng Gosinga?." 

– Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời 

cho được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. 

Này Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, 

không phải Sariputta không điều phục được tâm. An 
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trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 

trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn 

an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; 

an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị 

ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 

Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi 

được đặt ra)? 

– Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời.  

Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo 

nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?  

Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 

khi đi khất thực về, ngồi kiết-già, lưng thẳng, đặt 

niệm trước mặt, và nghĩ rằng: "Ta sẽ không bỏ ngồi 

kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải 

thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này 

Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 

chói khu rừng Gosinga. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy 

hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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13 Như một dưỡng mẫu, hướng dẫn đến 

tối thượng nghĩa - Kinh PHÂN BIỆT 

VỀ SỰ THẬT – 141 Trung III, 559 

 

KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT 

(Saccavibhangacitta suttam) 

– Bài kinh số 141 – Trung III, 559 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), 

Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc 

Uyển). Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo".  

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

Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

– Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 

Uyển, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nại. Không một 

Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm 

thiên hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyển vận 

ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
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kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh-

đế. 

Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi 

thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ 

Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết.. về Tập khổ 

Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt 

Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt đạo 

Thánh đế.  

Vô thượng Pháp luân, này các Tỷ-kheo, đã được 

Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển 

vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la 

nại. Không một Sa-môn, Bà-la-môn .. hay một ai ở 

đời có thể chận đứng.. tức là sự khai thị, tuyên 

thuyết.. bốn Thánh đế.  

Này các Tỷ-kheo, hãy thân cận Sariputta và 

Moggallana, Này các Tỷ-kheo, hãy gần gũi Sariputta 

và Moggallana; các vị ấy là những Tỷ-kheo hiền trí 

(pandita), là những vị sách tấn các đồng Phạm hạnh. 

Như một sanh mẫu, này các Tỷ-kheo, như vậy là 

Sariputta! Như một dưỡng mẫu, như vậy là 

Moggalana! Này các Tỷ-kheo, Sariputta hướng dẫn 

đến quả Dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến 

tối thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, Sariputta có thể 

khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
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phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn Thánh đế. 

Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện 

Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. 

Tại đấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 

không bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này chư Hiền".  

– "Thưa vâng, Hiền giả". Các Tỷ-kheo ấy vâng 

đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

– Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế 

Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở 

vườn Lộc Uyển, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự 

khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 

phân biệt, hiển lộ về Khổ diệt đạo Thánh đế. 

 Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế?  

 Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là 

khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không 

được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. 

 Này chư Hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, 

xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự 
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xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này 

chư Hiền, như vậy gọi là sanh. 

 Này chư Hiền, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự 

hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 

da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là già. 

 Này chư Hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ 

trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử 

vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ 

tử thi. Này chư Hiền như vậy gọi là chết. 

 Này chư Hiền, thế nào là sầu? Này chư Hiền, 

với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 

khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay 

sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy. Này chư 

Hiền, như vậy gọi là sầu. 

 Này chư Hiền, thế nào là bi? Này chư Hiền, với 

những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; 

với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự 

đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, 

sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người 

ấy. Này chư Hiền, như vậy gọi là bi. 
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 Này chư Hiền, thế nào là khổ? Này chư Hiền, 

sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về 

thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không 

sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, như 

vậy gọi là khổ. 

 Này chư Hiền, thế nào là ưu? Này chư Hiền, 

sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, 

sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng 

khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, như vậy 

gọi là ưu. 

 Này chư Hiền, thế nào là não? Này chư Hiền, 

với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác; 

với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự 

đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất 

vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này chư 

Hiền, như vậy gọi là não. 

 Này chư Hiền, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này 

chư Hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự 

mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối! 

Mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 

mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy 

gọi là cầu bất đắc khổ. Này chư Hiền, chúng 

sanh bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chi 

phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng 

sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, khởi sự 
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mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, 

ưu, não chi phối!" Mong rằng ta khỏi đương 

chịu sầu, bi, khổ, ưu não!" Lời mong cầu ấy 

không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất 

đắc khổ. 

 Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ 

uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng 

thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này chư 

Hiền, như vậy tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 

 Này chư Hiền, thế nào là Khổ tập Thánh đế? Sự 

tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, 

tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; như dục ái, hữu ái, 

vô hữu ái. Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ tập 

Thánh đế. 

 Này chư Hiền, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? 
Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả 

ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái 

ấy). Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh 

đế. 

 Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh 

đế? Đó là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 

kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 

định. 
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 Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này 

chư Hiền, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, 

tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tri kiến. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư 

duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất 

hại. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế 

không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 

không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiến. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự 

chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự 

chế không tà dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi 

là chánh nghiệp. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này 

chư Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, 

sinh sống bằng chánh mạng. Này chư Hiền, 

như vậy gọi là chánh mạng. 

 Này chư Hiền, và thế nào là chánh tinh tấn? 

Này chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, 

bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
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không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 

quyết tâm, trì chí. Đối với cái ác, bất thiện pháp 

đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, 

tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện 

pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 

sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì 

chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi 

lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 

hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 

mãn; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này 

chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên 

thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 

ngự tham ưu ở đời... trên các cảm thọ... trên các 

tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh 

giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 

 Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này 

chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 

pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 

thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. (Vị 

Tỷ-kheo ấy) diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú 

Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, 
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(Tỷ-kheo) ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, 

thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 

niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba (Tỷ-

kheo ấy) xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 

trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 

không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, 

như vậy gọi là chánh định. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt đạo 

Thánh đế. 

Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế 

Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở 

vườn Lộc Uyển, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nại, 

Không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 

(vương), Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chuyển 

vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi 

thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh 

đế. 

Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-

kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy.  
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14 Nói chuyện với Thế Tôn bằng Thiên 

nhĩ thông - Kinh Cái Ghè – Tương II, 

480  

 

Cái Ghè – Tương II, 480 

1) Như vầy tôi nghe.  

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-

đà Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc).  

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahà 

Moggallàna cùng ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 

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

một tịnh xá.  

3) Rồi Tôn giả Sàriputta, từ chỗ độc cư Thiền tịnh 

đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggallàna; sau khi 

đến, nói lên với Tôn giả Mahà Moggallàna những lời 

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

đón hỏi thăm thân hữu bèn ngồi xuống một bên.  

4) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với 

Tôn giả Mahà Moggallàna:  

- Này Hiền giả Moggallàna, các căn của Hiền giả thật 

là tịch tịnh; sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có 
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phải hôm nay Tôn giả Mahà Moggallàna an trú với 

sự an trú tịnh lạc?  

- Thưa Hiền giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô 

thiển. Tôi có được một cuộc pháp thoại.  

5) - Với ai, Tôn giả Mahà Moggallàna có được một 

cuộc đàm luận về Chánh pháp?  

- Thưa Hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế 

Tôn.  

6) - Ở xa, thưa Hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế 

Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 

Anàthapindika. Có phải Tôn giả Mahà Moggallàna 

đi đến Thế Tôn bằng thần thông hay Thế Tôn đi đến 

Tôn giả Mahà Moggallàna bằng thần thông?  

7) -Thưa Hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng 

thần thông. Và Thế Tôn cũng không đi đến tôi bằng 

thần thông. Tôi như thế nào thời Thế Tôn được thiên 

nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy! Thế Tôn 

như thế nào thời tôi được thiên nhãn thanh tịnh, cả 

thiên nhĩ nữa như vậy.  

8) -Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả 

Mahà Moggallàna với Thế Tôn?  

9)  Ở đây, thưa Hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn:  
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"- Bạch Thế Tôn ở đây tinh cần, tinh tấn, được gọi là 

tinh cần, tinh tấn. Như thế nào bạch Thế Tôn là tinh 

cần, tinh tấn?".  

10) Khi được nói vậy, thưa Hiền giả, Thế Tôn nói 

với tôi:  

"- Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, 

tinh tấn: "Dầu cho da, dây gân và xương có khô 

héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì 

có thể lấy sức lực của người, tinh tấn của người, nỗ 

lực của người có thể đạt được; nếu chưa đạt được, 

thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ". Như 

vậy, này Moggallàna, là sự tinh cần, tinh tấn".  

11) Như vậy, này Hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa 

Thế Tôn và tôi.  

12) - Ví như, này Hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ 

đem đặt dài theo Hy-mã-lạp sơn, vua các loài núi. 

Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn 

giả Mahà Moggallàna. Mong rằng Tôn giả Mahà 

Moggallàna, bậc đại thần thông, đại uy lực, nếu 

muốn hãy sống cho đến một kiếp.  

13) - Ví như, này Hiền giả, một nắm muối nhỏ được 

đem đặt dài theo một ghè muối lớn. Cũng vậy, là 

chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Sàriputta.  
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14) Tôn giả Sàriputta được Thế Tôn dùng nhiều 

phương tiện xưng tán, tán thán, tán dương:  

Như vị Xá-lợi-phất,  

Về trí tuệ, giới luật,  

Và cả về tịch tịnh,  

Ông là bậc đệ nhất.  

Tỷ-kheo đạt bỉ ngạn,  

Cũng là bậc tối thượng.  

15) Như vậy, hai bậc Long Tượng ấy (Nàgà) cùng 

nhau hoan hỷ, tán thán trong câu chuyện khéo nói, 

khéo thuyết.  
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15 Pháp môn nhiễm dục lậu và không 

nhiễm dục lậu - Kinh Dục Lậu – 

Tương IV, 298  

 

Dục Lậu – Tương IV, 298 

1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ có một hội đường mới của những 

người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 

lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 

người nào đến ở. 

3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 

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

một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 

Kapilavatthu bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những 

người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 

lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 

người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy 

sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các người 

Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy, sẽ đưa 
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đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 

Sakka ở Kapilivatthu. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết 

Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 

Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi đi đến hội 

đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội 

đường với những tấm đệm, cho bày biện các chỗ 

ngồi, cho sắp đặt ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 

đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải 

đệm. Các chỗ ngồi đã được bày biện. Một ghè nước 

đã được đặt sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 

Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 

6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ-

kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi 

vào hội đường và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt 

hướng về phía Ðông. Chúng Tỷ-kheo, sau khi rửa 

chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào bức 

tường phía Tây, mặt hướng về phía Ðông, với Thế 

Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau 

khi rửa chân, bước vào hội đường, ngồi dựa vào bức 

tường phía Ðông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 

Tôn phía trước mặt. 
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7) Rồi Thế Tôn, phần lớn của đêm, với pháp thoại 

thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 

hoan hỷ các người Sakka ở Kapilavatthu. Rồi Thế 

Tôn giải tán họ với câu: 

-- Này các Sakka, đêm đã quá khuya, nay các Ông 

hãy làm những gì các Ông nghĩ là hợp thời. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, 

từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu 

hướng về Ngài rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 

Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả 

Mahà Moggalàna: 

-- Này Moggalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 

buồn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại 

cho chúng Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn 

nằm xuống. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 

9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gấp 

bốn lại, và nằm xuống phía hông bên phải, trong 
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dáng nằm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 

niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. 

10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-

kheo: 

-- Này chư Hiền. 

-- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 

Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

-- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng cho chư Hiền về pháp 

môn nhiễm dục lậu, và pháp môn không nhiễm 

dục lậu. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 

giảng. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 

Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

11) -- Và này chư Hiền, thế nào là nhiễm dục lậu?  

Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, 

sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 

Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 

không được trừ diệt không có dư tàn. 

... Khi lưỡi nếm vị...  

... Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét 

bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an 

trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác 

bất thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không 

có dư tàn. 

12) Này chư Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục 

lậu đối với các sắc do mắt nhận thức... đối với các 

vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do ý nhận 

thức.  

Tỷ-kheo sống như vậy, này chư Hiền, nếu Màra có 

đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra nắm được cơ hội, 

Màra nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, 

ngang qua lưỡi, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm 

được đối tượng.... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua 

ý, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 

13) Cũng vậy, này chư Hiền, như một cái nhà lợp 

bằng cây lau hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa 

đến ba bốn năm. Nếu từ phương Ðông có người đến, 

với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ nắm được cơ hội, 
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sẽ nắm được đối tượng. Nếu một người từ phương 

Tây đến... Nếu một người từ phương Bắc đến... Nếu 

một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ 

phương dưới đến... Nếu một người từ phương trên 

đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với bó đuốc 

cháy đỏ, ngọn lửa nắm được cơ hội, ngọn lửa nắm 

được đối tượng.  

Cũng vậy, này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống như vậy. 

Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra nắm 

được cơ hội, Màra nắm được đối tượng... Nếu Màra 

có đến vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến vị 

ấy, ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm 

được đối tượng. 

14) Này chư Hiền, sống như vậy, các sắc chinh phục 

vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các 

sắc. Các tiếng chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 

Tỷ-kheo chinh phục các tiếng. Các hương chinh phục 

vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các 

hương. Các vị chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 

Tỷ-kheo chinh phục các vị. Các xúc chinh phục vị Tỷ-

kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các xúc. Các 

pháp chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo 

chinh phục các pháp.  

Này chư Hiền, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chinh 

phục, bị tiếng chinh phục, bị hương chinh phục, bị vị 
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chinh phục, bị xúc chinh phục, bị pháp chinh phục, 

không phải không bị chinh phục. Chinh phục vị ấy là 

các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, 

đầy sợ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 

lai là già chết. Như vậy, này chư Hiền, là nhiễm dục 

lậu. 

15) Và này chư Hiền, thế nào là không nhiễm dục 

lậu?  

Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 

không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 

không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 

lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 

thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 

được đoạn diệt không có dư tàn. 

…Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, vị ấy không 

thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp 

không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 

lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải 

thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 

được đoạn diệt không có dư tàn.  

Này chư Hiền, đây gọi là vị Tỷ-kheo không bị nhiễm 

dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức... đối với 

các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do ý nhận 

thức...  
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Tỷ-kheo sống như vậy, này chư Hiền, nếu Màra có 

đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra không nắm được cơ 

hội, Màra không nắm được đối tượng... Nếu Màra 

có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được 

cơ hội, Màra không nắm được đối tượng... Nếu Màra 

có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra không nắm được cơ 

hội, Màra không nắm được đối tượng. 

16) Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn 

hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, 

vừa mới xoa trét, nếu có người từ phương Ðông lại 

với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được 

cơ hội, không nắm được đối tượng... từ phương Tây 

đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 

phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bất cứ 

phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 

không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. 

17) Sống như vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo chinh 

phục các sắc, không phải các sắc chinh phục Tỷ-

kheo. Tỷ-kheo chinh phục các tiếng, không phải các 

tiếng chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các 

hương, không phải các hương chinh phục Tỷ-kheo. 

Tỷ-kheo chinh phục các vị, không phải các vị chinh 

phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các xúc, không 

phải các xúc chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh 
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phục các pháp, không phải các pháp chinh phục Tỷ-

kheo.  

Này chư Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo chinh phục các 

sắc, chinh phục các tiếng, chinh phục các hương, 

chinh phục các vị, chinh phục các xúc, chinh phục 

các pháp, không phải bị chinh phục. Chính vị ấy 

chinh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa 

đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục 

tương lai là già chết. Như vậy, này chư Hiền, là 

không nhiễm dục lậu. 

18) Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Màha 

Moggalàna: 

-- Lành thay, lành thay, này Moggalàna! Lành thay, 

này Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về 

pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 

nhiễm dục lậu. 

19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc 

Ðạo Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ 

lời Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết. 
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16 TIỂU Kinh ĐOẠN TẬN ÁI – 37 Trung 

I, 549 

 

TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI 

(Culatanhasankhava suttam) 

 – Bài kinh số 37 – Trung I, 549 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông 

Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 

(Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế 

Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một 

bên. Thiên chủ Sakka đứng một bên bạch Thế Tôn. 

– Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 

độ nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành 

tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 

phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 

chư Thiên và loài Người? 

– Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như 

sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 

với tất cả pháp".  
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 Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: 

"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất 

cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp.  

 Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt 

ráo tất cả pháp. 

 Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một 

cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc 

thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán 

tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán 

tánh xả ly trong các cảm thọ ấy.  

 Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán 

tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán 

tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp 

trước một vật gì ở đời. 

 Do không chấp trước nên không phiền não, do 

không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy 

tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 

việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này 

nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức 

độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu 

cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, 

cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối 

thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

Rồi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ 

lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
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hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ.  

Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngồi 

cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả 

Mahamoggallana suy nghĩ: "Không hiểu Dạ-xoa 

(Yakkaha) kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có 

tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ- xoa kia, sau 

khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không?"  

Rồi Tôn giả Mahamoggallana, như người lực sĩ 

duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 

duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường 

và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Lúc 

bấy giờ Thiên chủ Sakka, với đầy đủ năm trăm nhạc 

khí chư thiên, đang vui chơi tại vườn Nhất bạch liên. 

Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả từ xa đến, bảo năm 

trăm nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến Tôn giả 

Mahamoggallana, sau khi đến, thưa với Tôn giả 

Mahamoggallana: "Hãy đến đây, Thiện hữu 

Moggallana; thiện lai, Thiện hữu Moggallana! Này 

Thiện Hữu Moggallana, lâu lắm Thiện hữu mới có 

dịp đến đây. Hãy ngồi, Thiện hữu Moggallana, trên 

chỗ đã soạn sẵn". Tôn giả Mahamoggallana, ngồi 

xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka 

lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi 

Tôn giả Mahamoggallana nói với Thiên chủ Sakka 

đang ngồi xuống một bên: 
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– Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 

đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 

chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết 

giảng ấy. 

– Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều 

công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm 

cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Ba 

mươi ba. Lại nữa, này Thiện hữu Moggallana, lời 

thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững , 

khéo suy tư, khéo thẩm lự nên không thể mau quên 

được. Này Thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi 

chiến tranh giữa chư Thiên và chúng Asura (A-tu-

la). Này Thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này, 

chư Thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu 

Moggallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp 

thắng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây dựng 

một lâu đài tên là Vejayanta (Tối Thắng Điện). Này 

Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta ó cđến một 

trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà 

có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên 

nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu 

Moggallana, Thiện hữu có muốn xem những điều 

khả ái của lâu đài Vejayanta không? 

Tôn giả Mahamoggallana im lặng nhận lời. Rồi 

Thiên chủ Sakka cùng với đại vương Vessavana để 
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Tôn giả Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài 

Vejayanta. Các thị nữ của Thiên chủ Sakka thấy Tôn 

giả Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy, liền 

hổ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình. Ví 

như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn, bẽn lẽn; 

cũng như vậy, các thị nữ của Thiên chủ Sakka, khi 

thấy Tôn giả Mahamoggallana liền hổ thẹn, bẽn lẽn, 

vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên chủ Sakka và 

đại vương Vessavana đưa Tôn giả Mahamoggallana 

đi thăm và xem khắp lâu đài Vejayanta: "Này Thiện 

hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đài 

Vejayanta; xem điều khả ái này của lâu đài 

Vejayanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do 

Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa; và loài Người, khi 

thấy cái gì khả ái liền nói: "Thật sự, cái này chói sáng 

từ chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Cái này chói sáng 

nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời 

xưa".  

Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: "Dạ-

xoa này sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy 

làm cho vị này hoảng sợ". Tôn giả Mahamoggallana 

liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm 

cho lầu Vejayanta rung động, chuyển động, chấn 

động mạnh. Thiên chủ Sakka, đại vương Sessavana 

và chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, tâm cảm thấy kỳ 

diệu, hy hữu: "Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay 
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đại thần thông lực, đại oai lực của Tôn giả Sa-môn! 

Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này 

rung động, chuyển động, chấn động mạnh!" Tôn giả 

Mahamoggallana sau khi biết Thiên chủ Sakka đã 

hoảng sợ, lông tóc dựng ngược liền nói với Thiên 

chủ Sakka: 

– Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 

đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 

chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết 

giảng ấy. 

Ở đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ 

Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng 

một bên. Này Thiện hữu Moggallana, sau khi đứng 

một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau: 

"– Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ 

nào, một Tỷ-kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành 

tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 

phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 

chư Thiên và loài Người? 

Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Moggallana, 

Thế Tôn nói với tôi như sau: 

"– Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe 

như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 



 

173 MAHĀ MOGGALLĀNA 

với tất cả pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi 

biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả 

pháp". Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 

cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, 

vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly 

tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả 

ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh 

vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh 

đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy 

nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không 

chấp trước nên không phiền não; do không phiền 

não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: "Sanh 

đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã 

làm, không còn trở lại đời này nữa". "Này Thiên chủ, 

một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-kheo 

ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an 

ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh 

viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài 

Người". 

Như vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế Tôn 

nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana, sau khi hoan hỷ, 

tín cho lời Thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ 

duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 

duỗi ra, biến mất giữa chư thiên ở cõi trời Ba mươi 
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ba, và hiện ra tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. 

Sau khi Tôn giả Mahamoggallana đi chẳng bao lâu, 

các thị nữ của Thiên chủ Sakka nói với Thiên chủ 

Sakka như sau: 

– Thưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc 

Đạo sư của Thiên chủ? 

– Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc Đạo 

Sư của ta. Vị ấy là đồng phạm hạnh với ta, Tôn giả 

Mahamoggallana. 

– Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên 

chủ, có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có 

đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc 

Đạo Sư của Thiên chủ. 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana đến tại chỗ Thế 

Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 

một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 

Mahamoggallana bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế 

Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt 

cho một Dạ-xoa có đại oai lực? 

– Này Moggallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ 

Sakka đến tại chỗ Ta ở, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi 
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đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này 

Moggallana, Thiên chủ Sakka bạch với Ta: 

"– Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 

độ nào, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 

thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 

cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 

giữa chư Thiên và loài Người? 

Khi nghe nói vậy, này Mahamoggallana, Ta nói 

với Thiên chủ Sakka: 

"– Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe 

như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 

với tất cả pháp". Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được 

nghe như sau: "Thật không xứng đáng nếu có thiên 

vị đối với tất cả pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau 

khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất 

cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 

một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 

lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán 

tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán 

tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán 

tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán 

tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm 

thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do 

không chấp trước nên không phiền não, do không 



 

176 MAHĀ MOGGALLĀNA 

phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: 

"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 

làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". 

 Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ 

như vậy, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 

thành tựu, cứu cảnh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 

cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 

giữa chư Thiên và loài Người". 

Như vậy, này Moggallana, Ta biết Ta vừa nói 

một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên chủ 

Sakka. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 

Mahamoggallana hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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17 Ta sẽ lãnh đạo chúng Tăng - Kinh 

KAKUDHA – Tăng II, 507 

 

KAKUDHA – Tăng II, 507 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn 

Ghosita. Lúc bấy giờ Kakudha, người Koliya, là thị 

giả của Tôn giả Mahàmoggallàna vừa mệnh chung 

và sanh ra với một thân do ý tạo, thân ấy với tự thể 

có được (to rộng) ví như hai hay ba thửa ruộng làng 

ở Magadha. Vị ấy, với tự thể như vậy, không làm cho 

tự mình hay làm cho người khác bị bệnh.  

Rồi Thiên tử Kakudha đi đến Tôn giả 

Mahàmoggallàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Mahàmoggallàna rồi đứng một bên. Thiên tử 

Kakudha thưa với Tôn giả Mahàmoggallàna: 

- Thưa Tôn giả, Devadatta có khởi lên ý muốn như 

sau: "Ta sẽ lãnh đạo chúng Tăng". Với tâm khởi lên 

như vậy, thưa Tôn giả, thần thông của Devadatta bị 

thối thất. 

Thiên tử Kakudha nói lên như vậy, nói như vậy xong, 

đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggallàna, thân phía hữu 

hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Tôn giả 

Mahàmoggallàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
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lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 

bên, Tôn giả Mahàmoggallàna bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Kakudha, người xứ Koliya, là thị 

giả của con, mệnh chung không bao lâu, sanh ra với 

thân do ý tạo thành, thân ấy với tự thể có được (to 

rộng) ví như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. 

Vị ấy với tự thể như vậy, không làm cho tự mình hay 

làm cho người khác bị bệnh. Rồi Thiên tử Kakudha 

đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một 

bên. Thiên tử Kakudha, bạch Thế Tôn, Thiên tử 

Kakudha thưa với con: "Thưa Tôn giả, Devadatta có 

khởi lên ý muốn như sau: "Ta sẽ lãnh đạo chúng 

Tăng". Với tâm khởi lên như vậy. Thưa Tôn giả, thần 

thông của Devadatta bị thối thất". Thiên tử Kakudha, 

bạch Thế Tôn, nói lên như vậy. Nói như vậy xong, 

đảnh lễ con, rồi thân phía hữu hướng về con rồi biến 

mất. 

- Này Moggallàna, có phải Thầy với tâm của mình 

biết được tâm của Thiên tử Kakudha rằng: "Điều gì 

Thiên tử Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, 

không thể khác được"? 

- Bạch Thế Tôn, với tâm của con, con biết được tâm 

của Thiên tử Kakudha rằng: "Điều gì Thiên tử 

Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, không thể 

khác được". 
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- Này Moggallàna, hãy phòng hộ lời nói này! Này 

Moggallàna, hãy phòng hộ lời nói này. Nay kẻ ngu 

si ấy sẽ tự mình thấy rõ tự mình. Này Moggallàna, 

có năm bậc Đạo sư này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 

nào là năm? 

2. Ở đây, này Moggallàna, có vị Đạo sư, giới không 

thanh tịnh lại tự cho rằng: "Ta có giới thanh tịnh. 

Giới của ta thanh tịnh, chói sáng, không có uế 

nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: "Tôn 

giả Đạo sư này có giới không thanh tịnh, lại tự nghĩa 

rằng: "ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh tịnh, 

trong sáng, không uế nhiễm". Nếu ta tin cho các cư 

sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không bằng lòng. 

Và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử 

sự như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các 

vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 

dược phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã 

sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này 

Moggallàna, các đệ tử che chở giới cho bậc Đạo sư, 

và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở về 

giới cho mình. 

3. Lại nữa, này Moggallàna ở đây có bậc Đạo sư 

mạng sống không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta có 

mạng sống thanh tịnh. Mạng sống của ta thanh tịnh 

chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết 
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về vị ấy như sau: "Vị Tôn giả Đạo sư này có mạng 

sống không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta có mạng 

sống thanh tịnh. Mạng sống của ta thanh tịnh, trong 

sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư 

sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư ấy không bằng lòng, 

và nếu vị ấy không bằng lòng thời chúng ta sẽ xử sự 

như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các vật 

dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 

phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ 

được biết do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, 

các đệ tử che chở mạng sống cho bậc Đạo sư và bậc 

Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở mạng sống 

cho mình. 

4. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư 

thuyết pháp không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta 

thuyết pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh 

tịnh, chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ 

tử biết về vị ấy như sau: "Tôn giả Đạo sư này thuyết 

giảng không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta thuyết 

pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong 

sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư 

sĩ biết như vậy, thời bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử 

sự như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các 

vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 

dược phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã 

sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này 
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Moggallàna, các đệ tử phòng hộ sự thuyết pháp cho 

bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử 

che chở thuyết pháp cho mình. 

5. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư trả 

lời không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta trả lời thanh 

tịnh. Trả lời của ta thanh tịnh, chói sáng, không có 

uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: 

"Tôn giả Đạo sư này trả lời không thanh tịnh, lại nghĩ 

rằng: "Ta trả lời thanh tịnh. Trả lời của ta thanh tịnh, 

chói sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho 

các cư sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không bằng 

lòng và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ 

xử sự như thế nào mới được". Và vị ấy được các vật 

dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 

phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ 

được biết do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, 

các đệ tử che chở trả lời cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo 

sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở trả lời cho 

mình. 

6. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư tri 

kiến không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta có tri kiến 

thanh tịnh. Tri kiến của ta thanh tịnh, chói sáng, 

không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy 

như sau: "Tôn giả Đạo sư này tri kiến không thanh 

tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta có tri kiến thanh tịnh. Tri 
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kiến của ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế 

nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, 

thời vị Đạo sư sẽ không bằng lòng và nếu vị ấy không 

bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào mới 

được". Và vị ấy được các vật dụng nhu yếu như y, 

đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do việc 

làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, các đệ tử che chở 

tri kiến cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ 

đợi các đệ tử che chở tri kiến cho mình. 

7. Này Moggallàna, Ta có giới thanh tịnh, và Ta tự 

rõ biết: "Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 

có uế nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về giới, 

và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về giới.  

Mạng sống của Ta thanh tịnh. Ta tự rõ biết: "Mạng 

sống của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế 

nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về mạng 

sống, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở cho 

Ta về mạng sống.  

Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 

"Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 

"Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 

có uế nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về 

thuyết pháp và Ta không có chờ đợi các đệ tử che 

chở Ta về thuyết pháp.  
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Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 

có uế nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về các 

câu trả lời, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở 

Ta về các câu trả lời.  

Tri kiến của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: "Tri kiến 

của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". 

Các đệ tử không có che chở Ta về tri kiến, và Ta 

không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri kiến. 
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18 Thánh im lặng là thế nào  - Kinh 

Kolita – Tương II, 477  

 

Kolita – Tương II, 477 

1) Như vầy tôi nghe.  

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

Anàthapindika.  

2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggallàna gọi các Tỷ-

kheo:  

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà 

Moggallàna.  

3) Tôn giả Mahà Moggallàna nói:  

- Ở đây, này Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư, 

tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: "Thánh im 

lặng được gọi là Thánh im lặng. Thế nào là Thánh 

im lặng?"  
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4) Rồi này các Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Ở 

đây, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 

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

không tứ, nội tĩnh nhất tâm". Như vậy gọi là Thánh 

im lặng.  

5) Rồi này các Hiền giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và 

trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 

không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các 

Hiền giả, khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các 

tưởng câu hữu với tầm, các tác ý hiện khởi và hiện 

hành.  

6) Rồi này các Hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông 

đến với tôi và nói: "Moggallàna, Moggallàna, chớ có 

phóng dật. Này Bà-la-môn, đối với Thánh im lặng, 

hãy an trú tâm vào Thánh im lặng, hãy chú nhất tâm 

vào Thánh im lặng, hãy chú định tâm vào Thánh im 

lặng".  

7) Rồi này các Hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt 

tầm và tứ, chứng và trú vào Thiền thứ hai, một trạng 

thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 

tĩnh nhứt tâm.  

Này các Hiền giả, nếu ai nói một cách chơn chánh, 

sẽ nói như sau: "Được bậc Đạo Sư hỗ trợ, vị đệ tử 

chứng đạt đại thắng trí". Người ấy nói một cách chơn 



 

186 MAHĀ MOGGALLĀNA 

chánh, sẽ nói về tôi: "Được bậc Đạo Sư hỗ trợ, vị đệ 

tử chứng đạt đại thắng trí".  
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19 Đuổi ra khỏi hội chúng - Kinh NGÀY 

TRAI GIỚI – Tăng III, 565 

 

NGÀY TRAI GIỚI –Tăng III, 565 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 

chỗ lâu đài mẹ Migàra. Lúc bấy giờ Thế Tôn, nhân 

ngày trai giới, đang ngồi, có chúng Tăng đoanh vây.  

Rồi Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và canh 

một đã qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y thượng vào 

một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế 

Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, 

chúng Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn 

hãy đọc giới bổn cho các Tỷ-kheo.  

Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 

2. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, 

và canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y 

thượng vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn 

và bạch Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, 

chúng Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn 

hãy đọc giới bổn cho các Tỷ-kheo. 

3. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, 

và canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã 

sáng rõ, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y thượng vào một 

bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, 

chúng Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn 

hãy đọc giới bổn cho các Tỷ-kheo. 

- Này Ànanda, hội chúng không được thanh tịnh. 

4. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: 

"Đề cập đến người nào, Thế Tôn đã nói: "Này 

Ànanda, hội chúng không được thanh tịnh "?  

Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, với tâm của mình, 

chú tâm tác ý đến toàn thể chúng Tỷ-kheo Tăng, Tôn 

giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở 

hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che 

đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận là Sa-môn, 

không phải sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là sống 

Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh 

tình bất tịnh, đang ngồi giữa chúng Tỷ-kheo; thấy 
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vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến người ấy, sau 

khi đến, nói với người ấy:  

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy ông. 

Đối với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-

kheo. 

- Được nói như vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, 

Tôn giả Mahàmoggallàna nói với người ấy:  

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. 

Đối với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-

kheo. 

Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả 

Mahàmoggallàna nói với người ấy:  

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. 

Đối với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-

kheo. 

Lần thứ ba, người ấy im lặng.  

5. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna nắm lấy cánh tay 

người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi 

đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội 

chúng đã thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới 

bổn cho chúng Tỷ-kheo. 

- Thật vi diệu thay, này Mahàmoggallàna! Thật hy 

hữu thay, này Mahàmoggallàna! Cho đến khi bị nắm 

tay, kẻ ngu si kia mới đi.  

Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hành trì Uposatha 

(Bố-tát), hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, này các 

Tỷ-kheo, Ta sẽ không đọc giới bổn. Này các Tỷ-kheo, 

không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có 

thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh 

tịnh.  

7. Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi 

diệu chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các 

Asurà (A-tu-la) thích thú biển lớn. Thế nào là tám?  

Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận 

hướng … (như trên 19, từ số 2 đến số 9) … Này các 

Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do 

thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) thích thú biển 

lớn. 
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Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu 

chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các 

Asurà thích thú biển lớn.  

8. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật 

này có tám pháp vi diệu chưa từng có này mà do thấy 

vậy, thấy vậy, các Tỷ kheo thích thú Pháp và Luật 

này. Thế nào là tám?  

Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, 

tuần tự thuận hướng … (như trên 19 số 11 với những 

thay đổi cần thiết ) … Này các Tỷ-kheo, trong Pháp 

và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà 

do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ trong 

Pháp và Luật này.  

Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có tám vi 

diệu, chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các 

Tỷ-kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này.  
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20 Đạo hành khổ, thắng trí nhanh - Kinh 

SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA – 

Tăng II, 109 

 

SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA – Tăng II, 109 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 

sau khi đến, nói lên với Tôn giả Moggallàna những 

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

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

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 

giả Moggallàna: 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 

Thế nào là bốn?  

- Đạo hành khổ, thắng trí chậm;  

- Đạo hành khổ, thắng trí nhanh;  

- Đạo hành lạc, thắng trí chậm;  

- Đạo hành lạc, thắng trí nhanh.  

Này Hiền giả, có bốn đạo hành này.  

2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành 

nào do đi đến đạo hành này, tâm của Hiền giả được 

giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 
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- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 

nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành 

khổ, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 

Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này Hiền giả, có bốn 

đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, 

đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành 

này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 

không có chấp thủ.  

 

MOGGALLÀNA VÀ SÀRIPUTTA – Tăng II, 110 

1. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sàriputta … 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Moggallàna nói với 

Tôn giả Sàriputta: 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 

nào là bốn? … Này Hiền giả, có bốn đạo hành này.  

2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành 

nào do đi đến đạo hành này, tâm của Hiền giả được 

giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 

Thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo 

hành khổ, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí 

chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh.  
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Này Hiền giả, trong bốn đạo hành này, đạo hành lạc, 

thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi 

được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.  
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21 Đệ nhất Thần thông - Kinh CÁC VỊ 

TỶ KHEO 1 - Tăng I, 49 

 

CÁC VỊ TỶ KHEO 1 – Tăng I, 49 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 

các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-

nhã Kiều-trần-như). 

2. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

3. Trong các vị... có thần thông, tối thắng là 

Mahàmoggalàna. 

4. Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 

Mahàkassapa. 

5. Trong các vị... thiên nhãn... tối thắng là 

Anuruddha. 

6. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 

Bhaddiva Kàligodhàputta. 

7. Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tối thắng là 

Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 
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8. Trong các vị... rống tiếng rống con sư tử, tối thắng 

là Pindola Bhàradvàja. 

9. Trong các vị... thuyết pháp, tối thắng là Punna 

Mantàniputta. 

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 

rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, 

tối thắng là Mahàkaccàna. 

 

CÁC VỊ TỶ KHEO 2 – Tăng I, 50 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng ý 

hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 

Cullapanthaka. 

2. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 

phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng là 

Cullapanthaka. 

3. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tối 

thắng là Mahàpanthaka. 
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4. Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 

là Subhuti. 

5. Trong các vị đáng được cúng dường... tối thắng là 

Subhuti. 

6. Trong các vị tu ở rừng... tối thắng là Revata 

Khadiravaniya. 

7. Trong các vị tu Thiền... tối thắng là Kankha 

Revata. 

8. Trong các vị tinh cần tinh tấn... tối thắng là Sono 

Koliviso. 

9. Trong các vị khéo nói... tối thắng là Sono 

Kutikanna. 

10. Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 

là Sivali. 

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 

thắng là Vakkali. 
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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. 

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

Bàhiva Dàructriya. 
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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 Màhà-

kotthita. 

 

CÁC VỊ TỶ KHEO 4 – Tăng I, 52 

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 

nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ànanda. 

2. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 

Ànanda 

3. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng là 

Ànanda. 

4. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 

Ànanda. 

1. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 
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5. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 

Uruvela Kassapa. 

6. Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 

thắng là Kàludàyì. 

7. Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng là 

Bakkula. 

8. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối 

thắng là Sobhita. 

9. Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Upàli. 

10. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 

Nandaka. 

11. Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 

Nanda. 

12. Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 

là Sàgata. 

13. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 

là Màhakappina. 
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14. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng là 

Ràdha. 

15. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 

này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 


